
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΕΣΣ∆ 

 
 
 

 



 - 2 -

 



 - 3 -

 

 

 
Βουδαπέστη, 1956, η Ουγγρική εξέγερση 

 

 

Τι είδους µαθήµατα προκύπτουν πραγµατικά για την αριστερά από την κατάρρευ-

ση της ΕΣΣ∆ και των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισµού»; Απαντήσεις σε τέ-

τοια ερωτήµατα δεν έχουν µόνο θεωρητική σηµασία, αλλά, αντίθετα µπορούν να 

αποτελέσουν µαθήµατα για το τι είδους σοσιαλισµό θέλουµε και τι είδους ανεπάρ-

κειες υπάρχουν σε µια σχεδιαζόµενη οικονοµία που λειτουργεί κάτω από συνθήκες 

κρατικοποιηµένης ιδιοκτησίας.  
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1. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΣ∆1. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΣ∆1. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΣ∆1. ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΣ∆    

 

Ο Gregory (2008) περιγράφει συνοπτικά τη θέση του ως εξής: 

 

“The collapse of the economic system differs in substance and in timing from the 

collapse of the USSR, the Soviet bloc, or the “leading role” of the communist party. 

The Soviet administrative-command system ended when its three pillars — ad-

ministrative resource allocation by industrial ministries, property rights vested 

in the Soviet state, and direction of economic activity by a monopoly party — col-

lapsed”. 

 

Από την άποψη αυτή, είναι καθοριστικός ο ρόλος του µονοπωλίου του κόµµατος 

και της σοβιετικής γραφειοκρατίας –µιας γραφειοκρατίας χωρίς ευελιξία και εκ 

των πραγµάτων ανίκανη να µάθει από την προηγούµενη ιστορική εµπειρία του 

σχεδιασµού. Από τη δική της σκοπιά, ο ρόλος της ήταν να κρατήσει τα πράγµατα 

όπως ήταν µέχρι τώρα και να µεγιστοποιήσει τις προσόδους της (πολιτικές, οικονο-

µικές, κοινωνικές και άλλες) χωρίς να προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την αποδοτι-

κότητα της οικονοµίας και να θέσει σε λειτουργία τους τεράστιους πόρους και τις 

παραγωγικές δυνάµεις που είχε στη διάθεσή της.  

 

“From Stalin through Chernenko, the status quo was protected to such an extent 

that attempts at more than cosmetic reform were resisted with ferocity”. 

 

Η πολιτική αυτή συνεχίστηκε και από τον Γκορπατσώφ ο οποίος ήταν πεπεισµένος 

ότι αρκούν µεταρρυθµίσεις στα πλαίσια του σοσιαλιστικού συστήµατος και όχι µια 

δραστική µετάβαση στον καπιταλισµό και την οικονοµία της αγοράς, όπως πχ ζη-

τούσε ο Γιέλτσιν.  

 

“The status quo and outside option constituencies remained basically the same 

from 1931 on, although it should be emphasized that the latter advocated reform, 

not transition. The Soviet elite appointed to state and party positions through 

nomenklatura appoinnomenklatura appoinnomenklatura appoinnomenklatura appointtttmentsmentsmentsments (hence: the nomenklatura) were basically divided 

between “planners” who issued instructions and intervened in the production 
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process and “producers” held responsible for carrying out the orders and inter-

ventions of the first group.  “PlannersPlannersPlannersPlanners” included national and regional party lead-

ers, council of ministers members, and planning and finance officials. “ProducersProducersProducersProducers” 

included enterprise managers and regional officials in charge of local enterprises. 

Industrial ministries stood at the intersection of producers and planners, with 

both held responsible for results and issuing instructions to enterprise manag-

ers”.  

Μεταξύ των σχεδιαστών και των παραγωγών δεν υπήρχε κανείς ουσιαστικός σχεδι-

ασµός. Οι πρώτοι έθεταν απαιτήσεις (παράλογες πολλές φορές) ενώ οι δεύτεροι εί-

χαν κάθε κίνητρο να παράγουν λίγο και να ζητούν πολλά σε όρους παραγωγικών 

πόρων. Ήδη από τα 1930 η αποδοτικότητα του συστήµατος είχε αρχίσει να µειώνε-

ται δραµατικά (Khlevniuk, 1993 και Ellman and Kontorovich, 1998).  

Σύµφωνα µε τον Harrison (2002): 

“A state-owned enterprise left to its own devices would operate like a vehicle 

without a steering wheel. It would be owned “by everyone and hence by no one.” 

There were no mano mano mano marrrrketsketsketskets in which to buy inputs and sell outputs. There were no no no no 

scarcity pricesscarcity pricesscarcity pricesscarcity prices to indicate what was cheap and what was expensive. In fact, theo-

ry suggests that an administrative-command system would collapse upon itself if 

administrative coercion were removed”. 

 

Σύµφωνα µε τον Lazarev (2005), “after the end of mass privatization, former no-

menklatura appointees accounted for about two thirds of the top positions in 

Russian business and government”. Αυτό σηµαίνει ότι η ίδια η γραφειοκρατία εί-

δε τον καπιταλισµό σαν µια καλύτερη επιλογή για να µετατρέψει τα προνόµιά της 

σε πλούτο και έγινε απόλυτα κατανοητό ότι η µετάβαση σε ένα νέο κοινωνικό σύ-

στηµα δεν θα µπορούσε παρά να έχει την ίδια σαν κυρίαρχη τάξη.  

 

Όπως γράφει ο Gregory: 

“We would expect the Soviet nomenklatura to support […]  [a] transparent mar-

ket economy, operating according to a rule of law with prices determined by mar-

kets [but this option] did not fit into their skill sets. Rather, the nomenklatura Rather, the nomenklatura Rather, the nomenklatura Rather, the nomenklatura 

would favor an outside option that rewarded insider knowwould favor an outside option that rewarded insider knowwould favor an outside option that rewarded insider knowwould favor an outside option that rewarded insider knowledgeledgeledgeledge and networking, 
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retained low state prices to allow speculative profits, and used state subsidies 

and tax preferences to reward clients. In other words, the nomenklthe nomenklthe nomenklthe nomenklaaaatura needed tura needed tura needed tura needed 

an outside option based on rentan outside option based on rentan outside option based on rentan outside option based on rent----seeking rather than entrepreneurshipseeking rather than entrepreneurshipseeking rather than entrepreneurshipseeking rather than entrepreneurship. The mar-

ket-socialist option would have left the communist party in control of assets and 

in charge of economic policies. The system of incentives for enterprise managers 

and the proper amount of state-owner intervention would have to be worked out, 

and the outthe outthe outthe outcome would be far from clearcome would be far from clearcome would be far from clearcome would be far from clear”.  

 Η άποψη αυτή δεν έρχεται σε αντίφαση µε το γεγονός 

ότι η εισροή µελών στο κόµµα είχε αρχίσει να προσεγγίζει το µηδέν πριν το 1987, 

αντανακλώντας την πεποίθηση ότι η συµµετοχή στο κόµµα και η συνακόλουθη κα-

ριέρα δεν θα µπορούσαν να εξασφαλίζουν καριέρα. Απλώς, τα στρώµατα που δηµι-

ουργήθηκαν µετά το 1987 µπορούσαν να κερδίσουν πολύ περισσότερα από τις µέ-

σες προσόδους των γραφειοκρατών και της νοµενκλατούρας. Με άλλα λόγια, η υ-

πάρχουσα γραφειοκρατία διάλεξε εκείνο τον τύπο οικονοµίας και κοινωνίας που 

καλύτερα αντανακλούσε τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα στη σφαίρα της οικονο-

µίας και της διαχείρισής της.  

“Gorbachev, without himself having any clear conception of reform, turned to re-

form economists, assembled by his reform guru, Alexander Yakovlev. Gorba-

chev’s economic advisors were drawn from Marxist political economists, who 

thought that market socialism was possible, and from theorists, who had devel-

oped abstract theories of an optimally functioning planned economy. Both groups 

lacked practical experience and did not even consider crucial matters such as the 

rising budget deficit. Both promised that the administrative-command system 

could be saved with relatively minor adjustments, such as opening the economy 

to the West, giving more authority to enterprises, and reducing the power of 

those who opposed reform: the bureaucracy” (Gregory, 2008).   
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Εποµένως, η γραφειοκρατία είχε συνηθίσει και ανδρωθεί µε τη σταλινική έννοια 

της «διοικούµενης οικονοµίας» που ασφαλώς δηµιουργεί προσόδους για τα µέλη της 

γραφειοκρατίας, δίνει στο κόµµα τη ζητούµενη πρωτοκαθεδρία σε όλα τα προβλή-

µατα, αλλά τελικά καταστρέφει τις παραγωγικές δυνάµεις και δηµιουργεί τεράστι-

ες αναποτελεσµατικότητας και κενά στον παραγωγικό ιστό. Οι παραγωγικές δυνά-

µεις που υπήρχαν ανεκµετάλλευτες σαν αποτέλεσµα των γραφειοκρατικών παρεµ-

βάσεων υπολογίζονταν σε 50% του ΑΕΠ, στα 1960! Στην πραγµατικότητα, από τα 

µέσα του 1960 ο Κοσύγκιν, µε βάση τις συµβουλές του Λίµπερµαν προσπάθησε να 

αποκεντρώσει τις επενδυτικές αποφάσεις χωρίς ωστόσο να χαθεί ο κοµµατικός έ-

λεγχος, αλλά η προσπάθεια αυτή σαµποταρίστηκε από τις επιχειρήσεις και απέτυ-

χε. 

Σύµφωνα µε τον Meltsev (1990) οι µεταρρυθµίσεις του Γκορµπατσώφ στην πραγ-

µατικότητα ενίσχυσαν τη γραφειοκρατία αντί να τη µειώσουν: 

“The execution of this reform was assigned to the State Committee of the 

U.S.S.R. on Labor and Social Affairs. The results were quite the opposite to those 

expected: managerial staff, instead of being reduced, rose by 600,000, while in-

come differentials increased but with no relation to productivity all the gains 

were enjoyed by the very same managers whose numbers were supposed to be 

reduced”.  

Σύµφωνα και πάλι µε τον Maltsev (1990): 

“The workers claim that the policy of restructuring was initiated by corrupt party 

and government officials, industrial managers, and liberal-minded, pro-Western 

intelligentsia who want to launder money they accumulated during Brezhnev’s 

era, to re-establish capitalism, and to enjoy new privileges at the expense of the 

working class. This labor hostility was manifested during last summer’s coal 

strikes, when the workers demanded the abolition of all forms of private busi-

ness, especially cooperatives”. 

