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Αλ ζήκεξα είλαη εχθνιν λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη ηξηάληα 

ρξφληα «επεκεξίαο» θαη αραιίλσηεο ζπζζψξεπζεο έρνπλ απιψο 

νδεγήζεη ην δπηηθφ θαπηηαιηζκφ γηα κηα αθφκε θνξά ζην 

δαηκνληζκέλν θχθιν ησλ θξίζεσλ, νη κεηαπηψζεηο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζηελ αλαηνιηθή θαη ηε ξσζηθή ηνπ κνξθή 

θαιχπηνληαη αθφκε απφ ην κχζν ηεο απνπζίαο θξίζεο ζηελ 

Αλαηνιή, ην κχζν ηνπ «ζνζηαιηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ» θαη ηεο 

εγγπεκέλεο αλάπηπμεο. 

Σν ζιηβεξφ ζέακα ηεο απνηπρίαο ηεο ξσζηθήο γεσξγίαο -κηαο 

απνηπρίαο πνπ δελ νθείιεηαη νχηε ζηνλ «θνκκνπληζκφ», φπσο 

ζέιoπλ λα καο πείζνπλ νη αζηνί ηεο Γχζεο, νχηε ζηηο 

«θιηκαηηθέο ζπλζήθεο», φπσο δηαηείλνληαη νη Ρψζνη νκφινγνί 

ηνπο, αιιά απνθιεηζηηθά ζηελ θαπηηαιηζηηθή θαζπζηέξεζε ηεο 

θνιρφδληθεο γεσξγίαο- είλαη αξθεηφ γηα λα δεηρζεί φηη ε 

ζνβηεηηθή νηθνλνκία δελ κπφξεζε λα γιπηψζεη απφ ηελ θξίζε. 

Καη πξάγκαηη ράξε ζηνλ ακεξηθαληθφ θαπηηαιηζκφ -πνπ ε 

γεσξγία ηνπ ήηαλ αθάληαζηα αλαπηπγκέλε αθφκε θαη αλ ε 

βηνκεραλία ηνπ είλαη ρηππεκέλε θαηαθέθαια απφ ηελ θξίζε- ε 

Ρσζία κπφξεζε λα ηξαθεί, παξ’ φιν πνπ ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

ππνηίζεηαη φηη είλαη κηα πιήξσο ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία… «πνπ 

έρεη νηθνδνκήζεη ηηο πιηθέο βάζεηο ηνπ θνκκνπληζκνχ»! Αιιά ν 

κχζνο παξακέλεη δσληαλφο, ν κχζνο ηνπ «ζνζηαιηζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ» ζηε βηνκεραλία, ν κχζνο ησλ πςειψλ πνζνζηψλ 

αλάπηπμεο πνπ ν ίδηνο επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη ν 

κχζνο ηεο εμίζσζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο πξνπαγάλδαο 

ηνπ ζηαιηληζκνχ θαη ησλ επηγφλσλ ηνπ φηη, δειαδή, 

ζνζηαιηζκφο ίζνλ ζρεδηαζκφο ζπλ θξελήξεο αλάπηπμε. Αθφκε 

θαη κέρξη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο εθείλσλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ην ςεχδνο ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο θαη ηεο 



δπηηθήο «επεκεξίαο» δελ ην θάλνπλ δίρσο λα μαλαπέζνπλ ζε κηα 

άιιε αζηηθή παγίδα, δηεθδηθψληαο φρη ην ηέινο απηήο ηεο 

θηελψδνπο επνρήο θξελήξνπο ζπζζψξεπζεο, αιιά ηε 

«ζρεδηνπνίεζή» ηεο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πνζνζηψλ 

ζπζζψξεπζεο…αθφκε πςειφηεξσλ! 

Γη’ απηφ, πξνηνχ αθφκε δείμνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

δήζελ «ζρεδηαζκνχ» ηεο ξσζηθήο βηνκεραλίαο, είλαη 

απαξαίηεην λα ζπκεζνχκε κηα ζηνηρεηψδε καξμηζηηθή αιήζεηα 

πνπ είλαη ζακκέλε θάησ απφ ηα εξείπηα ηεο ζηαιηληθήο 

αληεπαλάζηαζεο: ν ζνζηαιηζκφο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνζνζηά μέθξελεο αλάπηπμεο, δελ απνηηκά ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

κε ηα θξηηήξηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκία. Ο ζνζηαιηζκφο δελ 

είλαη έλαο ππεξθαπηηαιηζκφο! 

ΠΟΙΟ ΟΙΑΛΙΜΟ; 

Μηα πξαγκαηηθά ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκία δελ ηεο θαίγεηαη 

θαξθί γηα ηελ παξαγσγή γηα ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή, γηα ηελ 

«ππεξθάιπςε» ησλ πιάλσλ ή γηα ηνλ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ 

κε ηνπο αληαγσληζηέο (πνηνπο αληαγσληζηέο;) Αληί λα ηξέρεη 

πίζσ απφ απηνχο ηνπο ζηφρνπο κηαο ηζηνξηθά μεπεξαζκέλεο 

επνρήο, ν ζνζηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζα επηδηψμεη φρη 

κφλν λα παξάγεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο, αιιά, 

θαη γηα λα ηνπ επηηξέςεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε, 

αλαθνπθίδνληάο ην απφ ηελ παξαγσγηθή πξνζπάζεηα θαη 

εμαιείθνληαο φια ηα θιεξνλνκεκέλα δεηλά ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

θαη εηδηθά ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο έρεη 

θπιαθίζεη ηελ αλζξψπηλε εξγαζία ζε έλα παξαγσγηθφ θάηεξγν 

ηεο κηζζσηήο ζθιαβηάο ζηελ ππεξεζία ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο. 

Με άιια ιφγηα, ν ζνζηαιηζκφο δελ «νηθνδνκείηαη» δηακέζνπ 

ζηαραλνβίηηθσλ ζπλζεκάησλ θαη αραιίλσηεο ζπζζψξεπζεο, 

αιιά γελληέηαη απφ ηελ νξηζηηθή θαηαζηξνθή, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ καδί κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο πιηθήο ηνπ βάζεο: 

ηηο θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο. 



Ο ζνζηαιηζκφο, ινηπφλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εμαθάληζε ηνπ 

αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θαη θαπηηαιηζηηθνχ 

νηθνδνκήκαηνο, ηελ θαηεγνξία κε ηελ νπνία ν Μαξμ άξρηζε λα 

εθζέηεη ηε ζεσξία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, 

δειαδή ηεο αμίαο[1], ε νπνία είλαη ζπλψλπκε ηεο αηνκηθήο 

ηδηνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

«Μφιηο ε θνηλσλία πάξεη ζηα ρέξηα ηεο ηα κέζα παξαγσγήο θαη 

ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζε κηα παξαγσγή άκεζα θνηλσληθνπνηεκέλε, 

ε εξγαζία θαζελφο, φζν δηαθνξεηηθή θη αλ είλαη ε ηδηαίηεξε 

ρξεζηκφηεηά ηεο, γίλεηαη επζχο εμαξρήο άκεζα θνηλσληθή 

εξγαζία. Σφηε ε πνζφηεηα θνηλσληθήο εξγαζίαο πνπ εκπεξηέρεη 

έλα πξντφλ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαπηζησζεί κε έκκεζν ηξφπν: ε 

θαζεκεξηλή πείξα δείρλεη άκεζα πφζε απ’ απηή ηελ πνζφηεηα 

ρξεηάδεηαη θαηά κέζνλ φξν. Η θνηλσλία κπνξεί απιά λα 

ππνινγίδεη πφζεο ψξεο εξγαζίαο ππάξρνπλ κέζα ζε κηα 

αηκνκεραλή, ζ’ έλα εθαηφιηηξν ζηηαξηνχ ηεο ηειεπηαίαο 

ζπγθνκηδήο, ζε εθαηφ ηεηξαγσληθά κέηξα πθάζκαηνο κηαο 

νξηζκέλεο πνηφηεηαο. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ηεο πεξάζεη απφ 

ην κπαιφ λα εθθξάζεη ηηο πνζφηεηεο εξγαζίαο, πνπ βξίζθνληαη 

κέζα ζηα πξντφληα θαη πνπ ηψξα ηηο γλσξίδεη άκεζα θαη 

απφιπηα, κέζσ ελφο ηξίηνπ πξντφληνο, κε έλα κέηξν πνπ δελ 

είλαη παξά ζρεηηθφ, ραιαξφ, αλεπαξθέο θαη πξσηχηεξα 

αλαπφθεπθην σο βνεζεηηθφ κέζν, αληί λα ην θάλεη κε ην 

θπζηθφ, επαξθέο θαη απφιπην κέηξν ηεο: ην ρξφλν. Όπσο ζηε 

ρεκεία δελ ζα καο πεξλνχζε απφ ην κπαιφ ε ηδέα λα 

εθθξάζνπκε ηα αηνκηθά βάξε κε ηξφπν ζρεηηθφ, δηακέζνπ ηνπ 

αηφκνπ ηνπ πδξνγφλνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε 

λα ηα εθθξάζνπλ κε ηξφπν απφιπην, κε ην θαηάιιειφ ηνπο 

κέηξν, δειαδή ζην πξαγκαηηθφ ηνπο βάξνο, ζε 

δηζεθαηνκκπξηνζηά ή ηεηξαθηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ 

γξακκαξίνπ. Δπνκέλσο, ε θνηλσλία, κε απηέο ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο, δελ απνδίδεη αμία ζηα πξντφληα».[2] 

Ο ζνζηαιηζκφο, επνκέλσο, αγλνεί ηηο εκπνξεπκαηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ θπβεξλνχλ δεζπνηηθά ηε ξσζηθή νηθνλνκία. 

Αγλνεί ηελ αμία, αθνχ δελ ππάξρνπλ ηδησηηθά πξντφληα θαη άξα 

νχηε αληαιιαγή αλάκεζα ζε αηνκηθνχο παξαγσγνχο θαη νη 
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παξαγσγνί δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο αμίεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, δελ επηδέρεηαη ην εκπφξεπκα 

νχηε ηελ αγνξά θαη ιηγφηεξν αθφκε ην ηδηαίηεξν εκπφξεπκα πνπ 

είλαη ην ρξήκα. Αγλνεί ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε θαη, ζπλεπψο, 

ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαηηθή δχλακε, 

δειαδή ην ζχζηεκα ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ην νπνίν, ζχκθσλα 

κε ην καξμηζκφ, θαηαξγείηαη ζηελ πξψηε θάζε ηεο 

θνκκνπληζηηθήο θνηλσλίαο ή ζην ζνζηαιηζκφ. ε απηή ηε θάζε, 

ζχκθσλα κε ηελ έθθξαζε ηνπ Μαξμ, έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα 

«θνκκνπληζηηθή θνηλσλία φπσο απηή αλαδχεηαη απφ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία», φπνπ ν αηνκηθφο παξαγσγφο 

«ιακβάλεη κηα βεβαίσζε απφ ηελ θνηλσλία φηη έρεη ζπλεηζθέξεη 

κηα ηάδε πνζφηεηα εξγαζίαο (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ γηα ην θνηλφ απφζεκα) θαη κε απηή ηε βεβαίσζε παίξλεη απφ 

ην θνηλσληθφ απφζεκα ησλ κέζσλ θαηαλάισζεο ηφζε φζε είλαη 

ε πνζφηεηα πνπ θνζηίδεη ε εξγαζία ηνπ. Σελ ίδηα πνζφηεηα 

εξγαζίαο πνπ έρεη δψζεη ζηελ θνηλσλία κε κηα κνξθή ηελ 

παίξλεη πίζσ κε κηα άιιε».[3] 

Σν γεγνλφο φηη ε ξσζηθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη φιεο ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο θαη θαπηηαιηζηηθέο θαηεγνξίεο θαη ην γεγνλφο 

