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Ο καθηγητής Νέγκρι και οι φίλοι του, ανέπτυξαν τη θέση της εμφάνισης ήδη από τη δεκαετία του 

ʹ20  ενός  καινούργιου  τύπου  εργάτη,  τον  οποίο  ονόμασαν  εργάτη μάζα. Πρόκειται  για  τον  εργάτη 

που το κεφάλαιο τον καταδικάζει σε κατατεμαχισμένη, επαναληπτική και στοιχειώδη εργασία, του 

αφαιρεί την ειδίκευση και τον υποβιβάζει σε εξάρτημα της μηχανής μέσα στο σύγχρονο εργοστάσιο. 

Ο εργάτης‐μάζα είναι αποτέλεσμα της «πραγματικής υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο». Είναι 

ο  εργάτης  που  είναι  ικανός  για  οποιασδήποτε  μορφής  εργασία  εφʹ  όσον  αυτή  τείνει  να  απαιτεί 

συνεχώς λιγότερες ειδικές γνώσεις. 

Η ανάγνωση του Κεφαλαίου που επιχειρήθηκε ήδη 40  χρόνια πριν,  από τους θεωρητικούς 

του ιταλικού εργατισμού και που ήταν στην πραγματικότητα ανάγνωση μόνο του τέταρτου μέρους 

του  πρώτου  βιβλίου,  αλλά  και  μια  σειρά  από  αναλύσεις  της  καπιταλιστικής  οργάνωσης  της 

εργασίας μέσα στο σύγχρονο εργοστάσιο, έφεραν στο θεωρητικό προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από 

την απο‐ειδίκευση του εργάτη (η ακόμη καλύτερα, όπως την ορίζουν οι Μαγκαλίν, την καταστροφή 

της αξίας χρήσης της εργατικής δύναμης). 

Οι αναλύσεις που ακολούθησαν έκτοτε υιοθέτησαν ως βασική θέση τους ότι η εκμηχάνιση 

τροποποιεί τη διαδικασία της εργασίας έτσι ώστε οι εργάτες δουλεύοντας στην αλυσίδα παραγωγής 

να χάνουν την ειδίκευσή τους, την τέχνη τους, τις τεχνικές τους γνώσεις, δηλαδή το κύριο όπλο τους 

απέναντι  στην  επιχείρηση.  Η  κίνηση  αυτή  της  απο‐ειδίκευσης  πήρε  την  ιστορική  μορφή  του 

Ταιηλορισμού  και  του  Φορντισμού.  Συνοπτικά,  ο  ταιηλορισμός  με  στόχο  την  εντατικοποίηση  της 

εργασίας  την  κατατεμαχίζει  στο  έπακρο,  ενώ  φορντισμός  εισάγει  στην  εργασιακή  διαδικασία 

μηχανές που αυξάνουν την παραγωγικότητα (και την εντατικοποίηση) της εργασίας οργανώνοντας 

την έτσι ώστε να επιτευχθεί ο άριστος κατατεμαχισμός της. Αμφότερες οι μέθοδοι απο‐ειδικεύουν 

τον εργάτη: απαξιώνουν τις γνώσεις του, τις δεξιότητες που είχε αναπτύξει μέσα στην εργασιακή 

διαδικασία,  και  τις  γνώσεις  αυτές  τις  ιδιοποιείται  το  κεφάλαιο  και  τις  ενσωματώνει  στις  μηχανές. 

Ταυτόχρονα η  εργασία  διαιρείται  σε  διανοητική  και  χειρωνακτική,  εργασία  διεύθυνσης  και  εργασία 

εκτέλεσης, και οι επιστήμες γίνονται αυτόνομη παραγωγική δύναμη που ελέγχεται από το κεφάλαιο. 

Ο  Ταιηλορισμός  και  ο  Φορντισμός  εμφανίζονται  έτσι  σαν  απόπειρα  του  κεφαλαίου  να  απο‐

ειδικεύσει τον εργάτη, να καταστρέψει την αξία χρήσης της εργατικής δύναμης με σκοπό: 

• την μετατροπή του συσχετισμού δυνάμεων προς όφελος του 

• την εξαγωγή πρόσθετης σχετικής υπεραξίας μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας 

• την εξαγωγή απόλυτης υπεραξίας με την εντατικοποίηση της εργασίας. 