Σύµφωνα µε τον Gregory (1991) στα τέλη του 1989 το παλιό σύστηµα είχε καταρ-

γηθεί µετά τις µεταρρυθµίσεις του Γκορµπατσώφ (και ειδικά την κατάργηση των 

βιοµηχανικών υπουργείων της Κεντρικής Επιτροπής, βλ. Ellman and 

Kontorovich, p. 21). Οι αλλαγές αυτές, στο σύστηµα κατανοµής των πόρων και του 
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κοµµατικού ελέγχου, οδήγησαν φυσικά την οικονοµία σε κρίση. Η γραφειοκρατία, 

συνηθισµένη στις παλιές µεθόδους, δεν µπορούσε να ασκήσει τον οικονοµικό έλεγ-

χο µε βάση τα νέα δεδοµένα.  

“People were increasingly wondering whether the leadership really knew which 

way it was headed and what needed to be done. It might be hard to believe, but 

at the time nobody knew in concrete terms what needed to be done. We had en-

tered a period of confusing and half-baked theorizing. One thing would be said 

today, another tomorrow, while a third would actually be done” (Bodin, “Ten 

years that shook the world, p. 117).  

Ο Gregory (2008) συγκρίνοντας τις µεταρρυθµίσεις του Κοσύγκιν στα 1965 και του 

Γκορµπατσώφ, σηµειώνει τα εξής: 

“The 1965 reforms reduced the tutelage on enterprises by giving them fewer tar-

gets and allowed them to retain profits for bonuses and to fund their own in-

vestments. Strict planning and bank controls remained in place; managerial 

earnings were strictly monitored, and the envisioned bonuses were modest. In 

sum, Kosygin’s plan reduced the powers of the bureaucracy while it gave little to 

the producers in return. The planners had much to lose; the producers had little The planners had much to lose; the producers had little The planners had much to lose; the producers had little The planners had much to lose; the producers had little 

to gainto gainto gainto gain. It is no wonder the reform died without a whimper. In contrast, GorbGorbGorbGorba-a-a-a-

chev’s reform created an ideal rentchev’s reform created an ideal rentchev’s reform created an ideal rentchev’s reform created an ideal rent----generating machinegenerating machinegenerating machinegenerating machine. Limits were removed 

from personal earnings; managers could form cooperatives with price setting 

freedom and basically unlimited earnings; managers could “lease” equipment 

from the state enterprise for their private small business. Even more alluring, 

managers were no longer under the thumb of the state monopoly bank. They 

could form their own banks and they could even engage in foreign transactions, 

including sending funds to foreign bank accounts. The bureaucrats could also 

cash in by selling licenses, permits, and other accoutrements of the rent-seeking 

state. The sky was now the limitThe sky was now the limitThe sky was now the limitThe sky was now the limit!”. 

 Με άλλα λόγια, οι µεταρρυθµίσεις του Κοσύγκιν απέτυχαν 

γιατί ήδη η γραφειοκρατία είχε τον έλεγχο της οικονοµίας για πάνω από 35 χρόνια 
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και οι µεταρρυθµίσεις καταργούσαν τα προνόµιά της. Οι µεταρρυθµίσεις του 

Γκορµπατσώφ, αντίθετα, άνοιγαν τον δρόµο για τη γραφειοκρατία να µεταµορφωθεί 

σε µια τάξη και, φυσικά, να αυξήσει τις προσόδους της χωρίς κανέναν περιορισµό. 

Ενώ οι µεταρρυθµίσεις του Κοσύγκιν ήταν µέσα στα λογικά πλαίσια της διατήρη-

σης του κοµµατικού ελέγχου, οι µεταρρυθµίσεις του Γκορµπατσώφ καταργούσαν 

αυτό το πλαίσιο.  

Μέρος της υλικής βάσης των µεταρρυθµίσεων δίνεται από τον Gregory (2008): 

“The period 1970–1985, however, offered ominous signs for the Soviet Union: 

Although the USSR was a beneficiary of the energy shocks of the 1970s and was 

still churning out high rates of capital formation, it was performing like its West-

ern counterparts or slightly worse. Poor economic performance was at best a nePoor economic performance was at best a nePoor economic performance was at best a nePoor economic performance was at best a nec-c-c-c-

essary but not sufficient condition for the revolution from above.essary but not sufficient condition for the revolution from above.essary but not sufficient condition for the revolution from above.essary but not sufficient condition for the revolution from above. If Soviet ecIf Soviet ecIf Soviet ecIf Soviet eco-o-o-o-

nomic performance had been better, true, there would have been less interest in nomic performance had been better, true, there would have been less interest in nomic performance had been better, true, there would have been less interest in nomic performance had been better, true, there would have been less interest in 

reform and less support for the outside optionreform and less support for the outside optionreform and less support for the outside optionreform and less support for the outside option, but poor economic growth per se 

has little to say about the system’s viability”. 

Ο ίδιος ο Γκορµπατσώφ έλεγε: 

 “In the last fifteen years the national income growth rates had declined by more 

than a half and by the beginning of the eighties had fallen to a level close to eco-

nomic stagnation” (Gorbachev, 1987, p. 19). 

Το βασικό µάθηµα, σύµφωνα µε τον Gregory (2008) είναι το εξής: 

“The collapse of the Soviet administrative-command economy required elite dis-

satisfaction with the current state of affairs; in this case, with declining economic 

growth. It required a rival embarking on what appeared to be a successful reform 

(China), and a Soviet leader willing and able to embark on radical experiments. 

That leader would also have to lack the insight of his predecessors that a logical 

outcome of this experimentation would be the destruction of the system itself. A 

reversal of incentives at the grass-roots level had to be engineered. A    perverse perverse perverse perverse 

economic system had to be established that offered economic rents to reeconomic system had to be established that offered economic rents to reeconomic system had to be established that offered economic rents to reeconomic system had to be established that offered economic rents to recccconcile oncile oncile oncile 

the two warring factions the two warring factions the two warring factions the two warring factions ————    producers and plannersproducers and plannersproducers and plannersproducers and planners — and to enlist them as sup-

porters of this endeavor. This explosive combination of ingredients ignited into a 
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“perfect storm” that destroyed the administrative-command system that had held 

its own for half a century”.  

Στην πραγµατικότητα, το σοβιετικό σύστηµα και η γραφειοκρατία είχαν µάθει σε 

έναν ορισµένο τρόπο λειτουργίας για περίπου 70 χρόνια. Το σύστηµα του κοµµατι-

κού ελέγχου και οι δυσκαµψίες που δηµιουργούσε η απουσία αγορών και τιµών θα 

ερχόταν σε αντίθεση µε µεταρρυθµίσεις που θα µείωναν τις προσόδους της γραφει-

οκρατίας. H γραφειοκρατία δεν ήταν διατεθειµένη να ακολουθήσει τις µεταρρυθ-

µίσεις του Γκορµπατσώφ: 

“In April of 1985 . . . Gorbachev issued a decree on a minor agricultural reform. I 

paid a visit to Gennady Kulik, an old-style apparatchik and then head of the for-

eign relations department of the Soviet ministry of Agriculture. When I asked 

what Gorbachev’s decree really meant, he replied: ‘Not a thing! What should I 

care about a decree signed by the general secretary of the Communist Party?’” 

(Åslund, 2007, p. 28). 

O Maltsev (1990) γράφει σχετικά: 

“The whole package of economic reforms adopted by the Communist Party Cen-

tral Committee in June 1987 was aimed toward “perfection of the economic 

mechanism” and included measures which at best can be considered as inade-

quate to deal with the present situation. Designed by departmental bureaucrats 

and their academic assistants, these measures were rubberthese measures were rubberthese measures were rubberthese measures were rubber----stamped by inexperstamped by inexperstamped by inexperstamped by inexperi-i-i-i-

enced and economically incompetent officialsenced and economically incompetent officialsenced and economically incompetent officialsenced and economically incompetent officials who were easily deceived by the 

radical talk of the new ministry heads. The effect of these “reforms” on the econ-

omy was disastrous—they seriously undermined the vertical system of economic 

management but failed to replace it with horizontal linkages between enterprifailed to replace it with horizontal linkages between enterprifailed to replace it with horizontal linkages between enterprifailed to replace it with horizontal linkages between enterpris-s-s-s-

eseseses. While the set of negative incentives for managers (discipline was maintained 

by the fear of being relieved of their duties or even loss of their Party member-

ship cards) no longer works, the positive incentives failed to appear”. 
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2. ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ2. ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ2. ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ2. ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ    

 Εφόσον η γραφειοκρα-

τία δεν ήταν διατεθειµένη να ακολουθήσει τις µεταρρυθµίσεις του Γκορµπατσώφ, 

αυτό δείχνει ότι είχε µεταβληθεί σε ένα προνοµιούχο και πανίσχυρο στρώµα που 

µετά τις µεταρρυθµίσεις δεν υπολόγιζε ούτε τον γραµµατέα του κόµµατος. Θα ήταν 

δύσκολο να πιστέψει κανείς, ωστόσο, ότι η γραφειοκρατία δεν µπορούσε να δει τις 

προσόδους που θα είχε µε µια µετάβαση στο καπιταλιστικό σύστηµα παρά µε τη 

διατήρηση της ισχύος της στα πλαίσια του σοσιαλισµού. Αναµφίβολα αυτό δεν µπο-

ρούσε να είναι σωστό για όλα τα στρώµατα της γραφειοκρατίας. Ορισµένα, θα είχαν 

αναγνωρίσει ότι οι προοπτικές τους θα είναι καλύτερες µε µια µετάβαση στον κα-

πιταλισµό. Τα παλιότερα στρώµατα θα προτιµούσαν το παλιό σύστηµα αλλά προο-

δευτικά κατάλαβαν µε τις  µεταρρυθµίσεις του Γκορµπατσώφ, τις τεράστιες οικο-

νοµικές δυνατότητες που ανοίγονται µπροστά τους. Αυτό µας εξηγεί την αποτυχία 

του Κοσύγκιν στα 1965 και την «επιτυχία» του Γκορµπατσώφ στα τέλη της δεκαε-

τίας του 1980.  

Σύµφωνα µε το Σιβηρικό τµήµα της Ακαδηµίας Επιστηµών της ΕΣΣ∆, ο κυριότερος 

παράγοντας είναι ότι το υπάρχον σύστηµα µπορεί να αλλάξει µόνο από άτοµα που 

βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία του αλλά έχουν επενδυµένα συµφέροντα σ’ αυτό 

αλλά και επίσης ότι δεν υπάρχει ένα µοντέλο για το νέο σύστηµα οικονοµικού σχε-

διασµού που να είναι επιθυµητό και να µπορεί να υποκαταστήσει αποτελεσµατικά 

το υπάρχον σύστηµα (Machowski,  1983) κάτι που εξάλλου είχε αναγγείλει και ο 

Αντρόπωφ. 