φηη νη Ρψζνη εξγάηεο ππφθεηληαη ζηε ζθιαβηά ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο αξθνχλ γηα λα ηελ νξίζνπκε σο 

θαπηηαιηζηηθή. Έρνπκε εμεγήζεη εθηελψο ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

θφκκαηφο καο[4] φηη ε ξσζηθή νηθνλνκία δελ έπαςε πνηέ λα 

είλαη θαπηηαιηζηηθή θαη απηφ ην αλαγλψξηδε κε θάζε εηιηθξίλεηα 

ν Λέληλ (πξάγκα δελ αληηθάζθεη κε ην γεγνλφο φηη ε 

Ορησβξηαλή Δπαλάζηαζε θαη ε εμνπζία πνπ απηή εγθαζίδξπζε 

ήηαλ απζεληηθά θνκκνπληζηηθέο). Γηα λα ζπγθαιχςεη ηελ 

πξαγκαηηθή αληεπαλαζηαηηθή ηνπ θχζε ν ζηαιηληζκφο 

απνζχλδεζε ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ επέθηαζε ηεο 

επαλάζηαζεο ζηε Γχζε (ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ηεο επηηξέςεη 

λα μεπεξάζεη ηελ ηεξάζηηα θαζπζηέξεζή ηεο παξαγσγηθήο ηεο 

δνκήο), ελψ, ηαπηφρξνλα, δηαηχπσζε, καδί κε ην δφγκα ηνπ 

«ζνζηαιηζκνχ ζε κηα κφλε ρψξα», ηελ παξάινγε ζεσξία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζνζηαιηζκφο ζπκβαδίδεη κε ηηο 

εκπνξεπκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ίδηεο 
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θαηεγνξίεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζηηο νπνίεο έδσζε… έλα 

δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν! άκπσο νη θαηεγνξίεο λα κελ 

ραξαθηεξίδνληαη αθξηβψο απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο! άκπσο 

απηφ ην πεξηερφκελν λα κελ ήηαλ ηφζν αδηαθηινλίθεηα ην ίδην 

κε εθείλν ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θαηεγνξηψλ, ησλ νπνίσλ ίδηεο 

έλλνηεο είλαη νπζηψδεηο γηα ην πεξηγξάςνπλ. Σέηνηνπ είδνπο 

επηρείξεκα, επηπιένλ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

αλεθδηήγεην Νηχξηλγθ, ζηνλ νπνίν ν Έλγθειο είρε απαληήζεη κε 

δξηκχηεηα: 

«Σν λα ζέιεη θαλείο λα θαηαξγήζεη ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο εγθαζηδξχνληαο ηελ «αιεζηλή αμία» είλαη ζαλ λα 

ζέιεη λα θαηαξγήζεη ηνλ θαζνιηθηζκφ εγθαζηζηψληαο ηνλ 

‘αιεζηλφ’ Πάπα ή λα ζέιεη λα εγθαζηδξχζεη κηα θνηλσλία ζηελ 

νπνία νη παξαγσγνί είλαη, επηηέινπο, θπξίαξρνη ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, κε ηε ζπλεπή εθαξκνγή κηαο νηθνλνκηθήο θαηεγνξίαο, ε 

νπνία εθθξάδεη πην νινθιεξσηηθά ηελ ππνδνχισζε ησλ 

παξαγσγψλ απφ ην ίδην ην πξντφλ ηνπο».[5] 

ΣΟ ΟΙΑΛΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

Απφ ηα πξνεγνχκελα ζπλάγεηαη φηη ην ζρέδην ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

θνηλσλίαο δελ λνηάδεηαη γηα ηελ αμία θη αθφκα ιηγφηεξν γηα ην 

ρξήκα ή ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, 

πξάγκα πνπ, αληηζέησο, θάλεη ην ξσζηθφ ζρέδην. Αζρνιείηαη 

κνλάρα κε αμίεο ρξήζεο, δειαδή κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη κε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπο: 

«Αζθαιψο, ε θνηλσλία ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα γλσξίδεη 

αθφκε θαη ηφηε πφζε εξγαζία ρξεηάδεηαη γηα παξαρζεί θάζε 

αληηθείκελν ρξήζεο. Θα πξέπεη λα νξγαλψζεη ην ζρέδην 

παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηα κέζα παξαγσγήο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη εηδηθφηεξα θαη ε εξγαηηθή δχλακε. 

Σειηθά, ηα επσθειή απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ 

ρξήζεο, ζπγθξηλφκελα κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πνζφηεηεο 

εξγαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ παξαγσγήο ηνπο, ζα 
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θαζνξίδνπλ ην πιάλν. Οη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ ηα πάληα πάξα 

πνιχ απιά ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο πεξίθεκεο ‘αμίαο’».[6] 

Καηά ζπλέπεηα, ν ζνζηαιηζκφο είλαη αζπκβίβαζηνο φρη κφλν κε 

ηελ χπαξμε ηνπ ρξήκαηνο, αιιά επίζεο θαη κε ηελ 

απνθηελσηηθή θαπηηαιηζηηθή επηλφεζε πνπ ιέγεηαη ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη, ηφζν 

ζηε Ρσζία φζν θαη ζηε Γχζε, ηα αλαγθαία πξνο ην δελ φπσο 

θαη ηα φπια ηνπ ζαλάηνπ, ηα ρξήζηκα κέζα θαηαλάισζεο φπσο 

θαη ηα πην γεινία είδε πνιπηέιεηαο. Αλ θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο 

δελ εθθξάδεηαη άκεζα ζε ρξήκα, απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αμία θαη 

ην ρξήκα, αθνχ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ζπγθξηζεί ε ζπλνιηθή 

παξαγσγή δχν δηαθνξεηηθψλ εηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ρίιηα 

δπν δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, απφ ςσκί κέρξη εξγαιεηνκεραλέο, 

είλαη λα ζπγθξηζνχλ νη αμίεο ηνπο θαη απηέο δελ κπνξεί παξά λα 

εθθξάδνληαη παξά κνλάρα ζε ρξήκα. Υσξίο ηελ αμία, ε νπνία 

είλαη ην κνλαδηθφ θαζνιηθφ κέηξν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ αμηψλ ρξήζεο, ρσξίο ην ρξήκα, ην νπνίν είλαη ην 

θαζνιηθφ κέζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο, δελ ππάξρεη θακία 

κέηξεζε θαη νχηε ππάξρεη θακία δπλαηή ζχγθξηζε θαη, 

ζπλεπψο, δελ ππάξρεη θαλέλα πνζνζηφ αχμεζεο ηεο παξαγσγήο! 

Σν κφλν πξάγκα πνπ ε ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία ζα κπνξεί λα 

κεηξά ζπλνιηθά είλαη ε πνζφηεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο πνπ 

δαπαλήζεθαλ απφ ηνπο αλζξψπνπο γηα λα παξάγνπλ ηα κέζα 

ηεο χπαξμήο ηνπο. Αιιά ην κφλν πνπ κπνξνχκε, ελ ηέιεη, λα 

θάλνπκε κε απηή ηελ πνζφηεηα είλαη λα δηαζθεδάδνπκε 

κεηξψληαο θάζε έηνο ην πνζνζηφ ηεο κείσζήο ηεο θαη ηελ 

αλαθνχθηζε ηεο παξαγσγηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο, δηαθνξεηηθά ν ζνζηαιηζκφο δελ ζα είρε θαλέλα λφεκα! 

Αιιά ηη λφεκα θαη ηη ελδηαθέξνλ ζα είρε γηα κηα ζνζηαιηζηηθή 

θνηλσλία ε εηήζηα ζχγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θάζε 

είδνπο πξντφλησλ; Όπσο εμήγεζε ν Έλγθειο, ε παξαγσγή ηεο 

ζα θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηελ πνζφηεηαο εξγαζίαο πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Σν κφλν πνζνζηφ αχμεζεο πνπ ζα 

κπνξνχζε πξαγκαηηθά λα κεηξήζεη, ζα εθαξκνδφηαλ μερσξηζηά 

ζηελ πιηθή παξαγσγή θάζε αμίαο ρξήζεο. Αιιά θαη ηφηε αθφκα 

ηη λφεκα ζα είρε; Δάλ ππνινγίδεηαη φηη ε αλζξσπφηεηα 
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ρξεηάδεηαη 50 εθαηνκκχξηα πνδήιαηα ην έηνο λ θαη 54 

εθαηνκκχξηα γηα ην έηνο λ+1, ην πιάλν πξέπεη λα νξγαλψζεη 

απηή ηελ παξαγσγή. Αιιά ηη λφεκα ζα είρε λα θαπρηέηαη γηα έλα 

πνζνζηφ αχμεζεο 8% ζηελ παξαγσγή πνδειάησλ; Ση λφεκα ζα 

είρε λα επηρεηξείηαη ην μεπέξαζκά ηεο, αλ απηφ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο; Καη ηη 

λφεκα ζα είρε λα ζέινπκε λα παξάγνπκε θάζε θνξά φιν θαη 

πεξηζζφηεξα πνδήιαηα, αλ δελ ππάξρεη θαλέλα θέξδνο γηα λα 

επηηεπρζεί, νχηε αγνξέο γηα λα παξζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο, 

νη νπνίνη δελ ζα ππάξρνπλ πηα, νχηε ππεξαμία γηα λα δηεθδηθεζεί 

απφ ηνπο άιινπο θαπηηαιηζηέο; Αλ ππνινγίδεηαη φηη ε 

αλζξσπφηεηα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξα ηδησηηθά απηνθίλεηα, απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή ηνπο πξέπεη λα κεησζεί, ηφηε ην ζρέδην 

πξέπεη λα νξγαλψζεη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Ση λφεκα ζα 

είρε ηφηε λα νδπξφκαζηε γηα έλα αξλεηηθφ πνζνζηφ αχμεζεο θαη 

ηη λφεκα ζα είρε λα ελαληησζεί θαλείο ζ’ απηφ, πξνθαιψληαο 

ηερλεηά θαηλνχξγηεο αλάγθεο γηα λα απνθεπρζνχλ νη ρξεκαηηθέο 

απψιεηεο, νη νπνίεο δελ ζα ππάξρνπλ πηα, θαη νη πησρεχζεηο 

απηφλνκσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ εμαθαληζηεί; 

Σν πνζνζηφ αλάπηπμεο δελ είλαη παξά έλα απφ ηα είδσια ηεο 

ζξεζθείαο ηεο παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη κνλάρα απηφλ, φπσο επίζεο 

θαη ην είδσιν ηνπ εκπνξεχκαηνο, ην είδσιν ηνπ ρξήκαηνο θαη 

φια ηα παξάγσγά ηνπο. Σν ζρέδην ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο 

δελ ζα γλσξίδεη νχηε ην εκπφξεπκα, νχηε ην ρξήκα, νχηε ην 

πνζνζηφ αχμεζεο. 

Καη κε ην ξσζηθφ ζρέδην ηη γίλεηαη; Ο παξαθάησ Πίλαθαο 1[7], 

πνπ έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ «Πξάβδα», ζπλνςίδεη ηνπο «θχξηνπο 

δείθηεο» ηνπ δέθαηνπ πεληάρξνλνπ πιάλνπ (1975-80) πνπ 

εμαγγέιζεθαλ απφ ηνλ Κνζχγθηλ[8] ζην 25
ν
 πλέδξην ηνπ 

ΚΚΔ. 

ε πνηεο «ζεφηεηεο» αλαθέξνληαη απηνί νη «θχξηνη δείθηεο»! 