Τα θέματα με τα όποια ασχολήθηκαν οι αναλύσεις της εργασιακής διαδικασίας στιε δεκαε‐

τίες  του  1960  και  του 1970  βρίσκονται  ήδη μέσα στο Κεφάλαιο,  ιδιαίτερα στα κεφάλαια πάνω στη 

μεγάλη βιομηχανία. Για τον Μαρξ,  η βασική αρχή της οργάνωσης της εργασίας είναι, στην εποχή 

της μεγάλης βιομηχανίας, η συνεχής αντικατάσταση της εργασίας από μηχανικές λειτουργίες (λει‐

τουργίες  του  συστήματος  των  μηχανών).  Στη  μανουφακτούρα,  το  μέσο  εργασίας  και  η  εργατική 
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δύναμη αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα: ο εργάτης κατέχει ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσε‐

ων  που  είναι  απαραίτητο  στη  χρησιμοποίηση  του  εργαλείου.  Η  μανουφακτούρα  κατά  συνέπεια, 

φέρνει σε σχέση εργάτες και μόνο μέσω αυτών φέρνει σε σχέση μέσα παραγωγής. Η εκμηχάνιση 

μετατρέπει τη σχέση του εργάτη με τα μέσα εργασίας: η εργαλειομηχανή χωρίζει το μέσο εργασίας 

από τον άμεσο παραγωγό και εγκαθιδρύει μια νέα ενότητα, που είναι η ενότητα μέσου και αντικει‐

μένου εργασίας. Έτσι, ο εργάτης χάνει την ικανότητα να βάζει σε λειτουργία μόνος του τα εργαλεία 

της  κοινωνικής  εργασίας.  Χάνει  τη  δεξιότητα  της  τέχνης  του μια  κι  αυτή  δεν αντιστοιχεί  πια στο 

χαρακτήρα των μέσων παραγωγής. Μαζί με το εργαλείο περνάει από τον εργάτη στη μηχανή και η 

δεξιοτεχνία του χειρισμού του εργαλείου. Η νέα ενότητα μέσου και αντικειμένου εργασίας επιτρέπει 

στην επιστήμη να γίνει παραγωγική δύναμη ανεξάρτητη από την εργασία των άμεσων παραγωγών 

και επιτρέπει την οργάνωση των μέσων εργασίας σε σύστημα μηχανών. 

Στο  ίδιο  όμως  το  Κεφάλαιο,  στο  τέταρτο  μέρος  του  πρώτου  τόμου,  αλλά  και  άλλου, 

βρίσκουμε χωρία  των οποίων οι προαναφερθείσες αναλύσεις αποτελούν μόνο τη μια πλευρά των 

πραγμάτων:  «Εδώ,  το  συνολικό  προτσές  [εργασίας]  αυτό  καθαυτό,  αναλύεται  αντικειμενικά  στις 

φάσεις που το συγκροτούν και το πρόβλημα της διεκπεραίωσης κάθε μερικότερου προτσές και της 

σύνδεσης των διαφόρων μερικότερων προτσές μεταξύ τους λύνεται με την τεχνική χρησιμοποίηση 

της μηχανικής, της χημείας κ.λπ., οπότε, φυσικά, όπως γίνεται πάντα, η θεωρητική σύλληψη πρέπει 

να τελειοποιείται με βάση την πρακτική πείρα τη συσσωρευμένη σε μεγάλη κλίμακα».  Η εφαρμογή 

λοιπόν  των  φυσικών  επιστημών  στην  παραγωγή  συνοδεύεται  στη  μεγάλη  βιομηχανία  από  μία 

πρακτική  πείρα  συσσωρευμένη  σε  μεγάλη  κλίμακα,  και  αυτή  την  πείρα  την  αποκτά  μόνο  ο 

συλλογικός εργάτης: «Μονάχα η πείρα του συλλογικού εργάτη ανακαλύπτει και δείχνει... πως να 

εφαρμοστούν με τον απλούστερο τρόπο ανακαλύψεις που έγιναν, ποιες πρακτικές δυσκολίες πρέπει 

να  ξεπεραστούν  στην  εφαρμογή  της  θεωρίας,  στη  χρησιμοποίηση  της  μέσα  στη  διαδικασία 

παραγωγής...».  Η συσσωρευμένη πείρα του συλλογικού εργάτη είναι μάλιστα όρος για την αύξηση 

της  εντατικοποίησης  της  εργασίας:  «Είναι  αυτονόητο  ότι  με  την  πρόοδο  των  μηχανών  και  με  τη 

συσσωρευμένη  πείρα  μιας  ειδικής  τάξης  εργατών  που  δουλεύουν  με  μηχανές  αυξάνεται 

φυσιολογικά η ταχύτητα και μαζί της η εντατικοποίηση της εργασίας».