Σύµφωνα µε τον Meltsev (1990) η περεστρόικα προετοίµασε η ίδια το έδαφος για 

την αποτυχία της: 

“Senseless economic decrees and regulations are being issued by the Council of 

Ministers of the U.S.S.R. at an accelerated speed of 2,000 per year, compared 
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with “only” 500 to 700 a year during the Brezhnev stagnation years of 1965 to 

1982. The 18 million bureaucrats employed by the system still determine every-

thing in the sphere of production, distribution, and consumption. In the current 

situation, when 234 of 277 basic consumer goods included by the U.S.S.R. State 

Committee on Statistics in the “market basket” of the Soviet people are now out-

side the state distribution system, the power of these bureaucrats hasn’t dimithe power of these bureaucrats hasn’t dimithe power of these bureaucrats hasn’t dimithe power of these bureaucrats hasn’t dimin-n-n-n-

ished, as was expected by the advocates of reform, but has increased enormouslyished, as was expected by the advocates of reform, but has increased enormouslyished, as was expected by the advocates of reform, but has increased enormouslyished, as was expected by the advocates of reform, but has increased enormously. 

Given such a system, there is no room for hope that in the foreseeable future the 

needs of the customer will influence what is to be produced”.  

Ακριβώς για τέτοιους λόγους, ωστόσο, η γραφειοκρατία στήριξε την περεστρόικα 

και όχι τις προηγούµενες µεταρρυθµίσεις.  

Στην ουσία του, λοιπόν, το σύστηµα της ΕΣΣ∆ ήταν ένας µηχανισµός πολιτικού 

ελέγχου του κόµµατος. Ο έλεγχος αυτός µεταφραζόταν σε οικονοµικούς όρους µέσω 

των στόχων του πλάνου, ενώ ο µηχανισµός συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η νοµι-

σµατική πολιτική έπαιζαν αποκλειστικά έναν δευτερεύοντα ρόλο. Οι µεταρρυθµί-

σεις του Γκορµπατσώφ δεν θα µπορούσαν να είχαν πετύχει δεδοµένου ότι δεν υ-

πήρχε ένα συγκεκριµένο µοντέλο µεταρρυθµίσεων για τη µετάβαση της οικονοµίας 

σε ένα νέο (βλ. σελ. 14, Christensen, 1989. Αυτό ωστόσο είχε επισηµανθεί ήδη στα 

1971 από τους Μπεττελέµ, Σαριέρ και Μαρσιζιό, 1976, σελ. 240-241). 

 Είναι φανερό ότι όπως 

προειδοποιούσε ο Τρότσκυ, η διαδικασία του σχεδιασµού είναι καθαρή ανοησία αν 

ο σχεδιασµός δεν είναι ευέλικτος, αν δεν στηρίζεται στη σχετική αυτονοµία των 

επιχειρήσεων και αν δεν γίνεται καλύτερος στην πράξη µέσα από την εµπειρία του. 

Σύµφωνα µε τον Maltsev (1990): 
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“the Soviet economist Nikolai Fedorenko at a session of the Scientific Council of 

the Central Institute of Econometrics in Moscow, said that a fully balanced, a fully balanced, a fully balanced, a fully balanced, 

checked, and dchecked, and dchecked, and dchecked, and deeeetailed economic plan for the next year would be ready, with the tailed economic plan for the next year would be ready, with the tailed economic plan for the next year would be ready, with the tailed economic plan for the next year would be ready, with the 

help of cohelp of cohelp of cohelp of commmmputers, in 30,000 puters, in 30,000 puters, in 30,000 puters, in 30,000 yearsyearsyearsyears. There are millions of product variants. There 

are hundreds of thousands of enter prises in industry, agriculture, construction, 

transport, and distribution. It is necessary to make thousands of millions of deci-

sions in the area of materials supply alone. The plans must also relate to labor 

force, wages, costs, prices, profits, investments, and economy of materials. These 

decisions originate from different parts of the planning hierarchy. They are all 

too often inconsistent with each other, as for instance when supplies don’t match 

the output plan. Bemuse next year’s plan must be ready by next year, and not in 

29,999 years, it is inevitably neither balanced, nor disaggrit is inevitably neither balanced, nor disaggrit is inevitably neither balanced, nor disaggrit is inevitably neither balanced, nor disaggreeeegatedgatedgatedgated”. 

∆εν θα πρέπει να ξεχνά κανείς πως οι υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης στην ΕΣΣ∆ 

παρατηρήθηκαν κατά τη περίοδο της ΝΕΠ και µειώθηκαν στα µέσα του 1930, ενώ 

από τα τέλη του 1950 µειώνονταν συνεχώς για να γίνουν σχεδόν µηδενικοί προς τα 

1985. Στα 1990, το ΑΕΠ κατά κεφαλή είχε φτάσει στο 20% του αµερικάνικου (σε 

σχέση µε το 60%  στα 1820!) και παρέµεινε χονδρικά στα επίπεδα αυτά σε όλη την 

περίοδο από το 1917 µέχρι το 1990. Αντίθετα οι δυτικές χώρες είχαν φτάσει στο 

80%. Η τεχνική αναποτελεσµατικότητα της βιοµηχανίας ήταν τέτοια ώστε παρά τις 

αυξηµένες επενδύσεις οι ρυθµοί ανάπτυξής της να µειώνονται µε αποτέλεσµα να 

επιβαρύνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας. Αντίθετα, στην περίοδο της 

ΝΕΠ (1921-1928) παρουσίασε τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στην ιστορία 

της, περίπου 18% τον χρόνο. Στα 1928 το ατοµικό εισόδηµα ήταν 10% αυξηµένο σε 

σχέση µε το 1913, ένα επίτευγµα καλύτερο από εκείνο των ΗΠΑ που δεν είχαν κα-

νέναν πόλεµο στην επικράτειά τους (βλ. σχετικά και Πίνακες 1, 2 και 3 στο τέλος). 

Το ερώτηµα είναι γιατί εγκαταλείφθηκε η ΝΕΠ εφόσον είχε τόσο θεαµατικά απο-

τελέσµατα και πραγµατοποιήθηκε η µετάβαση σε µια «διοικητική» ή «στρατιωτική» 

οικονοµία. Οι λόγοι ασφαλώς θα πρέπει να αναζητηθούν όχι τόσο στις επιτυχίες 

της «διοικητικής» οικονοµίας όσο στις ίδιες τις κοµµατικές επιλογές και προσωπι-

κά του Στάλιν. Ακόµη και στα µέσα της δεκαετίας του 1930, ο Τρότσκυ δεν έπαψε 

να υποστηρίζει τις πρωτότυπες απόψεις που είχε επεξεργασθεί ήδη στις αρχές της 

δεκαετίας του 1920, να τονίζει ότι επιβάλλεται η ελεγχόµενη χρήση των αγορών, 

των τιµών και του κέρδους, να µην πραγµατοποιηθεί η βίαιη κολλεκτιβοποίηση 

και να γίνει η βιοµηχανική συσσώρευση µε άλλα µέσα. Σύµφωνα µε τις επίσηµες 
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σοβιετικές πηγές, το µερίδιο της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ µειώθηκε από 42% (για το 

1980) σε 34% (για το 1988). Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της CIA το µερίδιο της  βι-

οµηχανίας (υπολογισµένο σε τιµές συντελεστών) ήταν 32%, της γεωργίας 21% και 

των υπηρεσιών 20%. Βλ. επίσης Machowski and Weissenburger, 2005). 

Φυσικά τα επιτεύγµατα της «διοικητικής» οικονοµίας δεν ήταν αµελητέα. Ανάµεσα 

στα 1928 και 1940 η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε 5 φορές, του πετρελαίου σχε-

δόν 3, της ηλεκτρικής ενέργειας 10, των λιπασµάτων ενώ των µηχανηµάτων δεκά-

δες και εκατοντάδες φορές. Ωστόσο, δηµιουργήθηκαν τεράστιες αναποτελεσµατικό-

τητες στη βιοµηχανία και στον  αγροτικό τοµέα επήλθε αποτελµάτωση.  

 Σύµφωνα µε τον Campbell (1956) το βασικό 

πρόβληµα της σοβιετικής πολιτικής ήταν πάντοτε ο συγχρονισµός ανάµεσα στο 

βαθµό συγκεντροποίησης του συστήµατος και του βαθµού ανεξαρτησίας στο επίπε-

δο της επιχείρησης ή της περιφέρειας. Για τον Berliner (1952) ήταν η ανάπτυξη 

έξυπνων τρόπων αποφυγής του κεντρικού ελέγχου στο επίπεδο της επιχείρησης, 

που επέτρεψαν στο σοβιετικό σύστηµα να λειτουργεί. Σε ολόκληρη τη διάρκεια της 

ΕΣΣ∆ δοκιµάστηκαν διάφοροι συνδυασµοί κεντρικού ελέγχου και τοπικής αυτονο-

µίας. Για παράδειγµα µε απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών και της Κεντρικής 

Επιτροπής (24/8/1954) οι διευθυντές των επιχειρήσεων µπορούσαν να δανείζονται 

µέχρι ένα εκατοµµύριο ρούβλια από την Gosbank για τη χρηµατοδότηση των επεν-

δύσεών τους. Για την ίδια την Gosbank η απόφαση µπορούσε να λαµβάνεται από τα 

κατώτερα όργανά της, κάτι που ήταν ασφαλώς πρωτάκουστο για τη σοβιετική οικο-

νοµία. 
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Συνδεδεµένο µε το πρόβληµα του σχεδιασµού ήταν και το θέµα του επιτοκίου που 

δεν θα έπρεπε κανονικά να χρησιµοποιείται σε µια σοσιαλιστική οικονοµία αλλά 

στην πράξη γινόταν ακριβώς αυτό εφόσον δεν υπήρχε άλλος τρόπος για τους σχεδι-

αστές να προσδιορίσουν την έλλειψη κεφαλαίου και να βρουν τις πιο αποδοτικές 

του χρήσεις (Grossman, 1953).  
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3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ    

Θα έπρεπε να είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο µετά τις προειδοποιήσεις του Τρότσκυ, ότι 

στην διάρκεια της µεταβατικής περιόδου από τον καπιταλισµό στα αρχικά στάδια 

του σοσιαλισµού, θα πρέπει να γίνουν «πολιτικές υποχωρήσεις στο µέτωπο της οι-

κονοµίας» όπως ήταν η ΝΕΠ. Ο ίδιος ο Ένγκελς ήταν ξεκάθαρος όταν έγραφε: 

“By creating the world market, large-scale industry has already brought all the 

peoples of the earth, and especially the civilized peoples, into such close relation 

with one another that none is independent of what happens to the others. Fur-

ther, it has co-ordinated the social development of all civilized countries to such 

an extent that in all of them bourgeoisie and proletariat have become the two de-

cisive classes of society and the struggle between them the main struggle of the 

day. The communist revolution, therefore, will be not merely a national one; it The communist revolution, therefore, will be not merely a national one; it The communist revolution, therefore, will be not merely a national one; it The communist revolution, therefore, will be not merely a national one; it 

will take place in all civilized countries simultanwill take place in all civilized countries simultanwill take place in all civilized countries simultanwill take place in all civilized countries simultaneeeeouslyouslyouslyously, that is to say, at least in 

England, America, France and Germany. It will in each of these countries devel-

op more quickly or more slowly according as one country or the other has a more 

developed industry, greater wealth, a more significant mass of productive forces. 

