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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η προσπάθεια του κάθε ερευνητή να δει και να ερμηνεύσει τη 
σημερινή οικονομική πραγματικότητα σε σύγκριση με την αμέ-
σως προηγούμενη κεφαλαιοκρατική παραγωγή, αυτή της μεγάλης 
βιομηχανίας, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά και αποκαλυ-
πτική. Βλέποντας μέσα από αυτό το μπρος πίσω την εξέλιξη της 
κεφαλαιοκρατικής οικονομίας αντιλαμβάνεται κάποιος καλύτερα 
το οικονομικό περιβάλλον που σήμερα δημιουργείται. Κρίνε-
ται η σημερινή μεταβιομηχανική οικονομία όχι μόνο σε σχέση 
με τη βιομηχανική, αλλά και μέσα από την πορεία του χθες στο 
σήμερα και αναδεικνύεται καλύτερα αυτό που σήμερα γεννιέται. 
Προσδιο ρίζεται πολύπλευρα ο σημερινός κεφαλαιοκρατικός τρό-
πος παραγωγής. Έτσι τα στοιχεία της εντυπωσιακής τεχνολογικής 
προόδου δεν κρύβουν τα πρωτοεμφανιζόμενα σε αυτή την πε-
ρίοδο φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και τα όποια 
κοινωνικά προβλήματα δεν συσκοτίζουν την ίδια την εξέλιξη.

Σε αυτή τη συγκριτική διαδικασία σημείο αναφοράς αποτελεί 
το θεωρητικό οικονομικό έργο του Καρλ Μαρξ. Όχι με την έν-
νοια βέβαια ότι η μαρξιστική σχολή ανάλυσης των κοινωνικών 
και οικονομικών δεδομένων από μόνη της παρέχει διαβατήριο 
ελεύθερης πρόσβασης στην αλήθεια. Και αυτή η ίδια η μέθοδος 
ανάλυσης, όπως και γενικότερα κάθε οικονομική ή άλλη θεώ-
ρηση, πρέπει κάθε φορά να κρίνεται και να επαληθεύεται, να 
ενισχύεται ή και να αναθεωρείται. Ο Μαρξ υπήρξε ο τελευταίος 
των μεγάλων θεμελιωτών της οικονομικής θεωρίας και ως τέτοια 
η μαρξιστική θεωρία αποτελεί την πιο (σχετικά) ολοκληρωμένη 
θεώρηση της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας, όπως αυτή θεμελιώ-
θηκε με τη μεγάλη βιομηχανία. Ακόμη ο Μαρξ υπήρξε αυτός που 
απέρριψε τα ουμανιστικά χαρακτηριστικά του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής περί ελευθερίας και δικαιοσύνης και ανέδειξε 
τις νέες μορφές εκμετάλλευσης της μισθωτής εργασίας με την πιο 
επιστημονικά ολοκληρωμένη άποψη, στοιχεία που δεν μπορεί 
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παρά να γοητεύουν κάθε ερευνητή. Η μαρξιστική πολιτική οι-
κονομία εμφανίστηκε ως η πιο πλήρης και χρηστικά απαραίτητη 
θεωρία για την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, αρκεί βέ-
βαια η ερμηνεία που προτείνει να μην περιορίζεται στην επιφά-
νεια των πολιτικών συμπερασμάτων του Μαρξ, αλλά να μπαίνει 
στη βασανιστική διαδικασία τεκμηρίωσης των απόψεών του, που 
αναπτύχθηκαν κυρίως μέσα από τις γραμμές του Κεφαλαίου.

Στην ιστορία της οικονομικής επιστήμης η μαρξιστική θεωρία 
δεν συγκαταλέγεται από ορισμένους στην κλασική οικονομία, και 
αυτό όχι γιατί θεωρείται υποδεέστερη των προγενέστερων θεω-
ριών που θεμελίωσαν την επιστήμη της οικονομίας, αλλά γιατί 
θεωρήθηκε μια άλλη σχολή. Θεωρήθηκε μια σημαντική οικονο-
μική μελέτη, αλλά όχι ως συνέχεια των προγενέστερων κλασικών 
θεωριών του Άνταμ Σμιθ, του Ντέιβιντ Ρικάρντο και του Τζον 
Στιούαρτ Μιλ. Η μαρξιστική θεωρία μπορεί να είναι πράγματι 
μια άλλη οικονομική σκέψη, αλλά αυτή η διαφορετικότητα είναι 
που την κατατάσσει και στην κλασική οικονομική σχολή. Ο Μαρξ 
δεν αμφισβήτησε απλώς τους προγενέστερους, πράγμα εξάλλου 
που αποτελεί συστατικό στοιχείο της επιστημονικής σκέψης, αλλά 
κυρίως τους συμπλήρωσε, τους ολοκλήρωσε. 