Επομένως,  μέσα  στο  σύγχρονο  εργοστάσιο,  απʹ  τη  μια  μεριά  το  κεφάλαιο  ιδιοποιείται  τις 

γνώσεις, τις πρακτικές γνώσεις, τις δεξιότητες του εργάτη, τον αποειδικεύει, χωρίζει τη διανοητική 

από  τη  χειρωνακτική  εργασία,  ορθώνει  απέναντι  του  την  επιστήμη  σαν  αυτόνομη  παραγωγική 

δύναμη  υλοποιημένη  μέσα  στο  σύστημα  των  μηχανών,  χωρίζει  τις  εργασίες  διεύθυνσης  από  τις 

εργασίες  εκτέλεσης,  αλλά  απʹ  την  άλλη  μεριά  και  ταυτόχρονα  δημιουργεί  τους  όρους  για  τη 

συγκρότηση ενός συλλογικού εργάτη που ανανεώνει ακατάπαυστα τις γνώσεις του, τις πρακτικές 

του  γνώσεις,  αναπτύσσει  καινούργιες  πρακτικές  και  δεξιότητες,  συσσωρεύει  απέναντι  στο  κάθε 

τόσο  ανανεωμένο  σύστημα  των  μηχανών  πρακτική  πείρα  χωρίς  την  οποία  το  σύστημα  των 

μηχανών  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει.  Το  κεφάλαιο  κάνει  λοιπόν  διαδοχικές  προσπάθειες 

ιδιοποίησης των γνώσεων του συλλογικού εργάτη προτάσσοντας του ένα νέο σύστημα μηχανών και 

κάθε  φορά  ο  συλλογικός  εργάτης  κατακτά  καινούργια  πρακτική  πείρα.  Η  ύπαρξη  ενός  τέτοιου 

συλλογικού εργάτη είναι όρος της άμεσης διαδικασίας παραγωγής. 

Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί η μετάβαση από την εργασία του εργάτη στη μηχανική εργασία 



είναι διαρκής, γιατί δεν ολοκληρώνεται ποτέ, γιατί είναι μία τάση με την έννοια που έδινε ο Μαρξ σʹ 

αυτόν τον όρο. 

Η ταιηλορική‐φορντική οργάνωση της εργασίας άφορα κύρια τους κλάδους όπου, η πρώτη 

όλη υφίσταται κάποιο μηχανικό η άλλο φυσικό μετασχηματισμό: αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρο‐

νική,  υφαντουργία,  ηλεκτρικές  οικιακές  συσκευές,  κ.λπ.  οι  κλάδοι  που  λειτουργούν  με  βάση  την 

αρχή  της  οδήγησης  των  χημικών  αντιδράσεων,  και  όπου  η  ροή  του  αντικειμένου  εργασίας  είναι 

συνεχής, μικρή σχέση έχουν με τον Ταιηλορισμό και τον Φορντισμό, και μεγάλη με τον αυτοματι‐

σμό.

Αφηρημένη εργασία 

Για τον Μαρξ, η εργασία πρέπει πρώτα να είναι συγκεκριμένη για να νοηθεί ως ανάλωση ανθρώπι‐

νης εργασίας με την αφηρημένη έννοια του όρου ακριβώς όπως το εμπόρευμα πρέπει να είναι αξία 

χρήσης για να είναι αξία.

Η συγκεκριμένη εργασία είναι παραγωγική δραστηριότητα που ορίζεται από το σκοπό της, 

τον τρόπο δράσης της, το αντικείμενο της, τα μέσα που χρησιμοποιεί και το αποτέλεσμα της. Είναι 

χρήσιμη εργασία και εμφανίζεται μέσα στη χρησιμότητα του προϊόντος της, την αξία χρήσης. Είναι 

η εργασία που μπορεί κανείς «να τη δει με τα μάτια του». 