ην ζεφ-αμία, ζην ζεφ-ξνχβιη θαη ζην ζεφ-αχμεζε ηεο αμίαο, 

ζηα είδσια ηα νπνία ιαηξεχνπλ φια ηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σν ξσζηθφ «ζρέδην» είλαη ζεκειησκέλν 
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κε φξνπο εκπνξεχκαηνο, ρξήκαηνο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα πάκε πην καθξηά γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

είλαη θαπηηαιηζηηθφ απφ ην άιθα έσο ην σκέγα θαη φηη δελ έρεη 

ηίπνηα ην ζνζηαιηζηηθφ. 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Κχξηνη Γείθηεο ηνπ 10
νπ

 Πεληάρξνλνπ Πιάλνπ 

 1975 

(ζε δηο. 

ξνχβιηα) 

1980 

(πξφβιεςε ζε 

δηο. ξνχβιηα) 

Αχμεζε 

1976-1980 

(επί % γηα 

1975) 

Αχμεζε 

1976-1980 

(ζε δηο. 

ξνχβιηα) 

Δζληθφ 

Δηζφδεκα 

(ηηκέο ηνπ 

1973) 

362 449-462 24-28 87-100 

- πνζφ 

θαηαλάισζεο 

266 337-344 27-29 71-78 

- πνζφ 

ζπζζψξεπζεο 

96 112 -118 17-23 16 -22 

Βηνκεραληθή 

Παξαγσγή 

(ηηκέο ηεο 1εο 

Ινπιίνπ 1967) 

523 710-729 35-39 187 -206 

- Σνκέαο A 

(κέζα 

παξαγσγήο) 

380 524 -540 38 -42 144-160 

- Σνκέαο B 

(θαηαλαισηηθά 

αγαζά) 

143 186-189 30-32 43 -46 

Αγξνηηθή 

Παξαγσγή 

(κέζνο εηήζηνο 

φξνο ζε πέληε 

ρξφληα – ηηκέο 

ηνπ 1965) 

91 104-106 14-17 13-15 

Πεγή: Λφγνο ηνπ Κνζχγθηλ ζην 25
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, 1

ε
 

Μαξηίνπ 1976, «Πξάβδα» 2 Μαξηίνπ 1976 



ΠΟΙΟ ΥΔΓΙΑΜΟ; 

Ύζηεξα απφ απηή ηελ απαξαίηεηε ππφκλεζε, αο έξζνπκε ηψξα 

ζην κχζν ηνπ ζρεδηαζκνχ. Η αλαξρία θαη ε ρξενθνπία ηεο 

ξσζηθήο γεσξγίαο είλαη γλσζηή θαη είλαη αλψθειν λα ράζνπκε 

ρξφλν γηα λα δείμνπκε φηη δελ ππάξρεη νχηε ζην ειάρηζην 

ζρεδηαζκφο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. ’ απηφλ ηνλ ηνκέα ε 

παξαγσγή έρεη αθεζεί εληειψο ζηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο, ζηελ 

νπνία ην θξάηνο αλαγθάδεηαη κεξηθέο θνξέο λα επεκβαίλεη. Σν 

ίδην γίλεηαη ζ’ φιεο ηηο δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ, επηρνξεγψληαο 

ηα, ελαπνζεθεχνληάο ηα, θαηεπζχλνληαο ηηο πηζηψζεηο θηι. 

Δπνκέλσο, ζα πεξηνξηζηνχκε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο. Σν 10
ν
 πεληάρξνλν πιάλν (1975-1980), πνπ 

πξφζθαηα πηνζεηήζεθε απφ ην 25
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, 

πξνβιέπεη γηα ην 1980 φηη ε βηνκεραληθή παξαγσγή ζα θζάζεη 

ηελ αμία ησλ 720 δηο. ξνπβιηψλ -κηα αχμεζε δει. 37% ζε 

ζχγθξηζε κε ην 1975. Όπσο, γηα παξάδεηγκα, ην γαιιηθφ πιάλν, 

έηζη θαη ην ξσζηθφ πξνβιέπεη παξνκνίσο ην επίπεδν ηεο 

παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ ζε ζχγθξηζε κε ην 1975, ηα 

ζπζηαηηθά κέξε ηνπ νπνίνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 

ΠΙΝΑΚΑ 2. ΟΙ ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ 10
νπ

 ΠΛΑΝΟΤ 

Πξντφλ Παξαρζέλ ην 

1975 

ηφρνο 1980 Αχμεζε επί % 

Αηζάιη 

(εθαηνκ. ηφλνη) 

141 165 + 17 

Άλζξαθαο 

(εθαηνκ. ηφλνη) 

701 800 +14 

Πεηξέιαην 

(εθαηνκ. ηφλνη) 

491 630 +28 

Αέξηα 

(δηο. m
3
) 

289 418 +44 

Ηιεθηξηζκφο 

(δηο.  kWh) 

1.038 1.360 +31 

Ληπάζκαηα 

(εθαηνκ. ηφλνη) 

90 143 +59 



Σξαθηέξ 

(ζε ρηιηάδεο) 

550 590 +7 

Απηνθίλεηα 

(ζε ρηιηάδεο) 

1.964 2.150 +9 

Σζηκέλην 

(εθαηνκ. ηφλνη) 

122 145 +19 

Πεγέο: ηνηρεία γηα ην 1975 απφ ηελ «Δθνλνκηηζέζθαγηα Γθαδέηα» 

Νν. 6, Φεβξνπάξηνο 1976. ηφρνη γηα ην 1980 απφ ηελ «Πξάβδα» 2 

Μαξηίνπ 1976 θαη απφ ηελ «Δθνλνκηηζέζθαγηα Γθαδέηα» Νν. 11, 

Μάξηηνο 1976 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ κχζνπ πεξί ξσζηθνχ ζρεδηαζκνχ 

έγθεηηαη ζηελ χπαξμε απηψλ ησλ «ζηφρσλ», πνπ ζρνιηάδνληαη 

κε ηθαλνπνίεζε ζηηο νκηιίεο θαη ζηνλ επίζεκν Σχπν. Αιιά, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηνί νη ζηφρνη δελ ζρεδηάδνπλ ηίπνηα, 

κηαο θαη δελ είλαη, γεληθψο, παξά ε πξνβνιή ησλ ηάζεσλ πνπ 

έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζην παξειζφλ. Ο δήζελ ζρεδηαζηήο δελ 

αζθεί θακία επίδξαζε ζηε δπλακηθή ηεο παξαγσγήο. Αληί λα 

θπξηαξρεί ζηνλ νηθνλνκηθφ κεραληζκφ δελ θάλεη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν απφ λα ηνλ αθνινπζεί φζν κπνξεί πξνζπαζψληαο 

λα πξνβιέπεη πνπ ζα πάεη. Γελ πξνζδηνξίδεη ηελ παξαγσγή, 

αιιά… ην δείθηε, ζχκθσλα ηελ ηάζε πνπ απηή αθνινχζεζε 

θαηά ην παξειζφλ. Απηφ απνδεηθλχεη ε εμέιημε ηνπ 8
νπ

, ηνπ 9
νπ

 

θαη ηνπ 10
νπ

 πεληάρξνλνπ πιάλνπ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ. Απηή ε εμέιημε ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 

3, ζηνλ νπνίν νη ζηήιεο δείρλνπλ γηα θάζε πξντφλ ηα 

πξνβιεπφκελα πνζνζηά αλάπηπμεο γηα ην 8
ν
 πιάλν (1965-1970) 

θαη ην ηειηθφ πνζνζηφ αλάπηπμεο πνπ επηηεχρζεθε, ην 

πξνβιεπφκελν πνζνζηφ αχμεζεο γηα ην 9
ν
 πιάλν (1970-1975) 

θαη ην ηειηθφ πνζνζηφ αλάπηπμεο πνπ επηηεχρζεθε θαη, ηέινο, 

ην πξνβιεπφκελν πνζνζηφ αχμεζεο γηα ην 10
ν
 πιάλν (1975-

1980). 

ΠΙΝΑΚΑ 3 – ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ 8
νπ

, 9
νπ

 θαη 10
νπ

 ΠΛΑΝΟΤ 

(πνζνζηηαία αλάπηπμε) 

 Πξφβιεςε Πξαγκαηνπνίεζε Πξφβιεςε Πξαγκαηνπνίεζε Πξφβιεςε 



1966-70 1966-70 1971-75 1971-75 1976-80 

Αηζάιη +39 +27 +26 +21 +17 

Άλζξαθαο +16 +8 +11 +12 +14 

Πεηξέιαην +45 +45 +39 +40 +28 

Αέξηα +73 +54 +55 +41 +44 

Ηιεθηξηζκφο +66 +46 +42 +40 +31 

Ληπάζκαηα +108 +77 +63 +63 +59 

Σξαθηέξ +73 +29 +25 +20 +7 

Απηνθίλεηα +132 +48 +125 +114 +9 

Σζηκέλην +41 +31 +31 +28 +19 

Πεγέο: Οη ίδηεο κε απηέο ηνπ Πίλαθα 2, «Πξάβδα» 10 Απξηιίνπ 1966 θαη 7 

Απξηιίνπ 1971 (ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνβιέςεηο) θαη «Ναξφληλε 

Κνδλάηζηβν ΔΓ» (ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαγσγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε) 

Αο εμεηάζνπκε ηψξα απηφ ηνλ πίλαθα γξακκή πξνο γξακκή. Γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ έρνπκε κηα ζεηξά απφ θζίλνπζεο 

ηηκέο. Γηα ην αηζάιη, π.ρ., ην 8
ν
 πιάλν «θαζφξηζε» έλα ζηφρν 

αχμεζεο 39% κέζα ζε 5 ρξφληα. Απηφο ν ζηφρνο δελ 

επηηεχρζεθε (αχμεζε κφλν θαηά 27%). Σν επφκελν πιάλν, πην 

ζπλεηά ηψξα, θαζφξηζε έλα λέν ζηφρν ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο 

απφ απηφλ πνπ επηηεχρζεθε πξνεγνπκέλσο (26%). Οχηε απηφο 

επηηεχρζεθε (αχμεζε κφλν θαηά 21%). Σν επφκελν πιάλν 

θαζφξηζε έλαλ θαηλνχξγην ζηφρν, ν νπνίνο είλαη θαηψηεξνο απφ 

απηφλ πνπ επηηεχρζεθε κε ην πξνεγνχκελν. Απηή είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ αηζαιηνχ, ηνπ ειεθηξηζκνχ, ησλ ηξαθηέξ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ιηπαζκάησλ θαη ηνπ ηζηκέληνπ 

ν ζηφρνο ηνπ πιάλνπ κεξηθέο θνξέο επηηπγράλεηαη, αιιά ε ηάζε 

παξακέλεη ε ίδηα: ζε 6 πεξηπηψζεηο απφ ηηο 9 ην πιάλν δελ 

«ζρεδηάδεη» ηίπνηα θαη ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα θαηαγξάθεη 

θαη λα πξνβάιιεη ηελ ηάζε κείσζεο ηεο βηνκεραληθήο 

αλάπηπμεο. ε 3 πεξηπηψζεηο απφ ηηο 9 (άλζξαθαο, αέξηα, 

απηνθίλεηα), κε κηα παγθφζκηα κείσζε εληειψο ζαθή, ε ζεηξά 

ησλ ηηκψλ είλαη πην ηδηάδνπζα θαη θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθή βνχιεζε ηνπ θξάηνπο. Αιιά γηα πνηα 

πξντφληα πξφθεηηαη; Ο άλζξαθαο, ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ 

πξφθεηηαη λα επηηαρπλζεί, γηαηί νη δηεζλείο ηξέρνπζεο ηηκέο 



έρνπλ απμεζεί πνιχ θαη ηνπ νπνίνπ ε εμφξπμή κπνξεί λα 

παξάζρεη ζπλάιιαγκα ρσξίο λα απαηηεί λέα ηερλνινγηθά κέζα 

(ην αληίζεην απ’ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ην πεηξέιαην). Σα αέξηα, γηα 

ηα νπνία έρνπλ ππνγξαθεί ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο παξάδνζεο κε 

ηηο ΗΠΑ θαη ηε Γεξκαλία, θαη, ηέινο, ηα απηνθίλεηα, ησλ 

νπνίσλ ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο έρνπλ εηζαρζεί, 

εγθαηαζηαζεί θαη εμνπιηζηεί απφ ηνπο δπηηθνχο θαπηηαιηζηέο. 