Hence it will go most slowly and will meet most obstacles in Germany; most rap-

idly and easily in England. It will have a powerful impact on the other countries 

of the world and will radically alter and accelerate their course of development 

up to now. It is a universal It is a universal It is a universal It is a universal revolution and so will have universal rangerevolution and so will have universal rangerevolution and so will have universal rangerevolution and so will have universal range” (F. En-

gels, “Principles of Communism”, FOREIGN LANGUAGES PRESS, Peking, First 

Edition 1977, p. 17).  

 Σύµφωνα µε τον Τρότσκυ: 

«O διεθνής χαρακτήρας της σοσιαλιστικής επανάστασης που αποτελεί την τρίτη 

όψη της θεωρίας της διαρκούς επανάστασης, πηγάζει από τη σηµερινή κατάσταση 
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της οικονοµίας και την κοινωνική δοµή της ανθρωπότητας. O διεθνισµός δεν εO διεθνισµός δεν εO διεθνισµός δεν εO διεθνισµός δεν είίίίναι ναι ναι ναι 

µια αφηρηµένη αρχή αλλά µια θεωρητική και πολιτική αντανάκλαση του χαρµια αφηρηµένη αρχή αλλά µια θεωρητική και πολιτική αντανάκλαση του χαρµια αφηρηµένη αρχή αλλά µια θεωρητική και πολιτική αντανάκλαση του χαρµια αφηρηµένη αρχή αλλά µια θεωρητική και πολιτική αντανάκλαση του χαρα-α-α-α-

κτήρα της παγκόσµιας ανάπτυξης των παρακτήρα της παγκόσµιας ανάπτυξης των παρακτήρα της παγκόσµιας ανάπτυξης των παρακτήρα της παγκόσµιας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων και του πγωγικών δυνάµεων και του πγωγικών δυνάµεων και του πγωγικών δυνάµεων και του πααααγκόσµιου γκόσµιου γκόσµιου γκόσµιου 

χαρακτήρα της ταξικής πάληςχαρακτήρα της ταξικής πάληςχαρακτήρα της ταξικής πάληςχαρακτήρα της ταξικής πάλης. H σοσιαλιστική επανάσταση αρχίζει σε εθνική βάση 

-αλλά δεν µπορεί να ολοκληρωθεί σ' αυτή τη βάση. H διατήρηση της προλεταριακής 

επανάστασης µέσα σε εθνικά πλαίσια δεν µπορεί να είναι παρά µια προσωρινή, αν 

και όπως µας δείχνει η εµπειρία της Σοβιετικής Ένωσης, µεγάλης διάρκειας. Σε Σε Σε Σε 

µια αποµονωµένη προλεταριακή δικτατορία, οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιφµια αποµονωµένη προλεταριακή δικτατορία, οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιφµια αποµονωµένη προλεταριακή δικτατορία, οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιφµια αποµονωµένη προλεταριακή δικτατορία, οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιφά-ά-ά-ά-

σεις αναπτύσσονται αναπόφευκτα µαζί µε τα επιτεύγµατά της. Aν παραµείνει απσεις αναπτύσσονται αναπόφευκτα µαζί µε τα επιτεύγµατά της. Aν παραµείνει απσεις αναπτύσσονται αναπόφευκτα µαζί µε τα επιτεύγµατά της. Aν παραµείνει απσεις αναπτύσσονται αναπόφευκτα µαζί µε τα επιτεύγµατά της. Aν παραµείνει απο-ο-ο-ο-

µονωµένο το µονωµένο το µονωµένο το µονωµένο το προλεταριακό κράτος πρέπει τελικά να πέσει θύµα αυτών των αντιφπρολεταριακό κράτος πρέπει τελικά να πέσει θύµα αυτών των αντιφπρολεταριακό κράτος πρέπει τελικά να πέσει θύµα αυτών των αντιφπρολεταριακό κράτος πρέπει τελικά να πέσει θύµα αυτών των αντιφά-ά-ά-ά-

σεωνσεωνσεωνσεων. H διέξοδος σ' αυτό βρίσκεται µόνο στη νίκη του προλεταριάτου στις ανα-

πτυγµένες χώρες. Aν την δούµε απ' αυτή τη σκοπιά, µια εθνική επανάσταση δεν 

αποτελεί ένα αύταρκες όλο. ∆εν είναι παρά ένας κρίκος στη διεθνή αλυσίδα. H διε-

θνής επανάσταση αποτελεί ένα διαρκές προτσές, παρόλες τις προσωρινές υφέσεις 

και αµπώτιδες». (Λ. Tρότσκυ, «H ∆ιαρκής Eπανάσταση», εκδ. «Aλλαγή», σελ. 16). 

Για τον κινέζικο δρόµο, ήταν πρωταρχικό η τεχνολογία να είναι τέτοια που να επι-

τρέπει την αποκέντρωση των αποφάσεων κι εποµένως το πρόσταγµα έπρεπε να α-

νήκει στην πολιτική θεωρώντας ότι η τεχνολογία είναι κι αυτή µέρος του καταµε-

ρισµού της εργασίας. Αλλά όπως έγραφε ο Μαρξ: 

“Lastly, it is altogether absurd to make Lastly, it is altogether absurd to make Lastly, it is altogether absurd to make Lastly, it is altogether absurd to make macmacmacmachineryhineryhineryhinery    an economic category alonan economic category alonan economic category alonan economic category along-g-g-g-

side with division of labour, competition, credit, etcside with division of labour, competition, credit, etcside with division of labour, competition, credit, etcside with division of labour, competition, credit, etc.  The machine is no more an 

economic category than the ox which draws the plough. The contemporary use of 

machines is one of the relations of our present economic system, but the way in 

which machinery is utilized is totally distinct from the machinery itself. Powder 

is powder whether used to wound a man or to dress his wounds” (K. Marx, “The 

poverty of philosophy”, FOREIGN LANGUAGES PRESS, Peking, Third  Edition 

1977, p. 179-180). 

Και πιο κάτω σηµειώνει: 

“M. Proudhon has very well grasped the fact that men produce cloth, linen, silks, 

and it is really a great merit to have grasped such a small matter! But he has 

failed to understand that, in accordance with their productive forces, these men 

also produce the social relations amid which they manufacture cloth and linen. 
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Still less has he understood that men, who produce their social relations in ac-

cordance with their material productivity, also produce ideas, categories, that is 

to say the abstract ideal expressions of these same social relations. Thus the cat-

egories are no more eternal than the relations they express” (Marx, op. cit, p. 

185). 

Και είναι ξεκάθαρος όταν γράφει: 

“This “alienation” (to use a term which will be comprehensible to the philoso-

phers) can, of course, only be abolished given two practical premises. For it to be-

come an “intolerable” power, i.e. a power against which men make a revolution, it 

must necessarily have rendered the great mass of humanity “propertyless,” and 

produced, at the same time, the contradiction of an existing world of wealth and the contradiction of an existing world of wealth and the contradiction of an existing world of wealth and the contradiction of an existing world of wealth and 

culture, both of which conditions presuppose a great increase in productive poculture, both of which conditions presuppose a great increase in productive poculture, both of which conditions presuppose a great increase in productive poculture, both of which conditions presuppose a great increase in productive pow-w-w-w-

er, a high degree of its deveer, a high degree of its deveer, a high degree of its deveer, a high degree of its devellllopmentopmentopmentopment. And, on the other hand, this development of 

productive forces (which itself implies the actual empirical existence of men in 

their world-historical, instead of local, being) is an absolutely necessary practical 

premise because without it want is merely made general, and with destitution 

the struggle for necessities and all the old filthy business would necessarily be 

reproduced; and furthermore, because only with this universal development of 

productive forces is a universal intercourse between men established, which pro-

duces in all nations simultaneously the phenomenon of the “propertyless” mass 

(universal competition), makes each nation dependent on the revolutions of the 

others, and finally has put world-historical, empirically universal individuals in 

place of local ones. Without this, (1) communism could only exist as a local event; 

(2) the forces of intercourse themselves could not have developed as universal, 

hence intolerable powers: they would have remained home-bred conditions sur-

rounded by superstition; and (3) each extension of inteeach extension of inteeach extension of inteeach extension of interrrrcourse would abolish local course would abolish local course would abolish local course would abolish local 

communismcommunismcommunismcommunism. Empirically, communism is only possible as the act of the dominant 

peoples “all at once” and simultaneously, which presupposes the universal devel-

opment of productive forces and the world intercourse bound up with com-

munism. Moreover, the mass of propertyless workers – the utterly precarious po-

sition of labour – power on a mass scale cut off from capital or from even a lim-

ited satisfaction and, therefore, no longer merely temporarily deprived of work 

itself as a secure source of life – presupposes the world market through competi-

tion. The proletariat can thus only exist The proletariat can thus only exist The proletariat can thus only exist The proletariat can thus only exist worldworldworldworld----historicallyhistoricallyhistoricallyhistorically, just as communism, , just as communism, , just as communism, , just as communism, 
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its activity, can only have a “worldits activity, can only have a “worldits activity, can only have a “worldits activity, can only have a “world----hhhhistorical” existence. Worldistorical” existence. Worldistorical” existence. Worldistorical” existence. World----historical exishistorical exishistorical exishistorical exist-t-t-t-

ence of individuals means existence of individuals which is directly linked up ence of individuals means existence of individuals which is directly linked up ence of individuals means existence of individuals which is directly linked up ence of individuals means existence of individuals which is directly linked up 

with world historywith world historywith world historywith world history. 