Η αφηρημένη εργασία, είναι ανάλωση ανθρώπινης δύναμης εργασίας ανεξάρτητα από την 

ιδιαίτερη μορφή υπό την οποία αναλώθηκε αυτή η δύναμη. 

Η έννοια της αφηρημένης εργασίας είναι ο λογικός κρίκος ανάμεσα στη συγκεκριμένη ερ‐

γασία και την αξία: το συστατικό στοιχείο της αξίας είναι η αφηρημένη εργασία, η κοινωνικά ανα‐

γκαία εργασία. Η θεωρία της αξίας κάνει αφαίρεση των υλικών προσδιορισμών που αναφέρονται 

στην αξία  χρήσης:  συγκεκριμένη  εργασία,  παραγωγική  δύναμη  της  εργασίας  κ.λπ. Μέσα στο σύ‐

στημα  αφηρημένων  εννοιών  της  κριτικής  της πολιτικής  οικονομίας  (που  η  εσωτερική  τους  σχέση 

εκφράζει  νόμους)  δεν μπορούμε να  διανοηθούμε  την  εργασία παρά μόνο σαν αφηρημένη έννοια, 

δηλαδή αφού της αφαιρέσουμε  τους υλικούς  (εμπειρικούς) προσδιορισμούς  της:  το σκοπό της,  τον 

τρόπο δράσης της, τα μέσα που χρησιμοποιεί κ.λπ. Η μαρξιστική αφαίρεση είναι αποκλεισμός, απο‐

μάκρυνση  εμπειρικών  προσδιορισμών.  Η  συγκεκριμένη  εργασία,  δεν  είναι  επομένως  εκδήλωση, 

έκφραση, φαινομενική μορφή μιας ουσίας, δηλαδή της αφηρημένης εργασίας. Η έννοια της αφηρη‐

μένης εργασίας υποδεικνύει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα «που κάλλιστα υπάρχει αλλά που 

δεν μπορούμε ούτε να ʺπιάσουμε με τα χέριαʺ ούτε να τη ʺδούμε με τα μάτιαʺ». Κάποιοι ισχυρίζο‐

νται  ότι  η  αφηρημένη  εργασία  παρουσιάζεται  αυτοπροσώπως,  δηλαδή  μπροστά  στα  μάτια  μας, 

μέσα στα σύγχρονα εργοστάσια, αυτό όμως είναι αδύνατο. 



H αυτοματοποίηση της παραγωγής 

Ο τομέας II λειτουργεί με βάση την αρχή της οδήγησης φυσικοχημικών δράσεων: η εργασία πραγ‐

ματοποιείται γύρω από μια διεργασία που διέπεται από φυσικούς νόμους και που έχει σαν σκοπό 

την αλλαγή των φυσικών η χημικών ιδιοτήτων της πρώτης όλης. Η αυτοματοποίηση δεν θέτει σε 

αμφισβήτηση ούτε την ίδια τη διεργασία ούτε τις αλλαγές των ιδιοτήτων της πρώτης όλης που επι‐

τυγχάνονται με αυτή (τη διεργασία): το πεδίο εφαρμογής της αυτοματοποίησης είναι σʹ αυτή την 

περίπτωση μόνο η λειτουργία της ρύθμισης της διεργασίας. Αντίθετα στους τομείς Ι και III (διαδικα‐

σία μετασχηματισμού μορφής της πρώτης ύλης) η αυτοματοποίηση έχει σαν πεδίο εφαρμογής όχι 

μόνο τη ρύθμιση της διαδικασίας αλλά και την ίδια τη διαδικασία. Επιπλέον το ίδιο το προϊόν μπορεί 

να αλλάξει μορφή, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αυτοματοποίησης. Η εισαγωγή 

του αυτοματισμού στους παραγωγικούς τομείς Ι και III ανοίγει μια καινούργια εποχή της παραγω‐

γικής δύναμης της εργασίας. 

Η μυθολογία των ρομπότ είναι ένα σύμπτωμα αυτής της επικείμενης γενίκευσης της αυτομα‐

τοποίησης  της  παραγωγής.  Τα  ρομπότ  όμως  είναι  μόνο  μια  μορφή  αυτοματοποιημένης  μηχανής. 