Καη γηα λα ζπλνςίζνπκε, φηαλ ε ξσζηθή νηθνλνκία «ζρεδηάδεη» 

απηφ ην θάλεη… γηα ηε δηεζλή αγνξά! 

ΠΙΝΑΚΑ 4. ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΟΤ ΔΠΙΣΔΤΥΘΗΚΔ Δ ΥΔΗ 

ΜΔ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΠΛΑΝΟΤ 

(επί %) 

 V 

1951-55 

VI 

1956-60 

VII 

1959 -65 

VIII 

1966 -70 

IX 

1971-75 

Αηζάιη +3 -4 +3 -8 -3 

Άλζξαθαο +5 -14 -5 -7 == 

Πεηξέιαην == + 3 +3 == == 

Αέξηα -7 +18 -14 -15 -9 

Ηιεθηξηζκφο +4 -9 == -12 == 

Ληπάζκαηα -7 -29 -11 -14 == 

Σξαθηέξ +25 -26 - -25 -4 

Απηνθίλεηα +2 -19 -13 -36 -4 

Σζηκέλην == -18 -7 -7 -2 

Πεγέο: Τπνινγηζκνί κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ 

«Πξάβδα» ζηηο 20 Απγνχζηνπ 1952, ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 1956 θαη 

ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1959 θαζψο θαη πεγέο  πνπ αλαθέξζεθαλ. Σν 

ζχκβνιν == δειψλεη φηη ην πιάλν πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά 

πξνζέγγηζε 1%. 

Δμάιινπ, αλ ην ξσζηθφ ζρέδην, ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, δελ θάλεη ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ην λα 

θαηαγξάθεη θαη λα πξνβάιιεη ηελ ηάζε ηεο παξαγσγήο αθεκέλε 

ζηε δηθηά ηεο δπλακηθή, ε πξφβιεςε δελ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή απ’ φ,ηη ζηηο δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Γηα 



λα πεηζηνχκε γηα απηφ, αξθεί έλα παξάδεηγκα απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ 5 πιάλσλ, ηα νπνία 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Απφ ηε ζεηξά ησλ πέληε ζηφρσλ 

πνπ θαζνξίζηεθαλ δηαδνρηθά γηα 9 βαζηθά πξντφληα, ν ζηφρνο 

ηνπ πιάλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κφλν 8 θνξέο (κε πξνζέγγηζε 

1%). Ξεπεξάζηεθε 9 θνξέο, αιιά ην μεπέξαζκα ηνπ πιάλνπ 

ζεκαίλεη μέθξελε ζπζζψξεπζε, ζηαραλνβηζκφ, εληαηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, δει. αθξηβψο ην αληίζεην 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ! Σέινο, νη ζηφρνη ηνπ πιάλνπ δελ επηηεχρζεθαλ 

ζε… 27 πεξηπηψζεηο, κε θαζπζηέξεζε κέρξη θαη 36% σο πξνο 

ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν (π.ρ. 514.000 απηνθίλεηα ιηγφηεξα απ’ 

φ,ηη πξνέβιεπε ην «πιάλν»!). Καη πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο 

φηη απηνί νη αξηζκνί αλαθέξνληαη κφλν ζηα βαζηθά πξντφληα. 

Φαληαδφκαζηε ηη ζπκβαίλεη, ινηπφλ, κε ηα ππφινηπα πξντφληα, 

φπνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε δηάθνξα εκπφδηα ην κφλν πνπ 

γίλεηαη είλαη λα απμάλεηαη ε απνδηνξγάλσζε θαη ε 

θαζπζηέξεζε. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ε ξσζηθή νηθνλνκία ζην 

ζέκα ηνπ «ζρεδηαζκνχ» παξαδέξλεη κέζα ζηελ πιήξε αλαξρία 

ηεο αγνξάο. 

ΠΙΝΑΚΑ 5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ 8
νπ 

ΠΛΑΝΟΤ 

 ηφρνο 

1970 

Πξαγκαηνπνίεζε 

ην 1970 

Καζπζηέξεζε 

ζε πιηθφ 

Καζπζηέξεζε 

επί % 

Σζηκελην 

(ζε εθαηνκ. 

ηφλνπο) 

126,5 116 -10,5 -8 

Άλζξαθαο 

(ζε εθαηνκ. 

ηφλνπο) 

670 624 -46 -7 

Πεηξέιαην 

(ζε εθαηνκ. 

ηφλνπο) 

350 349 -1 == 

Αέξηα 

(ζε δηο. m
3
) 

233 198 -35 -15 

Ηιεθηξηζκφο 

(ζε δηο. 

kWh) 

840 741 -99 -12 



Ληπάζκαηα 

(ζε εθαηνκ. 

ηφλνπο) 

64 55 -9 -14 

Σξαθηέξ (ζε 

ρηιηάδεο) 

612 458 -154 -25 

Απηνθίλεηα 

(ζε ρηιηάδεο) 

1.430 916 -514 -36 

Σζηκέλην 

(ζε ρηιηάδεο) 

102 95 -7 -7 

Πεγέο: βι. Πίλαθα 3. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα πην πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επίζεκσλ 

αξηζκψλ απνθαιχπηεη φηη γηα λα απνθξχςνπλ απηή ηελ αλαξρία 

νη ζηαηηζηηθνιφγνη δελ δηζηάδνπλ λα παξαπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία, 

φπσο αθξηβψο θάλνπλ θαη νη δπηηθνί νκφινγνί ηνπο. Η πην 

πξφζθαηε θαη εμφθζαικε πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ 8
νπ

 

πεληάρξνλνπ πιάλνπ (1965-70). Σν ιηγφηεξν πνπ κπνξνχκε λα 

πνχκε γηα απηφ ην ζρέδην είλαη φηη βαζηθά ηνπ ζηνηρεία, ηα 

νπνία εθηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5, είλαη αμηνζξήλεηα: 

έλα έιιεηκκα 10,5 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ αηζαιηνχ, 46 εθαη. 

ηφλσλ άλζξαθα, 35 δηο. θπβηθψλ κέηξσλ αεξίσλ, 99 δηο. kwh 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 9 εθαη. ηφλσλ ιηπαζκάησλ, 154.000 

ηξαθηέξ, 514.000 απηνθηλήησλ, 7 εθαη. ηφλσλ ηζηκέλην. Καη 

ράξε ζηα ζαχκαηα πνπ είλαη απνθιεηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ «made in Moscow» νη Ρψζνη εγέηεο αλήγγεηιαλ -

ελψ ππάξρνπλ ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο ζηα βαζηθά πξντφληα- 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν κηα αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

πνπ ζα μεπεξλνχζε ην πιάλν, εθφζνλ απηή ζα έθηαλε ην 50% ζε 

5 ρξφληα αληί ηνπ πξνβιεπφκελνπ 48,5%.[9] Απηή ε 

ηαρπδαθηπινπξγία κάο αθήλεη εκβξφληεηνπο, αιιά δελ είλαη 

παξά κηα ζπλέρηζε ησλ ηαρπδαθηπινπξγηψλ ηεο ζηαιηληθήο 

πεξηφδνπ. Σν ίδην ην γεγνλφο φηη κε πνιχ κηθξφηεξεο 

θαζπζηεξήζεηο (ράξε ζε κεηξηνπαζείο εηήζηνπο ζηφρνπο) ην 9
ν
 

πιάλν (1970-75) παξνπζίαζε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε σο πξνο 

ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο (43% 

αληί γηα 44%)[10] απνηειεί κηα ζησπεξή αλαγλψξηζε ηεο 

παξαπνίεζεο. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν λα ζρεδηάζεη θαλείο… 

ηνπο δείθηεο πνπ ζρεδηάδεη ε θαπηηαιηζηηθή αλαξρία! 

http://engymo.wordpress.com/#_ftn9%23_ftn9
http://engymo.wordpress.com/#_ftn10%23_ftn10


ΠΙΝΑΚΑ 6. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΣΟΤ ΥΡΟΤΣΧΦ 

ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ 

 Πξφβιεςε 

γηα ην 

1970 

Πξαγκαηνπνίεζε 

ην 1970 

Καζπζηέξεζε 

(επί %) 

Πξφβιεςε 

γηα ην 

1980 

ηφρνο 

γηα ην 

10
ν
 

πιάλν 

Μεηαβνιή 

(επί %) 

Αηζάιη 145 116 -20 250 165 -34 

Άλζξαθαο 693 624 -10 1.190 800 -33 

Πεηξέιαην 390 349 -10 700 630 -10 

Αέξηα 317 198 -37 700 418 -40 

Ηιεθηξηζκφο 950 741 -22 2.850 1.360 -52 

Ληπάζκαηα 77 55 -28 130 143 +10 

Πιαζηηθά 5.300 1.673 -68 20.000 5.680 -71 

Σζηκέλην 122 95 -22 234 145 -38 

Πεγέο: Λφγνο ηνπ Υξνπηζψθ ζην 22
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ ζηηο 18 Οθησβξίνπ 1961, 

«Πξάβδα» 19 Οθησβξίνπ 1961 (ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνβιέςεηο γηα ην 

1970 θαη ην 1980) θαη πεγέο ησλ πξνεγνπκέλσλ πηλάθσλ. Απηέο νη πξνβιέςεηο δελ 

ζπκπεξηέιαβαλ ηα ηξαθηέξ νχηε ηα απηνθίλεηα. Σα πιαζηηθά ππνινγίδνληαη ζε 

ρηιηάδεο ηφλνπο. 

Αλ πεξάζνπκε απφ ηα πεληάρξνλα πιάλα, δειαδή απφ ηα πιάλα 

κεζνπξφζεζκεο δηάξθεηαο, ζηνπο ζηφρνπο 10 ή 20 εηψλ, ην 

γεινίν ηεο ξσζηθήο πξφβιεςεο θαη ηνπ ξσζηθνχ ζρεδηαζκνχ 

αλαδεηθλχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Ο Πίλαθαο 6 δείρλεη 

ζπλνπηηθά ηελ ηχρε ησλ πεξίθεκσλ πξνβιέςεσλ πνπ έγηλαλ 

απφ ηνλ Υξνπηζψθ ην 1961 γηα ηα έηε 1970 θαη 1980. Απφ ην 

1965 ήηαλ θαλεξφ φηη ήηαλ αδχλαην λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα ην 1970 θαη ην 8
ν
 πεληάρξνλν πιάλν 

«δηφξζσζε» απηή ηελ ήδε αηζζεηή πηψζε (ζχγθξηλε κε ηνλ 

Πίλαθα 5)… πξάγκα πνπ δελ εκπφδηζε λα επηηεπρζνχλ 

αμηνζξήλεηα απνηειέζκαηα. Δλ νιίγνηο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Υξνπηζψθ ε επηβξάδπλζε θπκάλζεθε κεηαμχ 10% 

θαη 68% θαη πάλσ απφ ηνπο κηζνχο ζηφρνπο πνπ έπξεπε λα 

είραλ επηηεπρζνχλ ην 1970… δελ επηηεχρζεθαλ αθφκε θαη 5 

ρξφληα αξγφηεξα, ην 1975. ε ζχγθξηζε κε ηνπο ζηφρνπο γηα ην 

1980, ε θαζπζηέξεζε είλαη αθφκε κεγαιχηεξε. Με κία κνλάρα 



εμαίξεζε, νη ζηφρνη ηνπ 10
νπ 

πεληάρξνλνπ πιάλνπ είλαη 

ρακειφηεξνη ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ Υξνπηζψθ απφ 10% 

κέρξη… 71% (έηζη, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 1980 

δελ ζα θζάζεη νχηε θαλ ην ήκηζπ απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ 

Υξνπηζψθ). Χ, ζαχκαηα ηνπ ξσζηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο αγνξάο! 

ΚΑΣΑΚΔΡΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΚΑΠΙΣΑΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΥΙΑ 

Πψο κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε απηέο ηηο παηαγψδεηο απνηπρίεο 

ησλ ππνηηζέκελσλ «ζρεδηαζηψλ»; Γηα ηνπο καξμηζηέο ε 

απάληεζε είλαη θαλεξή: εμαηηίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θαη 

εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο. πνπ είλαη ίδηνλ κηαο νηθνλνκίαο 

πνπ απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ (αλεμάξηεηα 

απφ ηε λνκηθή κνξθή ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο) ζχκθσλα κε φινπο 

ηνπο λφκνπο ηνπ θεθαιαίνπ, κέζα ζην πιαίζην ηεο αγνξάο. 

Αιιά κήπσο ν ίδηνο ν Έλγθειο δελ είρε δηαβεβαηψζεη φηη αθφκα 

θαη ζε κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ε απνπζία ζρεδηαζκνχ ζα 

κπνξνχζε (ζε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ) λα παξαρσξήζεη ηε ζέζε 

ηεο ζε κηα ζρεδηαζκέλε παξαγσγή;[11] Γηαηί, ινηπφλ, λα κελ είλαη 

απηή ε πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο; Αθξηβψο επεηδή ζηε Ρσζία 

ιείπνπλ νη φξνη πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Έλγθειο σο 

αλαγθαίνη, γηα λα κπνξέζεη ν ζρεδηαζκφο λα αξρίδεη λα 

εκθαλίδεηαη, δειαδή ηε ζπγθέληξσζε θαη ην κνλνπψιην. 

ΠΙΝΑΚΑ 7. ΓΟΜΗ ΣΧΝ ΡΧΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΧΝ (1973) 

Αξηζκφο 

εξγαηψλ 

Αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ 

% ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο 

Ληγφηεξνη απφ 

100 

16.500 35 % 4,2 % 

100 – 500 20.000 42,3 % 19,9 % 

500 – 1.000 5.300 11,3 % 14,4 % 

1.000 – 3.000 3.960 8,4 % 25,9 % 

3.000 – 10.000 1.180 2,5 % 24 % 
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πάλσ απφ 

10.000 

140 0,3 % 11,6 % 

Πεγέο: ηνηρεία παξκέλα απφ ην «Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ» 

1973. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη κφλν ζε πεξίπνπ 47.200 

επηρεηξήζεηο θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηελ επίζεκε ξσζηθή πεγή. 

ε κηα νηθνλνκία φπνπ ε παξαγσγή είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε ζε 

δεθάδεο ρηιηάδεο απηφλνκεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

μερσξηζηά σο θέληξα ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, κε ηνπο δηθνχο 

ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηε δηθή ηνπο νηθνλνκηθή απηνλνκία, 

πνιχ κηθξή ζεκαζία έρεη εάλ απφ λνκηθήο απφςεσο ν 

«ηδηνθηήηεο» είλαη ην θξάηνο, ν ιαφο ν ε ζεφο. Η παξαγσγή 

κπνξεί λα ξπζκηζηεί κνλάρα απφ ηελ αγνξά θαη φρη απφ έλα 

θεληξηθφ ζρέδην. Σελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 1974, ε ξσζηθή 

βηνκεραλία απνηειείην απφ 48.578 απηφλνκεο θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο.[12] Πξέπεη αθφκε λα δηεπθξηληζηεί φηη απηφ ην 

λνχκεξν δελ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή βηνκεραλία 

νχηε ηηο θαηαγεγξακκέλεο βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο, νχηε -πάλσ 

απ’ φια- ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη αλαπφθεπθηα 

εμαηηίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη πνπ ε 

χπαξμή ηνπο αλαγλσξίδεηαη έκκεζα απφ ην ζνβηεηηθφ Σχπν 

(απνθαιψληαο ηεο κηθξά κεραληθά εξγαζηήξηα, επηρεηξήζεηο 

παληφο είδνπο επηζθεπψλ, επηρεηξήζεηο εμνπιηζκνχ 

δηακεξηζκάησλ θηι.). ηνλ Πίλαθα 7 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή 

ησλ θξαηηθψλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαηψλ πνπ απαζρνινχλ. Παξά ηηο αλεπάξθεηεο 

ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαίλεηαη θαζαξά φηη ζηε δνκή ηεο 

ξσζηθήο βηνκεραλίαο ππάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

φισλ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ βηνκεραληθψλ δνκψλ, δειαδή ε 

χπαξμε κπξηάδσλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

αλαθχνληαη δηαξθψο ιφγσ ηεο αγνξάο θαη θπξηαξρνχληαη απφ 

έλα κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ κηα ρνχθηα 

γηγάληησλ επηρεηξήζεσλ. Αιιά ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη 

αθφκε κηθξφηεξν ζηε Ρσζία (φπνπ νη επηρεηξήζεηο είλαη 

«γηγάληηεο» κφλν αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο) απ’ φ,ηη ζηε Γχζε θαη ε παξαγσγή είλαη πνιχ 
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πεξηζζφηεξν «κνηξαζκέλε» αλάκεζα ζηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. Μ’ άιια ιφγηα, ζηε Ρσζία ε βηνκεραλία είλαη πνιχ 

ιηγφηεξν ζπγθεληξνπνηεκέλε απφ φ,ηη ζηηο δπηηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο. Απηφ είλαη ην άθξνλ άσηνλ γηα κηα 

νηθνλνκία πνπ παξνπζηάδεηαη σο «ζνζηαιηζηηθή» θαη 

«αλαπηπγκέλε»! Γχν αξηζκνί αξθνχλ γηα λα θαηαδείμνπλ ηελ 

αδπλακία απηήο ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα 7, ην 1973, ην 61,5% ηεο ξσζηθήο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο παξήρζε απφ ηηο 5.300 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (ην 

άζξνηζκα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ πξψησλ ζεηξψλ ηνπ Πίλαθα). 

Σελ ίδηα ρξνληά ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηελ παξαγσγή 

ελφο πνζνζηνχ βηνκεραληθήο παξαγσγήο ειαθξά κεγαιχηεξνπ 

(65%) αξθνχζαλ 500 επηρεηξήζεηο. Έλαο άιινο πίλαθαο ηνπ 

ξσζηθνχ εηήζηνπ ζηαηηζηηθνχ δειηίνπ κάο πιεξνθνξεί φηη γηα 

ηελ ίδηα ρξνληά ην 31,1% ηεο παξαγσγήο αληηζηνηρεί ζην 1,4% 

ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζε 660 απφ απηέο. ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ην ίδην πνζνζηφ παξαγσγήο (31%) αληηζηνηρεί ζε 50 

επηρεηξήζεηο![13] Η ζρεηηθή αδπλακία ηεο ζπγθεληξνπνίεζεο 

ζηε ξσζηθή βηνκεραλία είλαη θαλεξή. ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, 

ε δνκή ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο είλαη πνιχ πην θνληά ζην 

«ζρεδηαζκφ» απ’ φ,ηη ε ξσζηθή βηνκεραλία. 

Η «ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ» ΣΗ ΡΩΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Απηφο ν θαηαηεκαρηζκφο αλεζπρεί ηνπο Ρψζνπο κάλαηδεξ, φρη 

γηα ην φηη εκπνδίδεη θάζε είδνπο ζρεδηαζκφ, αιιά γηαηί 

 εκπνδίδεη ηε ζπγθξφηεζε κηαο πξαγκαηηθά αλαπηπγκέλεο 

θαπηηαιηζηηθήο βηνκεραλίαο κε πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξέζνπλ θάπνηε λα αληαγσληζηνχλ 

εθείλεο ησλ άιισλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Έλαο απφ ηνπο 

εθπξνζψπνπο απηψλ ησλ κάλαηδεξ, ν αθαδεκατθφο 

Αγθαλκπεθηάλ, εμήγεζε πξφζθαηα φηη «ην λα δνζεί κεγαιχηεξε 

απηνλνκία ζηηο επηρεηξήζεηο έρεη λφεκα κφλν εάλ ππάξρνπλ 

επηρεηξήζεηο άμηεο απηνχ ηνπ νλφκαηνο. Οη ζνβηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη κηθξέο θαη αδχλακεο (…) είλαη θπξίσο 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 600 εξγάηεο θαηά κέζνλ φξν. 

Πξέπεη λα ζπγθεληξνπνηεζνχλ: απφ 49.000 πνπ είλαη ζήκεξα λα 

γίλνπλ γχξσ ζηηο 5.000».[14] 
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Γη’ απηφ ην ζθνπφ, ην θξάηνο έρεη πξνσζήζεη ηελ 

«αλαδηάξζξσζε» ηεο ξσζηθήο βηνκεραλίαο, κε ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1973, δεκηνπξγψληαο «βηνκεραληθέο 

ελψζεηο» ζ’ φιε ηε Ρσζία, πνπ είραλ απνηειέζεη αληηθείκελν 

πεηξακαηηζκνχ γηα αξθεηά ρξφληα. Ο επίζεκνο ζηφρνο απηήο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο είλαη λα «ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξν ηελ 

παξαγσγή ζε έλαλ νξηζκέλν θιάδν (…) κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζεη κηα αηζζεηή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ πξφνδν φισλ ησλ άιισλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ».[15] 

Αλ αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ηδενιφγεκα πεξί λνκηθήο κνξθήο 

ηεο ηδηνθηεζίαο, ηφζν ε νξηδφληηα φζν θαη ε θάζεηε 

ζπγθεληξνπνίεζε πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο κεζφδνπο ηεο 

ζπγρψλεπζεο θαη ηεο απνξξφθεζεο επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

κεζφδνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο δπηηθέο ρψξεο γηα ηνπο 

ίδηνπο ιφγνπο, θπξίσο γηα ηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο («άλνδνο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο») θαη ηε δπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο ζε νξηζκέλν ρξφλν κηα εμέρνπζαο ζέζεο γηα ηε 

ξσζηθή βηνκεραλία κέζα ζηελ παγθφζκηα αγνξά («λα 

εμαζθαιηζηεί ην μεθίλεκα λέσλ παξαγσγψλ πνπ ζα έρνπλ 

ηέηνηνπο ηερληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο δείθηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαγσλίδνληαη ηηο πην πξνρσξεκέλεο ζνβηεηηθέο ή μέλεο 

αληίζηνηρεο παξαγσγέο, αθφκα θαη λα ηηο μεπεξλνχλ»).[16] Γελ 

είλαη δχζθνιν πξνβιέςεη θαλείο φηη απηέο νη κέζνδνη 

πξνθαινχλ ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνιχζεηο. Σν 1974 ππήξραλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 1.500 βηνκεραληθέο ελψζεηο, ζηηο νπνίεο 

ζπγρσλεχηεθαλ πάλσ απφ 6.000 επηρεηξήζεηο θαη κνλάδεο 

παξαγσγήο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ απηφλνκεο.[17] χκθσλα κε 

ην ιφγν ηνπ Κνζχγθηλ ζην 25
ν
 πλέδξην, ν αξηζκφο ηνπο 

αλεξρφηαλ ζηηο 2.300 ζηηο αξρέο ηνπ 1976. 

Σαπηφρξνλα, απηή ε κεηαξξχζκηζε αλαδεηεί ηξφπνπο γηα λα 

απαιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ ηα ηειεπηαία θαηάινηπα 

επηδηψμεσλ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πξάγκα πνπ κεηαθξάδεηαη 

ζε κηα βαξηά θαη δαπαλεξή γξαθεηνθξαηηθή θεδεκνλία, ε νπνία, 
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δίρσο λα ζρεδηάδεη ηίπνηε, έρεη σο κνλαδηθφ απνηέιεζκα… λα 

παξεκπνδίδεη ηε δηνίθεζή ηνπο. 