Communism is for us not a state of affairs which is to be established, an ideal 

to which reality [will] have to adjust itself. We call communism the We call communism the We call communism the We call communism the real real real real movmovmovmove-e-e-e-

ment which abolishes the present state of things. The conditions of this movment which abolishes the present state of things. The conditions of this movment which abolishes the present state of things. The conditions of this movment which abolishes the present state of things. The conditions of this move-e-e-e-

ment result from the premises now in existencement result from the premises now in existencement result from the premises now in existencement result from the premises now in existence” (K. Marx, “The German Ideolo-

gy”, The German Ideology, 1845, Part I).  

Και επίσης: 

“The materialist doctrine that men are products of circumstances and upbrinThe materialist doctrine that men are products of circumstances and upbrinThe materialist doctrine that men are products of circumstances and upbrinThe materialist doctrine that men are products of circumstances and upbring-g-g-g-

ing, and that, therefore, changed men are products of other ciing, and that, therefore, changed men are products of other ciing, and that, therefore, changed men are products of other ciing, and that, therefore, changed men are products of other cirrrrcumstances and cumstances and cumstances and cumstances and 

changed upbringing, forgets that men themselves change circumstances and that changed upbringing, forgets that men themselves change circumstances and that changed upbringing, forgets that men themselves change circumstances and that changed upbringing, forgets that men themselves change circumstances and that 

the educatorthe educatorthe educatorthe educator    himself must be educatedhimself must be educatedhimself must be educatedhimself must be educated. Hence, this doctrine necessarily arrives 

at dividing society into two parts, of which one is superior to society (in Robert 

Owen, for example). The coincidence of the changing of circumstances and of hu-

man activity can be conceived and rationally understood only as revolutionizing 

practice” (K. Marx, “Theses on Feuerbach”, in “Ludwig Feuerbach and the end of 

Classical German Philosophy”, FOREIGN LANGUAGES PRESS, Peking, First 

edition, 1976, pp. 61-65). 

Με την έννοια αυτή, η έννοια ενός σχεδιασµού που δεν εισάγει την εργατική τάξη 

στη διεύθυνση των εργοστασίων και δεν της παραχωρεί πρωτεύοντα ρόλο στην ίδια 

τη διαµόρφωση του πλάνου δεν µπορεί παρά να είναι αντίθετη µε την κοµµουνι-

στική πρακτική, που σύµφωνα µε τον Μαρξ, δεν είναι ένα status quo, αλλά περισ-

σότερο «η πραγµατική κίνηση που καταστρέφει την υπάρχουσα κατάσταση». Οι 

πραγµατικές, υλικές συνθήκες αυτής της κίνησης δεν βρίσκονται παρά στις βάσεις 

που υπάρχουν σήµερα, δηλαδή την παγκόσµια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-

µεων και την παγκόσµια ανάπτυξη και αλληλεξάρτηση του καπιταλισµού σε κάθε 

επιµέρους χώρα.  

Ενώ είναι απόλυτα σωστά πως το Είναι καθορίζει τη συνείδηση, είναι εξίσου από-

λυτα σωστό πως ο άνθρωπος αλλάζει το Είναι, τις υλικές συνθήκες της ύπαρξής του 

µέσα από την εργασία του. Στο προτσές αυτό δεν δηµιουργούνται µόνον προϊόντα 
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αλλά επίσης ιδέες, κατηγορίες της συνείδησης και κοινωνικές σχέσεις. Το ίδιο ι-

σχύει και για τη µεταβατική περίοδο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Αν συνε-

χίσουν να αναπαράγονται οι παλιές κοινωνικές σχέσεις κάτω από το πέπλο της 

κρατικοποιηµένης ιδιοκτησίας και του κατ’ επίφαση κεντρικού σχεδιασµού, τότε 

δεν µπορεί παρά να δηµιουργηθεί µια νέα εκµεταλλευτική κοινωνία, και ο εκφυλι-

σµός του εργατικού κράτους όπως συνέβη στην ΕΣΣ∆.  

Ούτε βέβαια αρκεί η περιστασιακή (αλλά παρόλα αυτά µαζική) Μορφωτική και 

Πολιτιστική Επανάσταση για να επαναφέρει την πολιτική και την εργατική στο 

προσκήνιο µέσα από την ανατροπή της γραφειοκρατίας. Στη θέση της θα δηµιουρ-

γηθεί µια νέα, αν ο εργατικός έλεγχος και το ανακλητό όλων των αξιωµάτων δεν 

εφαρµοστούν σε πλατιά κλίµακα στη σφαίρα της οικονοµίας και της πολιτικής. 

Όπως έλεγε ο Μαρξ, ο κοµµουνισµός δεν είναι µια ιδανική κατάσταση στην οποία 

προσπαθούµε να φτάσουµε, αλλά µια πραγµατική κίνηση που εκφράζεται στη δι-

αρκή επαναστατική πρακτική και τη διαρκή συµµετοχή της εργατικής τάξης σε 

όλες τις διαδικασίες και τις αποφάσεις του κράτους της προλεταριακής δικτατορί-

ας. 

 Ο εργατικός έλεγ-

χος, σε συνδυασµό µε µια ορθολογική διαδικασία σχεδιασµού (όπως την έβλεπε ο 

Τρότσκυ) θα ήταν σε θέση α) να αποφύγουν ή να περιορίσουν δραστικά την επιρροή 

του προνοµιούχου στρώµατος της γραφειοκρατίας, β) να βάλουν την οικονοµία της 

ΕΣΣ∆ σε µια τροχιά ισόρροπης και λίγο – πολύ διαρκούς ανάπτυξης, γ) να είχαν 

αλλάξει τα ήθη της εργατικής τάξης και να της είχαν δώσει τα αναγκαία µέσα ώστε 

να απελευθερώσει η ίδια τον εαυτό της και δ) µε την ελεγχόµενη χρήση των αγο-

ρών, του µηχανισµού των τιµών και του κέρδους να είχε επιτευχθεί ο αναγκαίος 
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οριζόντιος και κάθετος συντονισµός στην οικονοµία που θα δυνάµωνε παραπέρα 

τον εργατικό έλεγχο κι έτσι ε) θα είχε γίνει εφικτό να δηµιουργηθεί ένα ευέλικτο 

σχήµα σχεδιασµού που σταδιακά και βήµα – βήµα θα µάθαινε από τα λάθη του και 

στ) θα έθετε τις προϋποθέσεις για την ποιοτική ανέλιξη σε ένα ανώτερο επίπεδο, 

µαζί µε την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών, µαθηµατικών και στατιστικών 

µεθόδων.  

Κατά την άποψή µας, η «πολιτική υποχώρηση στο µέτωπο της οικονοµίας» που εκ-

φράστηκε µε τη ΝΕΠ µετεξελίχθηκε σε µια τεράστια πολιτική υποχώρηση σε όλα 

τα επίπεδα όταν στη δεκαετία του 1930 (και µε αφορµή το Πρώτο Πεντάχρονο 

Πλάνο) η οικονοµική και πολιτική εξουσία συγκεντρώθηκε στα χέρια της κοµµα-

τικής γραφειοκρατίας. Παρά τις οικονοµικές επιτυχίες της ΝΕΠ (που δεν σηµειώ-

θηκαν ποτέ ξανά στην ΕΣΣ∆) η κατάργησή της και η µετάβαση σε ένα σύστηµα δι-

οικητικής και στρατιωτικά οργανωµένης οικονοµίας, εξέφραζε την αναγκαιότητα 

να στηριχτεί το σύστηµα του Στάλιν και να παρασχεθούν οι αναγκαίες πρόσοδοι 

στα µεσαία και κατώτερα στελέχη των επιχειρήσεων αλλά και τα στελέχη της Επι-

τροπής Σχεδιασµού.  

Η γραφειοκρατία αυτή πάτησε τόσο γερά στα πόδια της που (µετά το θάνατο του 

Στάλιν) ήταν σε θέση να ναρκοθετεί οποιαδήποτε µεταρρύθµιση δεν την ευνοούσε 

(πχ στα 1965) ή να είναι αναφανδόν υπέρ των µεταρρυθµίσεων της περεστρόικα και 

του Γκορµπατσώφ. Αν η περεστρόικα απέτυχε αυτό οφείλεται όχι µόνο στην ιµπε-

ριαλιστική παρέµβαση αλλά επίσης και στο γεγονός ότι η γραφειοκρατία κατανόη-

σε σωστά το γεγονός πως οι πρόσοδοί της θα γίνονταν ακόµη µεγαλύτερες σε ένα 

καπιταλιστικό σύστηµα παρά σε ένα σύστηµα «σοσιαλισµού της αγοράς» στο οποίο 

θα είχε να παίξει έναν πολύ µικρό ρόλο. Ήταν τέτοια τα κεκτηµένα «συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα» αυτού του στρώµατος που θα το έκαναν πιο αποτελεσµατικό και 

χρήσιµο σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα στηριγµένο στη διαφθορά, την «εσωτερική 

πληροφόρηση», το ξεπούληµα του εθνικού πλούτου και µια «οικονοµία της µαφί-

ας». ∆εν είναι τυχαίο, ασφαλώς, ότι τα 2/3 της γραφειοκρατίας στελέχωσαν αργότε-

ρα τον ιδιωτικό τοµέα και έγιναν η βάση για την αστική τάξη που δηµιουργείται µε 

γοργούς ρυθµούς στην ΕΣΣ∆.  

Ας δούµε στη συνέχεια ορισµένες εναλλακτικές προτάσεις του κόµµατος RDSRP 

(Μενσεβίκοι) στα 1919 για το 7ο Συνέδριο των Σοβιέτ (RDSRP, 1919): 
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“3. Small-scale industry should not be subject to nationalisation. […] 

4. In present conditions foreign capital must be brought in on a fairly large scale 

to process our natural wealth on the basis of concessions. However, there should 

be complete transparency in the way it is brought in, it should be subordinated to 

a general plan for the restoration of the economy, and concessions should be used 

in order to restore industry, transport and agriculture. […] Workers employed by 

foreign concession-holders as free labour must enjoy full freedom to organise re-

sistance and struggle in order to improve their working conditions. 