Δίπλα  τους  εμφανίστηκαν  οι  εργαλειομηχανές  με  οδήγηση  από  ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  άλλες 

προγραμματιζόμενες μηχανές, μηχανές σχεδίασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή...  

Είμαστε ακόμη μακριά από μια γενίκευση της αυτοματοποίησης της καπιταλιστικής διαδικασί‐

ας παραγωγής, και οι αναλύσεις θεωρητικές και εμπειρικές βρίσκονται και αυτές, αναγκαστικά, στο 

πρώτο τους στάδιο.  

• Χαρακτηριστικά της αυτοματοποιημένης παραγωγής 

Tα κύρια χαρακτηριστικά της αυτοματοποιημένης παραγωγής, από την άποψη που μας ενδιαφέρει 

εδώ, είναι συνοπτικά τα παρακάτω: 

1. Σε όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα μηχανών που έχουν κάνει μέχρι σήμερα την εμφάνιση 

τους η εργασία διαιρείται στις εξής επιμέρους δουλειές: αρχική σύλληψη των προγραμμάτων των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η.Υ.), κατάστρωση των προγραμμάτων, προσπάθεια βελτίωσης των 

προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης τους, φόρτωση, τακτοποίηση, καθαρισμός κλπ. 

των εργαλείων η του αντικειμένου εργασίας, επίβλεψη της επέμβασης της μηχανής πάνω στην 

πρώτη όλη, συντήρηση και επισκευή, καθάρισμα, από τα απορρίμματα της παραγωγής. 

2. Η συγκεκριμένη εργασία υφίσταται μια μετατροπή που θα μπορούσε να χαρακτηρίσουμε σαν 

oμοιογενοποίηση. Το περιεχόμενο της εργασίας των διαφόρων εργατών συντίθεται από: την ανα‐

γνώριση των αίτιων μιας απρόβλεπτης βλάβης, τη σύνθεση των πληροφοριών που σχετίζονται με 

τη βλάβη και την απόφαση για το τρόπο διόρθωσης της. Π.χ. ο εργάτης που δούλευε δίπλα σε μια 

αυτόματη μηχανή διαχειρίζεται όλες τις απλές δυσλειτουργίες που μπορούν να επιφέρουν ένα στα‐

μάτημα της μηχανής: αλλαγή εργαλείων πριν η φθορά τους προκαλέσει χειροτέρευση της ποιότη‐

τας του προϊόντος, απλές ρυθμίσεις, έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος, ξεμπλοκάρισμα πρώτης 

όλης που δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη μετατόπιση, κλπ. Με δυο λόγια, εργασία ελέγχου και 



οδήγησης της αυτόματης μηχανής, κατάλληλη επέμβαση και επαναφορά της λειτουργίας στην 

περίπτωση που σταματάει η μηχανή. 

3. Το ατελιέ ανασυγκροτείται από τα θεμέλια του με αρχή την πολυλειτουργικότητα του. Με τον όρο 

πολυλειτουργικότητα εννοούμε την ανεξαρτησία ενός μέσου παραγωγής ως προς το προϊόν, δηλαδή 

τη δυνατότητα του να μετατρέπεται εύκολα (σε τελευταία ανάλυση γρήγορα) Έτσι ώστε να είναι 

χρήσιμο στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων. Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρει: α) ο προ‐

γραμματισμός της μηχανής με Η.Υ. και ιδιαίτερα με μικροϋπολογιστή, β) η κατασκευή διαφορετι‐

κών μηχανών, ξεκινώντας από τυποποιημένα κομμάτια, και γ) η εισαγωγή στις μηχανές του μέγι‐

στου αριθμού μεταβλητών στοιχείων. 

4. Δίπλα στην πολυλειτουργικότητα του αυτοματοποιημένου ατελιέ εμφανίστηκε η πολυλειτουργι‐

κότητα της εργατικής δύναμης. Πρόκειται για την ικανότητα ενός εργάτη που συνήθως ασκεί μία 

ορισμένη εργασία νʹ αντικαθιστά προσωρινά άλλους εργάτες σε μια η περισσότερες θέσεις εργασί‐

ας. Οι χειριστές αυτόματης μηχανής π.χ., δεν εξειδικεύονται σε μία θέση εργασίας, αλλά αναλαμ‐

βάνουν συλλογικά τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την απλή συντήρηση του ατελιέ στο σύνολο του. 