Όλο το έργο του Μαρξ βασίζεται στα έργα των Άνταμ Σμιθ 
και Ντέιβιντ Ρικάρντο. Ο Άνταμ Σμιθ υπήρξε ο επιστήμονας που 
πρώτος χαρτογράφησε τους οικονομικούς νόμους της κεφαλαιο-
κρατικής κοινωνίας, ερμηνεύοντας τον αναδυόμενο τότε καπιτα-
λισμό. Υπήρξε ο θεμελιωτής της οικονομικής επιστημονικής σκέ-
ψης, έστω και πρωτόλεια, έστω (επομένως) και με σοβαρά λάθη. 
Από τη μελέτη του βιβλίου του Ο πλούτος των εθνών μαγεύτηκε και 
ο Ρικάρντο, για να ασχοληθεί με την οικονομία και να καθορίσει 
μετέπειτα ο ίδιος την ακαδημαϊκή οικονομική σκέψη όλης της Αγ-
γλίας. Το πού βασίστηκε ο Μαρξ γίνεται αντιληπτό και μόνο από 
τον τίτλο των τριών τόμων του Κεφαλαίου: «Κριτική της πολιτικής 
οικονομίας». Ο Μαρξ δεν ξεκίνησε το επιστημονικό του έργο από 
μηδενική βάση, καθώς προϋπήρχε η πολιτική οικονομία, πάνω 
στην οποία περπάτησε, την οποία συνέχισε, αλλά και την οποία 
ανέτρεψε. Ίσως να αδυνατούσε να σπείρει (τις ιδέες του), αν προ-
ηγουμένως κάποιοι άλλοι δεν είχαν φροντίσει να οργώσουν. 

Σε αμφιβολία τίθεται από πολλούς οικονομολόγους ακόμη και 
το αν θα είχε γραφεί το ίδιο το Κεφάλαιο, αν δεν είχε προηγηθεί 
το έργο του Σμιθ Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου 
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των εθνών, στο οποίο στηρίχτηκε ο Μαρξ για να γράψει το Κεφά
λαιο. Το έργο του αποτελεί συνέχεια των έργων των κλασικών και 
ταυτόχρονα ασυνέχεια, γιατί η επιστημονική σκέψη δεν χαρακτη-
ρίζεται από συρραφή υπαρχουσών θεωριών, αλλά κυρίως από 
την ανατροπή τους. Εξάλλου, ο όρος «κλασικοί της οικονομίας» 
καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Μαρξ για τους προγενέστερους 
και φυσικά δεν θα μπορούσε ο ίδιος να εντάξει και τον εαυτό του 
μέσα σε αυτούς.

Η μαρξιστική θεωρία όμως αποτελεί συνέχεια της κλασικής. 
Αποτελεί μέρος της κλασικής οικονομικής σχολής, μόνο αν δε-
χτούμε την επιστήμη της οικονομίας ως «καθαρή» επιστήμη, ως 
επιστήμη δηλαδή που είναι απαλλαγμένη από το πολιτικό και 
κοινωνικό ζητούμενο. Η αποδοχή αυτής της άποψης δεν είναι 
ούτε λανθασμένη ούτε στενά οικονομίστικη αντίληψη. Η επιστή-
μη, η κάθε επιστήμη, δεν είναι ο (αυτο)σκοπός, αλλά το μέσον· 
είναι το εργαλείο, για να ανακαλυφθούν και να ερμηνευθούν τα 
φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα. Το οικοδόμημα της οικονομι-
κής επιστήμης λοιπόν το θεμελίωσε η κλασική σχολή και η θεμε-
λίωση αυτή ολοκληρώθηκε με το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ. Έτσι, 
όταν γίνεται χρήση των εργαλείων της οικονομικής επιστήμης, 
δεν μπορεί να γίνεται κανένας θεμελιακός διαχωρισμός μεταξύ 
της κλασικής και της μαρξιστικής σχολής, αφού αποτελούν η μια 
συνέχεια της άλλης. Οι θεωρίες του Μαρξ για τον νόμο της υπε-
ραξίας, την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, την πτωτική τάση 
του ποσοστού του κέρδους, τις οικονομικές κρίσεις υπερπαρα-
γωγής και άλλες, υπήρξαν ανακαλύψεις-σταθμοί για την καθαρή 
οικονομική σκέψη.