«ην βηνκεραληθφ ηνκέα ηα ππνπξγεία θαη νη δηνηθεηηθέο αξρέο 

(…) ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ κεραληζκψλ 

ηεο δηνίθεζεο αλά ηνκέα (…), νχησο ψζηε ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ, λα επηιχεηαη απεπζείαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε, ηελ θνηλνπξαμία ή ηελ έλσζε».[18] 

ΠΙΝΑΚΑ 8. ΠΟΟΣΟ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΡΧΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Πεξίνδνο Πιάλν Δηήζην Πνζνζηφ 

Αχμεζεο 

1922-1928 πξηλ απφ ηα πιάλα 23 % 

1929-1932 1
ν
 Πιάλν 19,3 % 

1933-1937 2
ν
 Πιάλν 17,1 % 

1938-1940 3
ν
 Πιάλν (3 ρξφληα) 13,2 % 

1941 -1945 Πφιεκνο - 

1946-1950 4
ν
 Πιάλν 13,5 % 

1951-1955 5
ν
 Πιάλν 13 % 

1956-1960 6
ν
 Πιάλν 10,4 % 

1961-1965 7
ν
 Πιάλν 8,6 % 

1966-1970 8
ν
 Πιάλν 8,4% 

1971-1975 9
ν
 Πιάλν 7,4 % 

1976-1980 10
ν
 Πιάλν 

(πξφβιεςε) 

6,5 % 

Πεγέο: Μεγέζε ππνινγηζκέλα βάζεη ησλ αξηζκψλ πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζην «Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ» δηαθφξσλ εηψλ 

θαη νη πεγέο ζηνλ Πίλαθα 2. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ηα ίδηα ηα ξσζηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ππνρξεψζεθαλ λα ηα δηνξζψζνπλ κεηψλνληαο ηα ζηνηρεία ηεο 

πεξηφδνπ πξηλ απφ ην 1940, ηα νπνία είραλ παξαπνηεζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζηαιηληθήο πξνπαγάλδαο. Έηζη ινηπφλ, ζηελ έθζεζή 

ηνπ πξνο ην 17
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ (26 Ιαλνπαξίνπ 1934) ν 

ηάιηλ δήισζε ζξηακβεπηηθά φηη ν δείθηεο ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο είρε πεξάζεη απφ ην 100, ην 1913, ζην 391,9 ην 1933 
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(J. Stalin, «Les questions du léninisme», Παξίζη 1947, ζ. 136). 

ην επφκελν ζπλέδξην, ζηηο 10 Μαξηίνπ 1939, ηα ζηνηρεία πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνλ «παηέξα ησλ ιαψλ» δείρλνπλ (κε ηνλ ίδην 

δείθηε 100 γηα ην 1913) 380,5 γηα ην έηνο 1933 (δειαδή, κε κηα 

ειαθξά δηφξζσζε πξνο ηα θάησ) θαη 908,8 γηα ην έηνο 1938. 

Αιιά ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη ζηηο επίζεκεο εηήζηεο 

ξσζηθέο επηζεσξήζεηο («Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ») 

απνθαιχπηνπλ πσο νη δείθηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ 

ηάιηλ, φζνλ αθνξά ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ζην ζχλνιφ ηεο, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηπξνζψπεπαλ κνλάρα ηε κεγάιε 

βηνκεραλία, ηεο νπνίαο ν φγθνο απμαλφηαλ ηαρχηεξα. Γηα ηε 

βηνκεραλία ζπλνιηθά, νη δείθηεο (κε 100 γηα ην 1913) είλαη 

αληίζηνηρα 281 ην 1933 θαη 657 ην 1938. Σα ζηνηρεία ηνπ 

ηάιηλ είραλ δηνγθσζεί ηερλεηά πάλσ απφ ην έλα ηξίην! 

Απηή ε λέα ζεηξά ζηνηρείσλ έπξεπε λα δηνξζσζεί (πάληνηε πξνο 

ηα θάησ) απφ ην 1961, επεηδή έσο ηφηε είραλ «μεράζεη» λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηά ηελ παξαγσγή ησλ εδαθψλ πνπ είρε 

θαηαιάβεη ν ξσζηθφο ζηξαηφο ην 1939 θαη ηα νπνία πξνζάξηεζε 

νξηζηηθά ην 1945 (θαη πνπ ρνλδξηθά αληηζηνηρνχλ ζηε ζεκεξηλή 

Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία θαη Μνιδαβία). Ο δείθηεο κε 

βάζε ην 100 γηα ην 1913 θαηέβεθε απφ ην 852 (ζχκθσλα κε ηελ 

παιηά ζεηξά) ην έηνο 1940 ζην 769 (ζχκθσλα κε ηε λέα ζεηξά). 

Απηή ε λέα ζεηξά ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζηελ επίζεκε εηήζηα 

επηζεψξεζε. Σν 1974 ν δείθηεο ήηαλ 12.200 θαη ζα έπξεπε λα 

πεξάζεη ζην 13.100 ην 1975 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζην ξσζηθφ Σχπν («Δθνλνκηηζέζθαγηα 

Γθαδέηα», Νν. 6, Φεβξνπάξηνο 1976). Αιιά ε εηήζηα 

επηζεψξεζε ηεξεί επηθπιαθηηθή ζησπή γηα ηνπο δείθηεο ηεο 

πξνπνιεκηθήο παξαγσγήο. Γελ παξνπζηάδεηαη θαλέλαο δείθηεο 

γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν απφ ην 1913 έσο ην 1940! 

Η ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κείσζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ πνπ δπζρέξαηλαλ ηελ «νκαιή» 

θαπηηαιηζηηθή δηαρείξηζε[19] είλαη ζίγνπξα δπν αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο, έζησ θη αλ δελ αξθνχλ απφ κφλεο ηνπο, γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ελφο θαπηηαιηζκνχ πνιχ πην θαζπζηεξεκέλνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο δπηηθνχο νκνιφγνπο ηνπ. Δθ ησλ πξαγκάησλ, 
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ε βηνκεραληθή αλαζπγθξφηεζε εθθξάδεη κηα ζεκειηψδε αλάγθε 

ηνπ ξσζηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ζπγθεθξηκέλα ηελ επίηεπμε 

πςειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο θαη, ζπλεπψο, θαιχηεξεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κε ζθνπφ λα θαηαπνιεκεζεί 

ζπγρξφλσο θαη ε ηάζε επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη λα θηηαρηνχλ επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξέζνπλ κηα 

κέξα λα αληαγσληζηνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Έρνπκε ήδε 

θαηαδείμεη ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ζε βαζηθνχο 

θιάδνπο παξαγσγήο (βιέπε Πίλαθα 3). 

Σα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 8 καο επηηξέπνπλ λα παξαηεξήζνπκε 

ζε φιε ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε φηη κέζα ζε έλα ηέηαξην ηνπ 

αηψλα ην πνζνζηφ αχμεζεο κεηψζεθε ζην ήκηζπ θαη φηη ε 

πηψζε ηνπ ζπλερίδεηαη θαλνληθά. 

Απηή ε ζπγθξάηεζε επηβεβαηψλεη πιήξσο ηελ πξφβιεςε πνπ 

θάλακε εδψ θαη 20 ρξφληα ζε δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπ θφκκαηφο 

καο[20], φηαλ, γηα λα μεζθεπάζνπκε ηελ ςεπηηά ηεο ζηαιηληθήο 

ζέζεο πνπ βιέπεη ζηνπο κεγάινπο ξπζκνχο αλάπηπμεο εθείλεο 

ηεο επνρήο ηελ απφδεημε ηνπ δήζελ ξσζηθνχ «ζνζηαιηζκνχ», 

δείμακε φηη απηή ε ηαρεία αλάπηπμε ραξαθηήξηδε φινπο ηνπο 

θαπηηαιηζκνχο ζηε λεαληθή ηνπο πεξίνδν θαη ε επηβξάδπλζή ηνπ 

είλαη έλαο αλαπφθεπθηνο ηζηνξηθφο λφκνο ηνπ γεξάζθνληνο 

θαπηηαιηζκνχ. Ξεθηλψληαο απφ έλα ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο, 

ην νπνίν επηδεηλψζεθε απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ, ήηαλ θπζηθφ ε ξσζηθή βηνκεραλία λα παξνπζηάδεη 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πνπ επηηαρχλζεθαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν (φπσο αθξηβψο γίλεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

λεφηαησλ θαπηηαιηζκψλ -βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ηελ Ιαπσλία) 

απφ ηε κεγάιε ψζεζε πνπ δφζεθε απφ ην θξάηνο θαη ην ξφιν 

ηνπ σο ζπγθεληξνπνηεηή ηνπ θεθαιαίνπ. Η πεξίνδνο ηνπ 

ζηαιηληζκνχ ήηαλ ε πεξίνδνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο 

πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηεο κεηάβαζεο απφ έλαλ 

θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ πνπ ήηαλ θαηά θχξην ιφγν 

πξνθαπηηαιηζηηθφο, φπνπ ε εξγαηηθή ηάμε δελ απνηεινχζε παξά 

έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ (10% ην 1913, ζε αληίζεζε κε 

έλαλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 76%), ζε έλαλ θαπηηαιηζκφ πνπ είλαη 

άμηνο ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη κε κηα εθηεηακέλε ζπζζψξεπζε κε 
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ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο βηνκεραλίαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ εξγαηψλ αλήιζε απφ 3.000.000 ην 1913 ζε 

12.200.000 ην 1950 θαη ζε πάλσ απφ 27 εθαη. ην 1975˙ 

απμήζεθε, δειαδή, εθηά θνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ 

απφ ην 1917. Ο αξηζκφο ησλ κεηαπνηεηηθψλ βηνκεραληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ 100 εξγάηεο αλήιζε 

απφ 2.805 ην 1911 (κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 1.645.000 εξγάηεο) ζε 

11.591 ην 1933 (κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 4.500.000 εξγάηεο) θαη 

πάλσ απφ 26.000 ην 1968 (κε πεξίπνπ 19.000.000 εξγάηεο)[21] –

δειαδή έρνπλ δεθαπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ 

πνπ εξγάδνληαη ζε απηέο. Απηνί νη αξηζκνί εθθξάδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή εθβιάζηεζε ελφο λεαξνχ αλζεξνχ θαπηηαιηζκνχ, ν 

νπνίνο δεκηνπξγεί ζπλερψο λέεο επηρεηξήζεηο, ζπζζσξεχεη 

εθηεηακέλα πάλσ ζηε βάζε ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο ζην βαζκφ 

πνπ θαηαβξνρζίδεη κέζα ζηα βηνκεραληθά θάηεξγα ηα εθεδξηθά 

εξγαηηθά ρέξηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ξσζηθή χπαηζξν. Απηή 

ε εθηεηακέλε ζπζζψξεπζε ζπλερίζηεθε θαη ζηε κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν.[22] Απφ ην 1950 έσο ην 1970, ν αξηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ εξγαηψλ δηπιαζηάζηεθε. Γηα λα έρνπκε έλα κέηξν 

ζχγθξηζεο, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ν αξηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ εξγαηψλ απμήζεθε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ¼ θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν. Αιιά ν ξπζκφο ζπζζψξεπζεο κεηψζεθε ζηγά-

ζηγά, φπσο επίζεο κεηψζεθε αηζζεηά θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εξγαηψλ. Ο αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο Ρσζίαο έρεη κεησζεί 

ηξνκεξά κεηά ηελ επαλάζηαζε, αιιά αθφκα απνηειεί πεξίπνπ 

ην 25% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ, πνπ είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ -γηα λα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη απηφ αλαθέξνπκε φηη 

ε Γαιιία έρεη απηφ ην πνζνζηφ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 

θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920- 

πξάγκα ην νπνίν θαηαδεηθλχεη κέρξη πνηνπ ζεκείνπ ην ζχλνιν 

ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο θαη, ζπλεπψο, ε βηνκεραλία ηεο θέξεη 

ην βάξνο κηαο θαζπζηεξεκέλεο γεσξγίαο. Απηή ε πξνζθνξά 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ πνπ εθνδηάδεη ηε βηνκεραλία ηείλεη λα 

εμαληιεζεί, γηαηί ε θαζπζηέξεζε ηεο γεσξγίαο θαη ε 

απαξραησκέλε δνκή ηνπ θνιρφδ θξαηνχλ αθηλεηνπνηεκέλν απηφ 
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ην κεγάιν αγξνηηθφ πιεζπζκφ. Όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεεία ηνπ 

Πίλαθα 9, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ, ν 

νπνίνο απμήζεθε ζε πνζνζηφ 4% ή 5% ην ρξφλν ζηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50, πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ιηγφηεξν απφ 

1% ην ρξφλν ζηε δηάξθεηα ηνπ 10
νπ

 Πιάλνπ. 