Κάθε ένας απʹ τους εργάτες της ομάδας, πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση νʹ αντικαταστήσει τους 

άλλους εργάτες της ίδιας ομάδας. Κατά συνέπεια πρέπει να κατέχει το σύνολο των πρακτικών γνώ‐

σεων που αφορούν την εργασία της. Δίπλα στην πολυλειτουργικότητα του εργάτη, εμφανίστηκε και 

η πολυλειτουργικότητα των ομάδων: κάθε ομάδα πρέπει να μπορεί να αντικαταστήσει μία η περισ‐

σότερες άλλες ομάδες. 

5. Η κινητικότητα της εργατικής δύναμης στο εσωτερικό της μονάδας παραγωγής αποδείχτηκε ότι 

δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο με την απόκτηση πείρας κατά τη διάρκεια της δουλειάς, και ότι 

υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των εργατών έξω από την παραγωγή. Πολλές εργασίες απαιτούν 

θεωρητικές γνώσεις (μηχανική, ηλεκτρονική, ηλεκτρισμός, ανάγνωση καμπυλών και αβάκων, χρή‐

ση εξισώσεων κλπ.) και ικανότητες αφαίρεσης που η πείρα από μόνη της δεν αρκεί για να αποκτη‐

θούν. Η ανάγκη ύπαρξης κύκλων εκπαίδευσης στο εσωτερικό της εργασιακής διαδικασίας, αποδει‐

κνύει την αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να ικανοποιήσει άμεσα την ανάγκη κινητικότη‐

τας της εργατικής δύναμης στο εσωτερικό της αυτοματοποιημένης μονάδας παραγωγής. 

• Πάγιο κεφάλαιο και συλλογικός εργάτης 

Η εισαγωγή  του αυτοματισμού στην παραγωγική  διαδικασία πραγματοποιείται στον  τομέα  III  με 

την ένταξη στη διαδικασία της εργασίας, των καινούργιων αυτοματοποιημένων μηχανών. Το ατομι‐

κό κεφάλαιο προχωράει στην αντικατάσταση εργασίας με λειτουργίες του συστήματος των μηχα‐

νών για να μεταβάλει τη σχέση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας προς το χρόνο υπερερ‐

γασίας, για να πετύχει δηλαδή μία δραστική αύξηση του ποσοστού υπεραξίας. Η αυτοματοποίηση 

επιτρέπει  τη  μείωση  του  χρόνου  μελέτης,  του  χρόνου  δράσης  πάνω  στην  πρώτη  όλη,  του  χρόνου 

μεταφοράς της από το ένα μηχάνημα στο άλλο. Σʹ αυτή τη μείωση πρέπει να προστεθεί η μείωση 

του χρόνου που προέρχεται από την απλοποίηση η την τροποποίηση του προϊόντος η οποία και αυτή 

οφείλεται στην αυτοματοποίηση. Οι καινούργιες αυτόματες μηχανές επιτρέπουν λοιπόν στην επι‐

χείρηση να μεταβάλει το ποσοστό υπεραξίας με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. 



α) Πραγματοποιεί μέσω της αγοράς, μια πρόσθετη υπεραξία με τη μείωση της «ατομικής» αξίας του 

εμπορεύματος  (το ατομικό εμπόρευμα περιέχει μια ποσότητα μικρότερη από αυτή που περιέχει με 

την προηγούμενη μέθοδο παραγωγής και η οποία γενικά αντιστοιχούσε στον κοινωνικό μέσο όρο). 

β) Κατά την περίοδο της σποραδικής αρχικής εισαγωγής αυτομάτων μηχανών «η εργασία που χρη‐

σιμοποιείται από τον κάτοχο των μηχανών μετασχηματίζεται σε πολλαπλάσια εργασία της οποίας 

το  προϊόν,  έχοντας  μία  κοινωνική  αξία  μεγαλύτερη  από  την  «ατομική»  του  αξία,  επιτρέπει  στον 

καπιταλιστή να αντικαταστήσει την ημερήσια αξία της εργατικής δύναμης με ένα μικρότερο τμήμα 

της ημερήσιας απόδοσης». 

Ταυτόχρονα  όμως,  μικρότερος αριθμός  εργατών από αυτόν που  εργαζόταν στο  ταιυλορικό    ‐  

φορντικό ατελιέ, κινεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μια μάζα αυτοματοποιημένων μέσων εργα‐

σίας μεγαλύτερη από πρώτα, και καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα πρώτης όλης. Πρόκειται δη‐

λαδή για ένα άλμα της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου.  

Η αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου επιφέρει μία ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της 

οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου όταν η αξία των καινούργιων μέσων παραγωγής είναι μεγαλύ‐

τερη από αυτή των παλαιοτέρων.  

Η εισαγωγή των αυτοματοποιημένων μηχανών στην καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής έ‐

χει λοιπόν αντιφατικά αποτελέσματα πάνω στο ποσοστό του κέρδους: αύξηση του ποσοστού υπε‐

ραξίας αλλά και αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Κάθε ατομικός καπιταλιστής που 

προχωράει στην αυτοματοποίηση βρίσκεται λοιπόν μπροστά στην υποχρέωση να εξοικονομήσει όσο 

το δυνατό περισσότερο σταθερό κεφάλαιο. Ένας από τους τρόπους εξοικονόμησης σταθερού κεφα‐

λαίου, που φαίνεται να είναι και ο κυριότερος για την αυτοματοποιημένη μονάδα παραγωγής, είναι 

η αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος των μηχανών που αύξανα τη μάζα της ιδιοποιούμενης από 

τον καπιταλιστή υπεραξίας. Έτσι ο όγκος του παγίου κεφαλαίου, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος 

του σταθερού κεφαλαίου, μένει ο  ίδιος όταν το μηχανικό σύστημα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτε‐

τράωρο. Η λειτουργία όμως καθʹ όλο το 24ωρο αύξανα τη μάζα της υπεραξίας, αυξάνοντας έτσι και 

το ποσοστό του κέρδους. Σʹ αυτή την αύξηση προστίθεται και εκείνη που προέρχεται από τη συντό‐

μευση της περιόδου περιστροφής του κεφαλαίου. Το σύστημα 3x8 (24 ώρες λειτουργίας σε 3 βάρδιες) 

αντικαθιστά  αναγκαστικά  το  σύστημα  2x8  σε  όλες  τις  παραγωγικές  μονάδες  που  εισάγουν  τον 

αυτοματισμό. Η παραγωγή συνεχίζεται και τα Σαββατοκύριακα. Ακόμη και στο στάδιο αξιολόγησης 

επενδυτικών σχεδίων, η σύγκριση γίνεται ανάμεσα σε ένα πολυλειτουργικό ατελιέ που λειτουργεί 

3x8 και σε ένα ατελιέ οργανωμένο με τις ταιηλορικές  ‐  φορντικές αρχές που λειτουργεί 2χ8. 

Το σταμάτημα του αυτοματοποιημένου συστήματος των μηχανών είναι έντονα ζημιογόνο για 

το κεφάλαιο. Ενώ άλλοτε οι μισθοί ήταν το κόστος που το κεφάλαιο προσπαθούσε πρώτα από όλα 

να  μειώσει,  τώρα πρέπει  να  μεγιστοποιηθεί  η  χρόνος  λειτουργίας  των  μηχανών:  η  εξοικονόμηση 

σταθερού  κεφαλαίου  γίνεται  για  το  κεφάλαιο  πιο  σημαντική  από  την  εξοικονόμηση  μεταβλητού 

κεφαλαίου. 

Η  αυτοματοποιημένη παραγωγή  έχει  ανάγκη από  μηδέν  βλάβη,  μηδέν  καθυστέρηση,  μηδέν  ε‐

λάττωμα στο προϊόν, μηδέν αποθέματα πρώτων υλών και έτοιμου προϊόντος. 

ʺΌμως οι αυτόματες μηχανές δεν αντιπροσωπεύουν μόνο μία αύξηση του παγίου κεφαλαίου: η 



πολύπλοκη κατασκευή κάθε μίας από αυτές τις μηχανές και η ένταξη της σε ένα μηχανικό σύστημα 

το ίδιο πολύπλοκο, αυξάνει την πιθανότητα βλάβης, πράγμα που αποτελεί μια πρόσθετη δυσκολία 

για την εξοικονόμηση παγίου κεφαλαίου. 