5. […] The main methods for attracting labour should consist in guaranteeing 

workers a minimum quantity of means of subsistence, […]  the congress decisive-

ly rejects the militarisation of labour. It is a sIt is a sIt is a sIt is a system which can only lead to a ystem which can only lead to a ystem which can only lead to a ystem which can only lead to a 

fruitless waste of human energy, strengthening military and civil bfruitless waste of human energy, strengthening military and civil bfruitless waste of human energy, strengthening military and civil bfruitless waste of human energy, strengthening military and civil buuuureaucratismreaucratismreaucratismreaucratism 

[…] 

6. The congress considers that a leading role for the state in the economic life of 

the country is essential. […] only if it is based on the active participation of 

workers' organisations in setting up and restoring economic lifeworkers' organisations in setting up and restoring economic lifeworkers' organisations in setting up and restoring economic lifeworkers' organisations in setting up and restoring economic life. […]  The con-

gress believes that work on restoring the economy must be based on freedom for freedom for freedom for freedom for 

the working masses to organise themselves and their own activthe working masses to organise themselves and their own activthe working masses to organise themselves and their own activthe working masses to organise themselves and their own activiiiitiestiestiesties. Only in this 

way will it be possible to hold on to the positions which have been won by the 

workers. Then the path can be laid not to the restoration of capitalism and the 

politicalpoliticalpoliticalpolitical domination of the exploiters, but to real workers' power and the gradual real workers' power and the gradual real workers' power and the gradual real workers' power and the gradual 

establisestablisestablisestablishment of socialism through the exercise of that powerhment of socialism through the exercise of that powerhment of socialism through the exercise of that powerhment of socialism through the exercise of that power”.  

Οι προτάσεις των Μενσεβίκων δεν έγιναν βέβαια δεκτές από το 7ο Συνέδριο των Σο-

βιέτ αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προτείνουν µια πολιτική διαφορετική από εκείνη του 

«πολεµικού κοµµουνισµού» και δεν απέχουν πολύ από τη µετέπειτα ΝΕΠ και τις 

αντιλήψεις του ίδιου του Τρότσκυ. Χαρακτηρίζονται, ωστόσο, από λάθη σε σηµα-

ντικά σηµεία, όπως πχ στο σηµείο 4. Καταρχήν, το ξένο κεφάλαιο δεν θα µπορούσε 

να έρθει ποτέ όπως άλλωστε δεν ήρθε και ποτέ κάτω από τέτοιους όρους. Αντίθετα, 

µε την εισροή ξένου κεφαλαίου θα µεγάλωνε η πίεση του καπιταλισµού πάνω στο 

εργατικό κράτος. 



 - 23 -

Σχετικά µε το σηµείο 5 είναι, επίσης, φανερό ότι η κινητοποίηση του εργατικού 

δυναµικού θα απαιτούσε µισθούς πολύ µεγαλύτερους από εκείνους που θα ανταπο-

κρίνονταν στα επίπεδα επιβίωσης.  

Το σηµείο 6, αποτελεί πραγµατικά την ουσία του ζητήµατος και αφορά τη γενικό-

τερη ελευθερία της εργατικής τάξης να οργανώνει τις δραστηριότητές της. Αυτό 

που απασχολεί τους Μενσεβίκους δεν είναι τόσο το ζήτηµα του εργατικού ελέγχου 

στην οικονοµία (που ασφαλώς αναφέρεται) όσο το ζήτηµα των πολιτικών ελευθε-

ριών της εργατικής τάξης στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη σηµασία. Επίσης προτείνουν 

να µην κρατικοποιηθεί η µικρή βιοµηχανία αλλά να αφεθεί να λειτουργήσει σύµ-

φωνα µε τα καπιταλιστικά κριτήρια.  

Ενώ οι Μενσεβίκοι δεν έχουν, ασφαλώς, µια σαφή οικονοµική πρόταση (παρά µόνο 

γενικά κι αφηρηµένα στο ζήτηµα του εργατικού ελέγχου και την κατάργηση της 

βίαιης συγκέντρωσης του εργατικού δυναµικού) παρόλα αυτά έχουν µια σαφή πο-

λιτική αντίληψη, που απορρέει φυσικά από τη δική τους περιθωριοποίηση στην 

πολιτική ζωή των σοβιέτ και της ΕΣΣ∆ συνολικά. Είναι, ωστόσο, αξιοσηµείωτο ότι 

είδαν ήδη από τα 1919 τον κίνδυνο της γραφειοκρατικοποίησης µε βάση όχι υπαρ-

κτά δεδοµένα αλλά µε βάση τα µέτρα «πολεµικού κοµµουνισµού» σε ό, τι αφορά τη 

συγκέντρωση του εργατικού δυναµικού, προέβλεψαν δηλαδή τον γραφειοκρατικό 

εκφυλισµό της ΕΣΣ∆ µε πολιτικά κριτήρια. Συνολικά, ωστόσο, η πρόταση των µεν-

σεβίκων δεν ήταν ούτε πολιτικά εφικτή στα 1919 ούτε προσέφερε αξιόλογες οικο-

νοµικές εναλλακτικές λύσεις στον «πολεµικό κοµµουνισµό» και, φυσικά, αργότερα 

στη ΝΕΠ. 

 Ας δούµε στη συνέχεια ορισµένες παρατηρήσεις του 

Σ. Μπεττελέµ σε σχέση µε το σύστηµα καθορισµού των τιµών στην Κίνα (Μπεττε-

λέµ, Σαριέρ και Μαρσιζιό, 1976). Καταρχήν οι τιµές «είναι φανερό ότι δεν µπορεί 

ν’ αφεθούν στην ελεύθερη απόφαση των παραγωγών ή των επιχειρήσεων, αλλά 

πρέπει να καθορίζονται διοικητικά. Μόνο µε έναν τέτιο διοικητικό καθορισµό των 
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τιµών και µε τον όρο ότι θα γίνεται µε οικονοµικά σωστό τρόπο, µπορούν οι τιµές 

να παίξουν το ρόλο που τους ανήκει» (σελ. 142). 

Το ζητούµενο είναι ωστόσο ποιος είναι ο «οικονοµικά σωστός τρόπος» κι αυτός δεν 

µπορεί να είναι άλλος παρά εκείνος που εξισσοροπεί τη προσφορά και τη ζήτηση. 

Παρακάτω διαβάζουµε πως «οι τιµές πρέπει να αντιστοιχούν σε χοντρές γραµµέςσε χοντρές γραµµέςσε χοντρές γραµµέςσε χοντρές γραµµές µε 

την αξία» (σελ. 148, έµφαση στο κείµενο). 

Είναι, ωστόσο ακριβώς στη σφαίρα της προσφοράς και τη ζήτησης που εκδηλώνεται 

ο νόµος της αξίας. Ο Μαρξ, για παράδειγµα, έγραφε: 

“First, the continual deviation of the prices of commodities from their values is 

the necessary condition in and through which alone the value of the commodities 

can come into existence. Only through the fluctuations of competition, and consOnly through the fluctuations of competition, and consOnly through the fluctuations of competition, and consOnly through the fluctuations of competition, and conse-e-e-e-

quently of commodity prices, does the law of vaquently of commodity prices, does the law of vaquently of commodity prices, does the law of vaquently of commodity prices, does the law of value of commodity production alue of commodity production alue of commodity production alue of commodity production as-s-s-s-

sert itself and the determination of the value of the cosert itself and the determination of the value of the cosert itself and the determination of the value of the cosert itself and the determination of the value of the commmmmodity by the socially modity by the socially modity by the socially modity by the socially 

necessary labour time become a realitynecessary labour time become a realitynecessary labour time become a realitynecessary labour time become a reality. […] by forbidding competition to estab-

lish this determination of value through pressure on prices in the only way in 

which it can be established, is therefore merely to prove that, at least in this 

sphere, one has adopted the usual utopian disdain of economic laws.” (K. Marx, 

“The poverty of philosophy”, p. 13). 

Και συνεχίζει: 

“Secondly, competition, by bringiby bringiby bringiby bringing into operation the law of value of cong into operation the law of value of cong into operation the law of value of cong into operation the law of value of commmmmodity modity modity modity 

production in a society of producers who exchange their coproduction in a society of producers who exchange their coproduction in a society of producers who exchange their coproduction in a society of producers who exchange their commmmmodities, precisely modities, precisely modities, precisely modities, precisely 

thereby brings about the only organization and arrangement of social produthereby brings about the only organization and arrangement of social produthereby brings about the only organization and arrangement of social produthereby brings about the only organization and arrangement of social producccction tion tion tion 

which is possible in the circumstanceswhich is possible in the circumstanceswhich is possible in the circumstanceswhich is possible in the circumstances. […] And if we then ask what guarantee 

we have that necessary quantity and not more of each product will be produced, 

[…] Rodbertus triumphantly shows us his famous calculation, according to which 

the correct certificate has been handed out for every superfluous pound of sugar, 

for every unsold barrel of spirit, for every unusable trouser button, a calculation 

which "works out" exactly, and according to which "all claims will be satisfied 

and the liquidation correctly brought about." And anyone who does not believe 

this can apply to the governmental chief revenue office accountant, X, in Pomer-

ania, who has supervised the calculation and found it correct and who, as one 
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who has never yet been found guilty of a mistake in his cash account, is thor-

oughly trustworthy” (op. cit., pp. 14). 

Ένα θεµελιώδες σφάλµα του Μπεττελέµ είναι όταν γράφει πως δήθεν: «Όταν παίρ-

νεται υπόψη ο όγκος της ζήτησης ενός προϊόντος τη στιγµή που καθορίζεται η τιµή 

του, µπορεί η τιµή που θα καθοριστεί να είναι µεγαλύτερη από τη χοντρική ή ίση, 

ή αντίθετα µπορεί να καθοριστεί σε αισθητά χαµηλότερο επίπεδο, για να προσαρ-

µοσθεί η ζήτηση στις προσφερόµενες ποσότητες» (ο.π.π., σελ. 154).  

Τα σφάλµα εδώ είναι ότι α) «ο όγκος της ζήτησης ενός προϊόντος τη στιγµή που κα-

θορίζεται η τιµή του» δεν µπορεί να είναι γνωστός γιατί ακριβώς εξαρτάται από τη 

τιµή του, β) δεν υπάρχει λόγος να µην καθορίζονται οι προσφερόµενες ποσότητες 

µε βάση τις τιµές εξαρχής. Με άλλα λόγια το ζήτηµα δεν είναι να απορροφηθεί µια 

ορισµένη παραγόµενη ποσότητα, αλλά οι τιµές να τεθούν έτσι ώστε να εκκαθαρίζει 

η αγορά τουλάχιστον στη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου.  

 Η βασική πρακτική τιµολόγησης στην Κίνα φαίνεται να ήταν µια 

πολιτική τύπου mark up, εφόσον «η τιµή […] θα καθορίζεται µε βάση τους συνηθι-

σµένους κανόνες, δηλαδή µε την προσθήκη ενός µικρού θετικού περιθωρίου στην 

χοντρική τιµή …» (ο.π.π., σελ. 156).  