ΠΙΝΑΚΑ 9. ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

 V 

1951-

55 

VI 

1956-

60 

VII 

1961-

65 

VIII 

1966-

70 

IX 

1971-

75 

X 

1976-80 

πλνιηθφο 

αξηζκφο εξγαηψλ 

ζηελ αξρή ηεο 

πεξηφδνπ  

(ζε εθαηνκ.) 

12,2 15,2 18,9 22,5 25,6 27,3 

Μεηαβνιή ζηε 

δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ  

(επί %) 

+ 24,3 + 24,2 + 19,5 + 13,5 + 6,5 + 3,9 

Παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο  

(επί %) 

+48 +37 +26 +32 +34 +32 

Βηνκεραληθή 

Παξαγσγή  

(επί %) 

+85 +64 +51 +50 +43 +37 

Πεγέο: «Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ» θαη πεγέο ηνπ Πίλαθα 2. 

Ο ξσζηθφο θαπηηαιηζκφο, κελ κπνξψληαο αθφκε λα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ θαζπζηεξεκέλε αγξνηηθή δνκή, πξέπεη, 

ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έθθξαζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αζηνί 

νηθνλνκνιφγνη, «λα αλαπηχμεη ηηο ιαλζάλνπζεο πεγέο 

παξαγσγηθφηεηαο» πνπ ππάξρνπλ ζηε βηνκεραλία ηνπ, δειαδή 



πξέπεη λα δηέιζεη απφ κηα εθηεηακέλε ζπζζψξεπζε κε βάζε ηελ 

απφιπηε ππεξαμία ζε κηα εληαηηθή ζπζζψξεπζε κε ζθνπφ, 

πάλσ απ’ φια, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηηο ήδε 

ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, αληηθαζηζηψληαο εξγάηεο κε 

κεραλέο θαη, γεληθφηεξα, «αλαδηνξγαλψλνληαο» ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία νχησο ψζηε λα απμεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο˙ ελ νιίγνηο, 

κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο. Απφ εθεί 

πξνέξρνληαη θαη ηα κέηξα ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο βηνκεραλίαο πνπ ήδε αλαθέξακε, νη 

«εκπεηξίεο» ηεο αλαδηνξγάλσζεο κε απνιχζεηο ηχπνπ Σζεθίλν 

θαη νη ζπλερείο εθθιήζεηο ησλ Ρψζσλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

ζπλδηθάησλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, εξγαζηαθή 

πεηζαξρία θηι. 

Δλψ κηα ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ πξφνδν 

πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο 

παξαγσγηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ζηε Ρσζία, αληίζεηα, 

ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ζπληειέζεη ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελ νλφκαηη ηεο επεκεξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο επεκεξίαο ηεο «εζληθήο νηθνλνκίαο». Η 

έθθιεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ε κφληκε 

επσδφο πνπ επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε θαηλνχξγην πιάλν: 

«Σν ζρέδην πξνβιέπεη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ράξε ζε κηα εθηεηακέλε 

εηζαγσγή επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ζηελ 

παξαγσγή, ηε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγήο θαη ηελ 

επηζηεκνληθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ… Η 

εθκεράληζε ησλ επηθνπξηθψλ εξγαζηψλ, ε ηήξεζε θαλνληθνχ 

ξπζκνχ ζηελ παξαγσγή, ε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο πεηζαξρίαο, ε 

πεξηζηνιή ησλ ρξφλσλ απξαμίαο ησλ εξγαηψλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο πεγέο θξπκκέλσλ απνζεκάησλ γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία» (Κνζχγθηλ, Λφγνο ζην 23
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΕ). 

«Αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο παξαγσγήο, κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο: λα πνηνο 



είλαη ν δξφκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα λα απμήζνπκε 

ηα θέξδε (…) ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην λέν 

ζχζηεκα πξέπεη λα θαηαζηεί θαλφλαο λα θαηαβάιιεηαη σο πιηθφ 

θίλεηξν έλα πξηκ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αξραηφηεηα, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο. Η 

πείξα κάο έρεη δείμεη φηη απηή ε κνξθή ελζάξξπλζεο ζπληειεί 

ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ζηε κείσζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εξγαζηαθήο πεηζαξρίαο» (Κνζχγθηλ, Λφγνο ζην 24
ν
 

πλέδξην ηνπ ΚΚΕ). 

«Αζθαιψο, πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο (…) ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ε παξαγσγή πξέπεη λα απμεζεί, σο γεληθφο 

θαλφλαο, ρσξίο, φκσο, αχμεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ή αθφκε 

θαη κε κείσζή ηεο. Αιιά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα βειηηψζνπκε 

απνθαζηζηηθά ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, λα εμαιείςνπκε ηελ 

απψιεηα ρξφλνπ θαη λα απμήζνπκε ηελ εξγαζηαθή πεηζαξρία» 

(Κνζχγθηλ, Λφγνο ζην 25
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΕ).[23] 

«ην θσο φζσλ εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ιάζε πνπ είλαη 

ηδηαηηέξσο κε-αλεθηά είλαη ε απψιεηα ρξφλνπ εξγαζίαο θαη νη 

λεθξνί ρξφλνη, ν αθαλφληζηνο ξπζκφο εξγαζίαο, ε έιιεηςε 

πεηζαξρίαο ζηελ εξγαζία θαη ζηελ ηερληθή θαη νη κεγάιεο 

απμνκεηψζεηο ζην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ» (Μπξέδληεθ, 

Λφγνο ζην 25
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΕ). 

Όπσο ήδε δείμακε, ε βηνκεραληθή αλαδηνξγάλσζε ζηνρεχεη, 

ζπγρξφλσο, ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ πνπ ζα επηηξέςνπ ηελ 

πξφζβαζε ηεο Ρσζίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Αιιά απηφ 

πξνυπνζέηεη ε Ρσζία λα μεπεξάζεη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ηελ 

ηερλνινγηθή ηεο θαζπζηέξεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θαπηηαιηζκφ 

ηεο αλαπηπγκέλεο Γχζεο. Απφ εδψ πξνέξρεηαη ε καδηθή 

εηζαγσγή κέζσλ παξαγσγήο (ζπρλά κάιηζηα κε ηε κνξθή 

νιφθιεξσλ εμνπιηζκέλσλ εξγνζηαζίσλ). Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ εηζαγσγή ζηηεξψλ, επηβαξχλεη πνιχ ην ξσζηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην (ην ελδεθάκελν ηνπ 1975, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα κε ηηο 

αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο ήηαλ 1,8 δηο. ξνχβιηα, 
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ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία)[24] θαη απαηηνχλ κεγάια 

δάλεηα θεθαιαίνπ απφ ηε Γχζε. Σέηνην είλαη ην ηίκεκα -ηίκεκα 

πνπ, ηειηθά, πιεξψλεηαη κε ηηο ζπζίεο ηεο ξσζηθήο εξγαηηθήο 

ηάμεο- κε ην νπνίν ε βηνκεραλία ζα θαηαζηεί ηθαλή λα θάλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο αληαγσληζηηθέο θαη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο 

ηεο. 

«Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληά καο είλαη λα 

πξνσζήζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο εμσηεξηθέο ζρέζεηο. Γηα λα ην 

θαηνξζψζνπκε απηφ έρνπκε ηελ πξφζεζε λα απμήζνπκε 

θαλνληθά ηηο εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο, ηφζν φζνλ 

αθνξά ηα παξαδνζηαθά πξντφληα φζν θαη ηα λέα εκπνξεχκαηα. 

(…) Σα ππνπξγεία θαη ηα αξκφδηα ηκήκαηα πξέπεη (…) λα 

ιάβνπλ ζπζηεκαηηθά κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ψζηε 

λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ 

καο. Σψξα πνπ ην εμσηεξηθφ εκπφξην θαζίζηαηαη έλαο 

ζεκαληηθφο θιάδνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηίζεηαη, έηζη, ην 

δήηεκα λα νξγαλψζνπκε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, επηρεηξήζεηο 

εηδηθεπκέλεο ζηηο εμαγσγέο, ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο εηδηθέο 

αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ αγνξψλ» (Λφγνο Κνζχγθηλ ζην 25
ν
 

πλέδξην ηνπ ΚΚΔ).[25] 

Οη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε 

είλαη μεθάζαξεο. Η πεξίθεκε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ζεκαίλεη απινχζηαηα ηνλ νηθνλνκηθφ πφιεκν κεηαμχ αληίπαισλ 

θαπηηαιηζκψλ. Πίζσ απφ ηα εκπνξεχκαηα βξίζθνληαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη πξνιεηάξηνη φισλ ησλ ρσξψλ νη νπνίνη 

πθίζηαληαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θαπηηαιηζηψλ νη νπνίνη 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε καλία θαη δελ επηδεηνχλ λα 

«ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο» κηαο παγθφζκηαο αγνξάο 

πνπ θαηαθιχδεηαη απφ εκπνξεχκαηα, αιιά πξνζπαζνχλ λα 

βάινπλ ζην ρέξη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε ππεξαμία 

απμάλνληαο έηζη ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά ζε βάξνο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο. Όζν πην άγξηνο γίλεηαη απηφο ν 

νηθνλνκηθφο πφιεκνο (θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζα ηνλ 

επηηείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν), ηφζν πεξηζζφηεξν ζα ζπλζιίβνπλ 

ηελ εξγαηηθή ηάμε νη λφκνη ηνπ θεθαιαίνπ. Απηνί ζεκαίλνπλ ζε 

Αλαηνιή θαη Γχζε «αλαδηάξζξσζε» θαη απνιχζεηο, αχμεζε ηνπ 
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ειέγρνπ επί ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη επί ησλ εξγαηψλ, 

ππνθίλεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαηψλ δηακέζνπ 

«πιηθψλ θηλήηξσλ», δηαθνξνπνηήζεηο κηζζψλ, αχμεζε ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη απνθηήλσζε ησλ 

πξνιεηάξησλ -κε κηα ιέμε, κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. 

Οη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ ηππηθά θαπηηαιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

δελ ζηακαηνχλ εδψ. Η απμαλφκελε ελζσκάησζε ηεο Ρσζίαο 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζεκαίλεη, ζην άκεζν κέιινλ, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη εκπνξηθέο αγνξέο πνπ είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο γηα ηνπο θαηά πνιχ ηζρπξφηεξνπο δπηηθνχο 

θαπηηαιηζκνχο. ην κέιινλ ε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία σο εκπνξηθή δχλακε ζπλεπάγεηαη ην 

άλνηγκα κηαο λέαο πεγήο εκπνξεπκάησλ ζηηο αγνξέο πνπ είλαη 

ήδε θνξεζκέλεο θαη ζπκβάιεη ζηελ επηδείλσζε ησλ παγθφζκησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ θξίζεσλ. Καη αληίζηξνθα, φζν πεξηζζφηεξν νη 

βαζηθφηεξνη βηνκεραληθνί θιάδνη ηεο Ρσζίαο αιιειεπηδξνχλ κε 

ηελ παγθφζκηα αγνξά, ηφζν πεξηζζφηεξν ε βηνκεραλία ζην 

ζχλνιφ ηεο ζα εμαξηάηαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο θαη ηφζν 

πεξηζζφηεξν ε ξσζηθή νηθνλνκία ζα βξίζθεηαη ζηε δίλε ησλ 

παγθφζκησλ θαπηηαιηζηηθψλ θξίζεσλ. 