Όταν ξεκόβει όμως κάποιος την οικονομία από την κοινωνία 
και την πολιτική, είναι σαν να ξεκόβει την επιστήμη της φυσι-
κής από τα φυσικά φαινόμενα. Γιατί πολιτική οικονομία χωρίς 
αναφορά στην πολιτική και την κοινωνία δεν υπάρχει. Η θεωρία 
λοιπόν της υπεραξίας του Μαρξ μπορεί να αποτελεί συνέχεια 
των προηγούμενων κλασικών θεωριών, η άποψή του όμως για 
την υλιστική αντίληψη της ιστορίας ανέτρεψε κλασικές θεωρίες 
και αντιλήψεις, αφού άνοιξε έναν άλλον, τελείως διαφορετικό, 
δρόμο. Ο Μαρξ με την πολιτική οικονομία δεν ερευνούσε μόνο 
το επίπεδο και τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης ούτε 
περιοριζόταν στην ανακάλυψη και μελέτη των οικονομικών νό-
μων της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας. Μέσα από την οικονομία 
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αναζητούσε το επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης και ευημερί-
ας, τις διαμορφούμενες κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις, 
την πραγματική δηλαδή οικονομία-οδηγό της κεφαλαιοκρατικής 
κοινωνίας. Μέσα από τον τρόπο παραγωγής ανακάλυπτε τα κοι-
νωνικά και οικονομικά συμφέροντα, τις κοινωνικές τάξεις και τα 
χαρακτηριστικά που κάθε φορά αυτές αποκτούσαν. Πίστευε ότι 
«η ανατομία της αστικής κοινωνίας πρέπει να αναζητηθεί στην 
πολιτική οικονομία...»,1 ότι μέσα από την πολιτική οικονομία 
μπορούμε να ανακαλύψουμε τους νόμους εξέλιξης της ανθρώπι-
νης ιστορίας, αφού «ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής καθο-
ρίζει την κοινωνική, πολιτική και πνευματική πορεία (προτσές) 
της ζωής γενικά».2 Τοποθετεί την οικονομία σε μια άλλη διάστα-
ση. Της δίνει την κυρίαρχη θέση μεταξύ όλων των κοινωνικών 
επιστημών. Η ανακάλυψη του νόμου της υπεραξίας κατατάσσει 
τον Μαρξ στους κλασικούς της οικονομίας και η υλιστική αντί-
ληψη της ιστορίας τον κατατάσσει στους κοινωνικούς στοχαστές 
της ιστορίας.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνει επίκληση του Μαρξ, για να 
ερμηνευθεί η σημερινή πραγματικότητα, ούτε κανενός άλλου της 
κλασικής οικονομίας. Θα γίνει όμως επίκλησή τους για να εξετα-
στεί αν είναι δυνατόν και σε ποιο βαθμό οι θεωρίες της κλασικής 
σχολής, όπως αυτή ολοκληρώθηκε με το Κεφάλαιο του Μαρξ, να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση της εποχής της ηλεκτρονικής 
επανάστασης και του γενικευμένου αυτοματισμού.

Οι επιστήμονες στις έρευνές τους έχουν την τάση να προσπα-
θούν κάθε φορά να βρουν λάθη σε προηγούμενες έρευνες. Αυτή 
η τάση είναι ό,τι πιο ενθαρρυντικό υπάρχει για την ουσιαστική 
αποτελεσματικότητα των ερευνών. Στην επιστήμη της οικονομίας 
όμως υπάρχει μια διαφορά, γιατί στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων δεν πρόκειται για λαθεμένες ή αντιφάσκουσες αναλύσεις, 
αλλά για την αλλαγή της οικονομικής και κοινωνικής πραγματι-
κότητας, την οποία αφορούν οι αναλύσεις.

Οι οικονομικές επιστήμες διαφέρουν από τις φυσικές κατά το 
ότι οι φυσικές επιστήμες προσπαθούν να ανακαλύψουν το και-
νούργιο σε κάτι που υπήρχε και υπάρχει, σε κάτι που οι προη-
γούμενοι φυσικοί είδαν λανθασμένα ή είδαν μερικώς. Από τον 
Κοπέρνικο μέχρι σήμερα οι φυσικοί κάνουν λάθη, με την έννοια 
ότι η φύση δεν άλλαξε ούτε σε επίπεδο αστροφυσικής ούτε υποα-
τομικής φυσικής. Στη φύση υπήρχε και υπάρχει το άγνωστο υλι-
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κό, που με τη βελτίωση των τεχνολογιών και την αλληλεπίδραση 
των θεωριών ανακαλύπτεται. Ανακαλύπτεται δηλαδή κάτι που 
υπήρχε και δεν είχε εντοπιστεί. 

Στην οικονομία όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η οικο-
νομία αλλάζει αλλάζοντας και τα δεδομένα των ερευνητών. Στη 
φύση η αντικειμενική κατάσταση παραμένει σχετικά η ίδια, ενώ 
στην οικονομία και στην κοινωνία η αντικειμενική κατάσταση αλ-
λάζει συνεχώς, έτσι που οι προγενέστεροι οικονομολόγοι αδυνα-
τούν να εντοπίσουν το άγνωστο, γιατί αυτό δεν υπήρχε. 