Επίσης, « … υπάρχουν περιπτώσεις όπου επειδή η τιµή που καθορίζεται είναι πο-

λύ χαµηλή, υπάρχει η τάση η ζήτηση να ξεπεράσει την προσφορά. Στις περιπτώσεις 

αυτές, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που καλύπτουν ζωτικές ανάγκες, η τιµή δεν 

ανεβαίνει (πράγµα που θα σήµαινε ότι εφαρµόζεται πολιτική δελτίου µέσο του 

χρήµατος) [sic], αλλά προτιµιέται η διοικητική ρύθµιση µε το δελτίο» (ο.π.π., σελ. 

154). 

Αλλά η άνοδος της τιµής δεν είναι στο ίδιο επίπεδο µε µια διοικητική πολιτική 

δελτίου. Μια τέτοια πολιτική προσπαθεί παράλογα να περιορίσει τη ζήτηση για 

«προϊόντα που καλύπτουν ζωτικές ανάγκες» µε βάση τις χαµηλές τιµές τους. Μα 
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αυτό ίσα – ίσα σηµαίνει ότι για τέτοια προϊόντα, οι τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές 

και η ζήτηση αυτών των ζωτικών αγαθών θα µπορούσε να ικανοποιηθεί καλύτερα 

και αποτελεσµατικότερα µε βάση την ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης.  

Επίσης, «λέγεται συχνά, τις πιο πολλές φορές πιθανόν, ότι σε µια σχεδιασµένη σο-

σιαλιστική οικονοµία οι τιµές καθορίζονται, όσο γίνεται πιο κοντά στο επίπεδο που 

αντιστοιχεί στην αξία κάθε προϊόντος […] δηλαδή το άθροισµα του σταθερού κεφα-

λαίου, του µεταβλητού κεφαλαίου και της «εργασίας για την κοινωνία» […] Σύµ-

φωνα µε µια δεύτερη αντίληψη […] πρέπει να παίρνεται σαν βάση για τον καθορι-

σµό των τιµών το άθροισµα του σταθερού κεφαλαίου που δαπανήθηκε συν ένα πε-

ριθώριο κέρδους […] Σύµφωνα µε µια τρίτη αντίληψη […] όπως στον ανταγωνιστι-

κό καπιταλισµό, έτσι και η τιµή στο σοσιαλιστικό σύστηµα πρέπει να έχει τους δι-

κούς της κανόνες «απόκλισης»  » (ο.π.π., σελ. 168-170).  

Η πρώτη αντίληψη καταλήγει σε µια πολιτική mark up µε βάση το άθροισµα του 

σταθερού και του µεταβλητού κεφαλαίου. Η δεύτερη καταλήγει σε µια πολιτική 

ποσοστού κέρδους και η τρίτη προτάσσει τον ρόλο της προσφοράς και της ζήτησης 

µε τη µορφή των «κανόνων απόκλισης» από την αξία. Η τρίτη αυτή αντίληψη έχει 

επεξεργαστεί από τον Λ. Β. Καντόροβιτς στο έργο του «Οικονοµικός υπολογισµός 

και χρησιµοποίηση των πόρων» (εκδ. Dunod, Παρίσι, 1963, βλ. κυρίως ΧΧΧΙ, σελ. 

305).  

∆ιαβάζουµε επίσης πως: «Στην πραχτική όλων των σοσιαλιστικών χωρών µαζί και 

της Κίνας, γίνεται ουσιαστικά η εξής διάκριση […] τιµές για την παραγωγή και 

τιµές για την κατανάλωση. Η πρώτη κατηγορία τιµών υπολογίζεται γενικά µε την 

προσθήκη ενός περιθωρίου στην τιµή παραγωγής. […] Οι τιµές για την κατανάλω-

ση υπολογίζονται µε την προσθήκη ενός ειδικού περιθωρίου και του φόρου …» 

(σελ. 170). 

Επίσης: «Από θεωρητική σκοπιά, µπορούµε να πούµε ότι έχουµε να κάνουµε µε 

µια ειδική µορφή απόκλισης της τιµής σε σχέση µε την αξία. Η απόκλιση αυτή εί-

ναι τόσο πιο µεγάλη όσο η οργανική σύνθεση της παραγωγής ενός κλάδου αποκλί-

νει από τη µέση οργανική σύνθεση του συνόλου της παραγωγής […] Είναι δύσκολο 

να βρει κανείς κάποια άλλη δικαιολογητική βάση για την πραχτική αυτή εκτός από 

την απλότητά της» (ο.π.π., σελ. 170-171).  
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Μια σηµαντική παρατήρηση είναι η ακόλουθη: 

« … στην περίπτωση της κινέζικης οικονοµίας απορρίπτεται ξεκάθαρα ο ρόλος του 

κινήτρου για το κέρδος […] Πιστεύουν ότι οι στόχοι της παραγωγής πρέπει να πε-

τυχαίνονται επειδή τους καθορίζει το σχέδιο κι επειδή ανταποκρίνονται σε κοινω-

νικές προτεραιότητες …» (ο.π.π., σελ. 174) και επίσης ότι: 

«Οι κινέζοι οικονοµολόγοι αν είταν να διαλέξουν για οποιονδήποτε λόγο ανάµεσα 

στην αύξηση της αποδοτικότητας και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, θα 

διάλεγαν την τελευταία […] Οι κινέζοι οικονοµολόγοι λένε ότι η αποδοτικότητα 

µπορεί να είναι ένα από τα όργανα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας, αλλά δε 

µπορεί να είναι το µοναδικό και ακόµη περισσότερο δε µπορεί να είναι η κινητή-

ρια δύναµη µιας σοσιαλιστικής οικονοµίας» (ο.π.π., σελ. 174-175).  

 Για ποιον λόγο θα περιµέναµε µια πιο ισχυρή και δυνατή 

γραφειοκρατία στην Κίνα παρά στην ΕΣΣ∆; Με βάση το εξής στοιχείο που µας δίνει 

ο Μπεττελέµ: «Η σύγχρονη κινέζικη οικονοµία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 

από την ολοκληρωτική σχεδόν συγκέντρωση των κερδών που πραγµατοποιούνται 

στον κρατικό τοµέα. Σ’ αυτό το σηµείο υπάρχει σηµαντική διαφορά µε τα όσα συµ-

βαίνουν σήµερα τη Σοβιετική Ένωση, όπου το ένα τρίτο τουλάχιστο των κερδών 

αφήνονται στη διάθεση των επιχειρήσεων …» (ο.π.π., σελ. 182). Τα ποσοστά κέρ-

δους στην κινέζικη οικονοµία πρέπει να ήταν µεταξύ 10% και 35% σύµφωνα µε 

όσα λέει ο Μπεττελέµ. 

Είναι φυσικά ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει µια µονοσήµαντη και µηχανιστική σχέση 

ανάµεσα στη βάση και στο εποικοδόµηµα. Η ανάπτυξη  των παραγωγικών δυνάµεων 

και οι νέες κοινωνικές σχέσεις αλλάζουν τις κοινωνικές συνειδήσεις και µε τη σει-

ρά τους αυτές οι συνειδήσεις, λαµβάνοντας υλική µορφή στην πραγµατική ανθρώ-

πινη δραστηριότητα µεταβάλλουν παραπέρα τις κοινωνικές σχέσεις και, φυσικά, 

τις παραγωγικές δυνάµεις.  
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Ο Ένγκελς στην «Καταγωγή της Οικογένειας» έδειξε τις βαθιές επιδράσεις που έ-

χουν στοιχεία του εποικοδοµήµατος στην κοινωνική εξέλιξη και στις κοινωνικές 

σχέσεις. Στην ανάλυσή του για την επανάσταση που έγινε ανάµεσα στον V και IX 

αιώνα έδειξε ότι επρόκειτο για µια επανάσταση που έγινε στο εποικοδόµηµα. Στη 

διάρκεια αυτών των 400 χρόνων δεν έγινε καµιά πρακτική πρόοδος στις παραγωγι-

κές δυνάµεις ή στις παραγωγικές σχέσεις, ωστόσο είχε σηµειωθεί µια πρόοδος γιατί 

ενώ οι τάξεις δεν είχαν αλλάξει οι άνθρωποι που αποτελούσαν αυτές τις τάξεις εί-

χαν αλλάξει.  

Όπως έγραφε ο Ένγκελς, οι άνθρωποι της δυτικής Ευρώπης του XIX αιώνα διαµορ-

φώθηκαν «όχι µέσα στη σήψη ενός πολιτισµού που βρισκόταν στην παρακµή του, 

αλλά µέσα σους πόνους της γέννησης ενός νέου πολιτισµού». Και υπογραµµίζει την 

καθοριστική σηµασία των θεσµών, των ιδεών και των ηθικών ιδιοτήτων που χαρα-

κτήριζαν το «ανώτερο στάδιο της βαρβαρότητας» την επανάσταση που έγινε ανάµε-

σα στον V και IX αιώνα. Όπως εξάλλου έλεγε και ο Λένιν, «οι ιδέες µετατρέπονται 

σε δύναµη όταν γίνονται κτήµα των µαζών». 

Το πρόβληµα είναι ότι συνήθως αυτές οι σκέψεις κατανοούνται λανθασµένα. Πχ ο 

Μπεττελέµ γράφει: «Είναι φανερό ότι ο ρόλος της διαπαιδαγώγησης και της ιδεο-

λογίας είναι τόσο περισσότερο σηµαντικός όσο οι σχέσεις παραγωγής και ιδιοκτησί-

ας που επιβλήθηκαν µέσα από µια επαναστατική διαδικασία, “προπορεύονται” σε 

σύγκριση µε το επίπεδο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων» (ο.π.π., σελ. 

200).   