Να, ινηπφλ, γηαηί ην ζπκπέξαζκά καο είλαη ην ίδην κ’ απηφ πνπ 

βγάιακε εδψ θαη 20 ρξφληα:[26] 

«Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζηδεξνχλ παξαπέηαζκα έρεη 

κεηακνξθσζεί ζε ηζηφ αξάρλεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ζα πιήμεη ζηελ θαξδηά ηε λεαξή 

ξσζηθή βηνκεραλία. ε απηφ ζα ρξεζηκεχζεη ε ελνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ θαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο κέζα ζην 

ζψκα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηέξαηνο! Αιιά απηφο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί απηή ηελ ελνπνίεζε ελνπνηεί επίζεο θαη ηελ 

επαλάζηαζε, πνπ ε ψξα ηεο ζα κπνξνχζε λα ζεκάλεη ζ’ φιν ηνλ 

θφζκν κεηά ηελ θξίζε ηεο δεχηεξεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ 

θαη πξηλ ηελ ηξίηε ζχγθξνπζε». 
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[3] Κ. Μαξμ, Κξηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γθφηα. 

[4] βι. ηδηαίηεξα Struttura economica e sociale della Russia d’ 

oggi, Edizioni Il Programma Comunista, Μηιάλν, El marxismo y 
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δηαηχπσζε ηε «ζνζηαιηζηηθή» αμία, πνπ ζεκαίλεη φρη κφλν ηε 

ζθιαβηά ηνπ παξαγσγνχ, αιιά επίζεο θαη ηελ πιήξε 

δηαζηξέβισζε ηνπ καξμηζκνχ. 

[5] Φξήληξηρ Έλγθειο, Αληη-Νηίξηλγθ, φ.π. 

[6] Φξήληξηρ Έλγθειο, Αληη-Νηίξηλγθ, φ.π. 

[7] Σν άξζξν απηφ γξάθηεθε ην 1976. Γη’ απηφ νη αλαθνξέο ζηα 

θαηνπηλά ρξφληα δίλνληαη σο πξνβιέςεηο. 

[8] Κνζχγθηλ Αιεμέη Νηθνιάγεβηηο (1904-1980): Πξσζππνπξγφο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο ηελ πεξίνδν 1964-1980. (ζηκ) 

[9] Λφγνο ηνπ Κνζχγθηλ ζην 24
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, 

«Πξάβδα» 7 Απξηιίνπ 1971. Δμάιινπ, ην λνχκεξν 50% ην 

ζπλαληάκε πξάγκαηη ζηελ επίζεκε ξσζηθή επεηεξίδα 

«Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ». 

[10] Λφγνο ηνπ Μπξέδληεθ ζην 25
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ, 

«Πξάβδα» 25 Φεβξνπαξίνπ 1976. 

[11] βι. Αληη-Νηίξηλγθ, Σξίην Μέξνο, Κεθάιαην 2. Σν δήηεκα δελ 

είλαη δηφινπ αθαδεκατθφ, αθνχ ε δηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ 

ζα έξζεη αληηκέησπε κε ην θαζήθνλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

νηθνλνκίαο, ζε πξψηε θάζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο κηαο 

εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο, γηα λα πξνρσξήζεη θαηφπηλ 

βαζκηαία ζηελ θαηαζηξνθή ηεο. 
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[12] «Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ» 1973. Δάλ ζε απηφ ην 

λνχκεξν πξνζηεζνχλ 300.000 επηρεηξήζεηο θαη βνεζεηηθά 

εξγνζηάζηα πνπ εμαξηψληαη απφ απηέο («ΔΓ v tsifrah», 

1974), έρνπκε γχξσ ζηηο 350.000 κνλάδεο παξαγσγήο θαη 

εγθαηαζηάζεηο. 

[13] Ακεξηθαληθά ζηνηρεία: «Fortune», Μάηνο 1974. 

εκεηψλνπκε φηη απηέο νη ζπγθξίζεηο αθνξνχλ κνλάρα ηα 

πνζνζηά ησλ αληίζηνηρσλ βηνκεραληθψλ παξαγσγψλ θαη δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα απφιπηα επίπεδά ηνπο. Αλ εθηηκήζνπκε 

ρνλδξηθά ηελ αμία ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

ην 1973 ζην δηπιάζην απφ απηή ηεο ξσζηθήο, ζα θαηαιήμνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξψηεο 50 επηρεηξήζεηο ζηηο ΗΠΑ 

παξάγνπλ φζν νη 5.300 κεγαιχηεξεο ξσζηθέο επηρεηξήζεηο! 

Απηή ε ζχγθξηζε -πνπ αθνξά κφλν κεγέζε πάλσ-θάησ 

ηζνδχλακα- δείρλεη θαζαξά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άβπζζν 

πνπ ρσξίδεη ακθφηεξεο ηηο νηθνλνκίεο, φπσο επίζεο ηα δεηλά πνπ 

ζα θνζηίζεη ζηε Ρσζία ε πιήξεο ελζσκάησζή ηεο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Γηα λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα απηφ ην 
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παξαγσγήο αληηζηνηρνχζε ζε 1.677 επηρεηξήζεηο («Statistisches 

Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland», 1975) θαη, 

ηέινο, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 1970 ην 50% ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 100 επηρεηξήζεηο 

(«Financial Times», 19 Απξηιίνπ 1972). 

[14] «L’Expansion», Οθηψβξηνο 1975 

[15] Απφθαζε ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ Τπνπξγηθνχ 
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«ειεχζεξε» ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ππήξραλ, ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ζε φιεο ηηο θαπηηαιηζηηθέο 
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ηάμεο. Η πεηζαξρία επηβάιιεηαη (εληφο θάπνησλ νξίσλ, 

αζθαιψο) ζηνλ αηνκηθφ θαπηηαιηζηή γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζπιινγηθνχ θαπηηαιηζηή. Η 

γξαθεηνθξαηία δελ έρεη θακία δηθή ηεο δπλακηθή (αιιά, 

αληηζέησο, δηαθαηέρεηαη απφ κηα ηζρπξή αδξάλεηα). 

[20] βι. εηδηθά «Dialogato coi morti», εθδφζεηο il Programma 

comunista, Μηιάλν. 

[21] Οη αξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ην «ΔΓ η δαξνπκπέδλπε 

ζηξάλπ πφζιε πνκπέληπ βειίθντ νθηηάκπξζθντ ξε βνιφληζηη» 

Μφζρα 1970. Παξαζέηνπκε απηά ηα ζηνηρεία δηφηη δηαζέηνπλ 

ζηαηηζηηθή ζπλάθεηα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Σα ζηνηρεία πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο επίζεκεο εηήζηεο ξσζηθέο επηζεσξήζεηο 

«Ναξφληλε Κνδλάηζηβν ΔΓ» δελ καο επηηξέπνπλ λα 

ζρεκαηίζνπκε κηα πιήξε ηδέα γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. εκεηψλνπκε, 

σζηφζν, φηη ην εηήζην δειηίν ηνπ 1955 δίλεη γηα ην έηνο 1954 

ηνλ αζηξνλνκηθφ αξηζκφ -εληειψο παξάινγν γηα κηα νηθνλνκία 

πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη «ζνζηαιηζηηθή»- ησλ 212.000 θξαηηθψλ 

βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 

114.000 εξγαζηήξηα θαη άιιεο ζπλεηαηξηζηηθέο βηνηερληθέο 

επηρεηξήζεηο, 28.000 θαηαλαισηηθέο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 
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θαη γχξσ ζηηο 400.000 θνιρφδληθεο επηρεηξήζεηο θαη θνιρφδληθα 

εξγαζηήξηα (ζηδεξνπξγεία, κχινη θηι.). 

[22] Γηα λα είλαη ηα πξάγκαηα μεθάζαξα παξαζέηνπκε έλα 

απφζπαζκα απφ ηελ νκηιία ηνπ Υξνπηζψθ ζην 21
ν
 πλέδξην 

ηνπ ΚΚΔ: 

«Πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπκε ή λα νινθιεξψζνπκε ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζερνχο επηαεηίαο πάλσ απφ 140 κεγάιεο 

ρεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα αλαδηνξγαλψζνπκε πάλσ απφ 130» 

(«Πξάβδα», 8 Φεβξνπαξίνπ 1959). 

Πέξα απφ ηελ θαπρεζηνινγία, ηη άιιν δείρλεη απηή ε δήισζε; 

Πξψηνλ, φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη ηφζν «κεγάιεο» 

φπσο ηζρπξίδεηαη ν Υξνπηζψθ, κηαο θαη δελ έρεη λφεκα ν 

ηζρπξηζκφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 140 «κεγάισλ» ρεκηθψλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ (κε ηελ έλλνηα πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο 

ζηε Γχζε). Γεχηεξνλ, φηη ν επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη 

ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία κηαο πξαγκαηηθήο ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο. 

[23] βι. ζρεηηθά: «Πξάβδα» 10 Απξηιίνπ 1966, 7 Απξηιίνπ 1971, 

2 Μαξηίνπ 1976 θαη 25 Φεβξνπαξίνπ 1976 (νη ππνγξακκίζεηο 

δηθέο καο). Σέηνηνπ ηχπνπ πξνηξνπέο κπνξεί λα βξεη θαλείο 

εθαηνληάδεο. Έλα ηειεπηαίν απφζπαζκα απφ ην ιφγν ηνπ 

Κνζχγθηλ ζην 25
ν
 πλέδξην ηνπ ΚΚΔ δίλεη κηα ηδέα γηα ην 

επίπεδν ηνπ «ζνζηαιηζηηθνχ αλζξσπηζκνχ» ηνλ νπνίν ηφζν 

πνιχ εμάξεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ: 

«Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

παξαγσγήο θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο 

κεγάισζαλ πνιχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Σν επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κηα αηκφζθαηξα 

δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο θαη έλα θαιφ θνηλσληθν-ςπρνινγηθφ 

θιίκα ζπιινγηθφηεηαο, ε θξνληίδα γηα ηηο ζπλζήθεο δσήο ησλ 

εξγαηψλ, ε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ νκάδσλ 

κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ απνθηνχλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζηζηνχλ πινχζην ην πεξηερφκελν ηεο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη επεξεάδνπλ επλντθά ηα απνηειέζκαηα 
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ηεο παξαγσγήο» («Πξάβδα», 2 Μαξηίνπ 1976, νη ππνγξακκίζεηο 

δηθέο καο). 

ηνλ θάιπηθν ξσζηθφ «ζνζηαιηζκφ», φπσο θαη ζηε Γχζε, ην 

θεθάιαην ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο εξγάηεο, φπσο θαη γηα ηηο 

γαιαθηνθφξεο αγειάδεο, κεηαδίδνληαο θιαζζηθή κνπζηθή γηα 

λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν! 

[24] «Financial Times», 10 Μαξηίνπ 1976. 

[25] «Πξάβδα», 2 Μαξηίνπ 1976 

[26] «La Russia nella grande rivoluzione e nella societá 

contemporanea». πγθέληξσζε ηνπ Σνξίλν (19-20 Μαΐνπ 

1956). Γεκνζηεχεηαη επίζεο ζην «Struttura Economica e Sociale 

della Russia d’oggi», Edizioni Il Programma comunista, Μηιάλν 

1976. 
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