Οι οικονομολόγοι που περιορίζονται στα λάθη των προηγού-
μενων οικονομολόγων δεν βλέπουν την εξέλιξη, δεν βλέπουν την 
κίνηση, αλλά ψάχνοντας για λάθη απλώς προσπαθούν να βελτιώ-
σουν τους προηγούμενους, όχι όμως για να βρουν το πραγματικά 
καινούργιο που δημιουργήθηκε και που αποτελεί την κινητήρια 
δύναμη της κοινωνίας. Ο ερευνητής είναι πολύ δύσκολο σήμε-
ρα να καταλάβει αν στον προηγούμενο αιώνα ένας οικονομικός 
νόμος ίσχυε ή δεν ίσχυε ή αν βρισκόταν σε μεταβατική φάση, 
αν δηλαδή βρισκόταν στη φάση του γίγνεσθαι. Αν κατά συνέ-
πεια ο τότε ερευνητής μπορούσε, αν η πραγματικότητα του έδι-
νε τη δυνατότητα να εντοπίσει κάτι που σήμερα έγινε φανερό. 
  
Στο βιβλίο αυτό ερευνάται κυρίως η διαδικασία δημιουργίας του 
κοινωνικού πλούτου και η διαδικασία συσσώρευσης του κεφα-
λαίου στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Αν ο Άνταμ Σμιθ 
ήταν αυτός που ασχολήθηκε με τον πλούτο των κοινωνιών, ο 
Καρλ Μαρξ ήταν αυτός που στάθηκε κυρίως στη συσσώρευση 
του κεφαλαίου. Και οι δύο αναφέρονται στην ίδια περίπου οικο-
νομική πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι τους χώριζε σχεδόν 
ένας αιώνας. Η ψηφιακή οικονομία όμως έχει αλλάξει καθορι-
στικά και τον πλούτο (των κοινωνιών) και τη συσσώρευση (του 
κεφαλαίου). Αυτό διαπιστώνεται από την έρευνα που αναφέρεται 
και στα τρία μέρη του βιβλίου, αλλά κυρίως στο δεύτερο, όπου 
και γίνεται αναφορά στο ζήτημα της παραγωγικής και της μη πα-
ραγωγικής εργασίας. Σε αυτό το μέρος γίνεται μια προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα της συγκεκριμένης εργασί-
ας, τόσο από την πλευρά της κοινωνίας, των κοινωνικών δηλαδή 
αναγκαιοτήτων, όσο και από την πλευρά των αναγκαιοτήτων του 
κεφαλαίου. Διαπιστώνεται ακόμη ότι μαζί με την εργασία επα-
ναπροσδιορίζεται και ο κοινωνικός χαρακτήρας του κεφαλαίου, 
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όπως τουλάχιστον ήταν γνωστός κατά τη διάρκεια της δεύτερης 
βιομηχανικής επανάστασης.

Οι δυσκολίες που υπήρξαν στη συγγραφή αυτού του βιβλίου 
οφείλονταν σε δύο κυρίως λόγους. Δεν θεωρήθηκε δεδομένο ότι 
ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις απόψεις 
του Καρλ Μαρξ, στις οποίες θα γινόταν αναφορά, πολύ περισσό-
τερο όταν σύγχρονοι οικονομολόγοι έχουν ανατρέψει το περιεχό-
μενο, αλλά και την ορολογία όχι μόνο του Μαρξ, αλλά και όλης 
της κλασικής οικονομικής σχολής. Η αναφορά λοιπόν σε κείμενα 
του Μαρξ (και όχι μόνο) θεωρήθηκε αναγκαία, όσο και αν κά-
ποιοι ειδικοί στις αναλύσεις τους δεν το θεωρούν απαραίτητο. 

Η δεύτερη δυσκολία προήλθε από το ότι ήταν σχεδόν αδύνατο 
να εξεταστεί ένα ζήτημα και ταυτόχρονα να εξαντληθεί η μελέτη 
του στο συγκεκριμένο μέρος του βιβλίου όπου εξεταζόταν. Το ένα 
θέμα επαναφέρει το άλλο, το ένα θέμα εξαρτάται από το άλλο. Για 
να κατανοήσει κάποιος αυτό που γράφεται στην αρχή, θα έπρε-
πε να γνωρίζει εκ των προτέρων αυτό που γράφεται στο τέλος 
του βιβλίου. Έτσι αναγκαστικά η ανάλυση σε κάθε μέρος είναι 
εκ των πραγμάτων μερική και συμπληρώνεται όσο προχωράει η 
ανάγνωση. Αυτό γίνεται, γιατί ακριβώς τα ζητήματα εξετάζονται 
καταρχάς μερικώς και όχι στην ολότητά τους. Από αυτή λοιπόν τη 
μερικότητα προέκυψε αρχικά η εξαγωγή μερικών συμπερασμά-
των αντί των συνολικών που προκύπτουν στη συνέχεια.