 Πρώτον, το πραγµατικό διακύβευµα δεν 

είναι η «διαπαιδαγώγηση» αλλά η ίδια η συµµετοχή των µαζών, που αποτελεί την 

καλύτερη διαπαιδαγώγηση και τη διαµόρφωση µιας νέας επαναστατικής ιδεολογίας 

που αναπτύσσεται διαλεκτικά και σε διαλεκτική σχέση µε τα στοιχεία της βάσης. 
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∆εύτερον, το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων δεν έχει µια αναγκα-

στικά σχέση προ- ή µετα-πόρευσης σε σχέση µε τις σχέσεις παραγωγής και ιδιοκτη-

σίας. Ποιο είναι το κρίσιµο εκείνο σηµείο στο οποίο οι παραγωγικές δυνάµεις δεν 

είναι πια συµβατές µε τις σχέσεις ιδιοκτησίας κι’ έτσι, όπως έλεγε ο Μαρξ, θα πρέ-

πει να «σπάσει το περίβληµα» των σχέσεων ιδιοκτησίας;  

Επίσης, οι σχέσεις βάσης κι εποικοδοµήµατος δεν είναι τόσο απλές και κατανοητές 

ώστε να µπορούν να αναχθούν σε όρους «διαπαιδαγώγησης και ιδεολογίας». Με µια 

ορισµένη έννοια αν δεν γίνει πρώτα µια πραγµατική επανάσταση στο ιδεολογικό 

εποικοδόµηµα, στις ανθρώπινες συνειδήσεις, όπως έλεγε ο Ένγκελς στην περιγρα-

φή του της επανάστασης ανάµεσα στον V και IX αιώνα, η ανάπτυξη και διατήρηση 

των σοσιαλιστικών σχέσεων δεν είναι δυνατή και γρήγορα η σοσιαλιστική οικοδό-

µηση θα καταλήξει να εκφυλισθεί µε τον σχηµατισµό ενός γραφειοκρατικού στρώ-

µατος. 
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4. 4. 4. 4. ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ    

Αν κάτι πρέπει να µάθουµε από την ιστορία της ΕΣΣ∆ και της Κίνας, νοµίζουµε 

πως αυτά µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

Ο εργατικός έλεγχος, σε συνδυασµό µε µια ορθολογική διαδικασία σχεδιασµού θα 

ήταν σε θέση: 

 α) να αποφύγουν ή να περιορίσουν δραστικά την επιρροή του προνοµιούχου στρώ-

µατος της γραφειοκρατίας,  

β) να βάλουν την οικονοµία της ΕΣΣ∆ σε µια τροχιά ισόρροπης και λίγο – πολύ δι-

αρκούς ανάπτυξης,  

γ) να είχαν αλλάξει τα ήθη της εργατικής τάξης και να της είχαν δώσει τα ανα-

γκαία µέσα ώστε να απελευθερώσει η ίδια τον εαυτό της και  

δ) µε την ελεγχόµενη χρήση των αγορών, του µηχανισµού των τιµών και του κέρ-

δους να είχε επιτευχθεί ο αναγκαίος οριζόντιος και κάθετος συντονισµός στην οι-

κονοµία που θα δυνάµωνε παραπέρα τον εργατικό έλεγχο κι έτσι  

ε) θα είχε γίνει εφικτό να δηµιουργηθεί ένα ευέλικτο σχήµα σχεδιασµού που στα-

διακά και βήµα – βήµα θα µάθαινε από τα λάθη του και  
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στ) θα έθετε τις προϋποθέσεις για την ποιοτική ανέλιξη σε ένα ανώτερο επίπεδο, 

µαζί µε την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών, µαθηµατικών και στατιστικών 

µεθόδων.  

Μια ορθολογική διαδικασία σχεδιασµού δεν µπορεί να στηρίζεται σε λανθασµένες 

ιδεοληψίες σχετικά µε τον ρόλο του νόµου της αξίας και τη λειτουργία του µηχα-

νισµού των τιµών. Με αυθαίρετα καθοριζόµενες διοικητικές τιµές, δεν είναι δυνα-

τόν:  

α) να λυθεί το πολύπλοκο πρόβληµα του οικονοµικού υπολογισµού,  

β) να ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες και 

γ) να τεθεί το πρόβληµα της οριζόντιας και κάθετης οργάνωσης της παραγωγής σε 

µια λογική βάση.  

Ο ρόλος του κράτους και η άσκηση των βασικών επιλογών στη σφαίρα της οικονο-

µίας δεν µπορεί και δεν πρέπει ν’ αλλάξει. Ωστόσο, το κράτος της µεταβατικής πε-

ριόδου από τον καπιταλισµό στα αρχικά στάδια της σοσιαλιστικής οικοδόµησης, 

πρέπει να είναι ένα κράτος της εργατικής τάξης, να ασκείται ο εργατικός έλεγχος 

µε µια συνεχή επαναστατική διαδικασία και να περιορίζεται µε τον τρόπο αυτό η 

δικτατορία µιας οµάδας «ειδικών», της γραφειοκρατίας ή της κοµµατικής νοµεν-

κλατούρας.  

Ωστόσο, για να γίνει το κράτος ένα κράτος της εργατικής τάξης και να ασκείται ο 

εργατικός έλεγχος αυτό σηµαίνει µε τη σειρά του πως αναπτύσσονται νέες κοινω-

νικές σχέσεις στο επίπεδο του ελέγχου της οικονοµίας, της κοινωνίας και της πολι-

τικής. Αυτές οι κοινωνικές σχέσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη ανάλογων «παραγω-

γικών δυνάµεων» που κάνουν την παρέµβαση και τον έλεγχο αυτό, απλό, εύκολο, 

αυθόρµητο και αποτελεσµατικό. ∆εν µπορεί ο εργατικός έλεγχος να σηµαίνει πο-

λύωρες συναντήσεις και ατέρµονες συζητήσεις για κάθε µικροζήτηµα της οικονο-

µίας ή για τον καθορισµό πέντε ή δέκα τιµών από τις δεκάδες χιλιάδες που υπάρ-

χουν σε µια οικονοµία. Μόνο µε τον τρόπο αυτό η χρησιµοποίηση του ελέγχου κα η 

χρησιµοποίηση της αγοράς θα µετατραπούν στο αντίθετό τους, δηλαδή την κατάρ-

γηση του ελέγχου σε µια κοµµουνιστική κοινωνία και την ίδια την κατάργηση της 

αγοράς και των εκµεταλλευτικών σχέσεων.  
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ΠΠΠΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΣ∆ ΣΤΑ 1930ΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΣ∆ ΣΤΑ 1930ΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΣ∆ ΣΤΑ 1930ΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΣ∆ ΣΤΑ 1930    

Εκτίµηση  Εθνικό 

εισόδηµα 

Βιοµηχανική 

παραγωγή 

Αγροτική 

παραγωγή 

Επίσηµες στατιστικές, 1928-

37 

   16.5     18.1     0.9 

Bergson, Kuznets, 1928-37     4.8(GNP)     11.3     1.1 

Khanin/Sel'unin, 1928-40     3.4       -      - 

Bolotin, 1929-38     8.0       9.0     1.2 

ΠΗΓΕΣ: Narodnoye Khozyaistvo SSSR (National Economy of 

the USSR) for various years; Bergson A., Kuznets S., eds. 

Economic Trends in the Soviet Union. Cambr., Mass., Harvard 

University Press, 1963, p. 36, 155, 208; Sel'unin V., Khanin G. 

"Lukavaya Tsifra" (Deceptive Figure). - Novyi Mir, 1987, N2, p. 

181-201; Bolotin B. "Sovetskyi Souz v Mirovoi Ekonomike, 1917-

1987 gg." (The Soviet Union in the World Economy, 1917-1987). 

-  MEiMO, 1987, N11, p. 145-157; N12, p. 141-148. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (%, ετήσιοι µέσοι)ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (%, ετήσιοι µέσοι)ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (%, ετήσιοι µέσοι)ΚΑΘΑΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (%, ετήσιοι µέσοι)    

ΕκτιµήσειςΕκτιµήσειςΕκτιµήσειςΕκτιµήσεις    1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 

Επίσηµη σοβιετική       

 - Καθαρό Υλικό Προϊόν 11.3  9.4  6.3  7.8  5.6 

CIA, ΑΕΠ 

 - Προηγούµενη 

 

 5.5 

 

 5.9 

 

 5.0 

 

 5.2 

 

 3.7 

 - Αναθεωρηµένη     4.9  3.0 

Soviet alternative (Khanin, 

Sel'unin), net material product 

     

      9.3 

   

 4.4 

 

 4.1 

 

 3.2 

         συνέχεια 

ΕκτιµήσειςΕκτιµήσειςΕκτιµήσειςΕκτιµήσεις 1976-80 1981-85 1986 1987 1988 1989 1990 

Επίσηµη σοβιετική  

 - ΑΕΠ 

 

4.8 

 

3.7 

 

3.3 

 

2.9 

 

5.5 

 

3.0 

 

-2.0 

 - Καθαρό Υλικό Προϊόν  

4.3 

 

3.2 

 

2.3 

 

1.6 

 

4.4 

 

2.4 

 

-4.0 

CIA, ΑΕΠ 

 - Προγούµενη 

 

2.7 

      

- Αναθεωρηµένη 1.9 1.8 4.1 1.3 2.2 1.4 -4.0 

Εναλλακτική σοβιετική 

(Khanin, Sel'unin), καθαρό 

υλικό προϊόν 

  

1.0 

 

0.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Επίσηµα σοβιετικά στοιχεία της οικονοµικής ανάπτυξης  1928ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Επίσηµα σοβιετικά στοιχεία της οικονοµικής ανάπτυξης  1928ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Επίσηµα σοβιετικά στοιχεία της οικονοµικής ανάπτυξης  1928ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Επίσηµα σοβιετικά στοιχεία της οικονοµικής ανάπτυξης  1928----90 (1928=1)90 (1928=1)90 (1928=1)90 (1928=1)    

    

 1928 1932 1937 1940 1950 1958 1960 1970 1980 1985 1990 

National income produced 

- in constant prices 

- in current prices 

  (1958=19.1) 

- national income price  

deflatora (1958=100%) 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1.8 

 

- 

 

- 

 

3.9 

 

- 

 

- 

 

5.1 

 

- 

 

- 

 

8.4 

 

- 

 

- 

 

19.1 

 

19.1 

 

100 

 

22.0 

 

21.6 

 

98 

 

43.8 

 

43.2 

 

99 

 

71.5 
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Gross industrial output 
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Labor productivity in 

industry 
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Gross agricultural output 

- in constant prices 

- in current prices  

  (1960=100%) 

- in constant prices  
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Gross investment in constant 
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1 

 

4.5 

 

7.0 

 

9.1 

 

18.5 

 

47.1 

 

57.3 

 

111.9 

 

182.9 

 

218.4 

 

Retail trade turnover of state 
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Real per capita income  

(1940=1) 

0.5-

0.6d 

- -  1  
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 4.0 

 

 5.8 
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aPrice indices calculated as the ratio of the growth indices   in current and constant prices. 

bIn relation to fourth quarter data, at annual rate. 

cExcluding private trade and farmers' markets turnover, which   dropped from 36.9 percent of 

the overal trade in 1926/27 to   2.6 percent in 1990. 

dEstimate. 

Source: Narodnoe Khozyaistvo SSSR (National Economy of the USSR) for various years; Malafeev 

A.N., Istoriia tsenoobrazovaniia v SSSR. 1917-1963 (The History of price Formation in the USSR . 

1917-1963. Moscow, 1964, p. 82, 407-8.   

 