Έτσι αν βάλουμε στο κέντρο της ανάλυσης την έννοια του ποσοστού του κέρδους, η πολυλει‐

τουργικότητα του ατελιέ δεν εμφανίζεται πλέον σαν μία σύμφυτη ιδιότητα του αυτοματισμού, αλλά 

σαν  το  αποτέλεσμα  της  αύξησης  της  οργανικής  σύνθεσης  του  κεφαλαίου  και  της  εξοικονόμησης 

σταθερού  (και κύρια πάγιου) κεφαλαίου: η δυνατότητα του ατελιέ να μετατρέπεται γρήγορα ώστε 

να  μπορεί  να  παράγει  διαφορετικά  προϊόντα,  ελαχιστοποιεί  τους  νεκρούς  χρόνους  των  μηχανών 

ανεξαρτητοποιώντας  σχετικά  την  παραγωγή  από  τους  περιορισμούς  της  αγοράς. Η  κινητικότητα 

λοιπόν  του παγίου κεφαλαίου στο  εσωτερικό  της μονάδας παραγωγής επιτρέπει  την αδιάκοπη α‐

ξιοποίηση  του.  Ο  αυτοματισμός  απλώς  καθιστά  δυνατή  (και  αναγκαία  για  τον  καπιταλισμό)  την 

πολυλειτουργικότητα  του  ατελιέ,  δεν  την  δημιουργεί.  Ο  καπιταλισμός  ανακήρυσσα  την  πολυλει‐

τουργικότητα σε καινούργια αρχή οργάνωσης της διαδικασίας της εργασίας για να αντιμετωπίσει 

την αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου που προέρχεται από την αυτοματοποίηση της 

παραγωγής.  

Με τον ίδιο τρόπο καταλαβαίνουμε την πολυλειτουργικότητα της εργατικής δύναμης: η ανάγκη 

εξάλειψης όλων των νεκρών χρόνων που δημιουργούνται είτε από τους εργάτες είτε από τις μηχα‐

νές,  οδηγεί  τον  καπιταλιστή  στην  αντικατάσταση  της  ταιηλορικής  και  φορντικής  οργάνωσης  της 

εργασίας που βασίζεται στην εξειδίκευση, από την οργάνωση σε πολυλειτουργικές ομάδες, επειδή 

μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την αδιάκοπη λειτουργία των μηχανών. 

Η αυτοματοποίηση της καπιταλιστικής παραγωγής έχει σαν όρο της τη συγκρότηση ενός συλλο‐

γικού εργάτη ικανού να αντιδρά γρήγορα στα τυχαία γεγονότα που απορυθμίζουν το αυτοματοποιημέ‐

νο σύστημα των μηχανών και να αποκαθιστά τη λειτουργία του. Αυτός ο συλλογικός εργάτης πρέπει 

να είναι ικανός να αναγνώριζα τις αίτιες της βλάβης, να συνθέτει τις πληροφορίες που την αφορούν, 

και να επεμβαίνει διορθωτικά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το κεφάλαιο αναγνωρίζει σήμερα ότι έχει 

ανάγκη το συλλογικό εργάτη που ζει δίπλα στο μηχανικό σύστημα, με το μηχανικό σύστημα, που γνω‐

ρίζει ακριβώς με ποιους τρόπους απορυθμίζεται και που είναι ικανός να συσσώρευσα πρακτική πείρα 

απαραίτητη για την αδιάκοπη λειτουργία του. 

«Ακόμα και οι διαρκείς βελτιώσεις που είναι εδώ δυνατές και αναγκαίες, προκύπτουν αποκλει‐

στικά  από  τις  κοινωνικές  εμπειρίες  και  παρατηρήσεις,  που  τις  κάνει  δυνατές  και  τις  επιτρέπει  η 

παραγωγή του συλλογικού εργάτη η οποία πραγματοποιείται με τη συνδυασμένη εργασία σε μεγά‐

λη κλίμακα». 

Η ανάγκη συγκρότησης ενός τέτοιου συλλογικού εργάτη περιορίζει  ταυτόχρονα τις δυνατότη‐

τες του καπιταλιστή να εξοικονόμησα σταθερό κεφάλαιο 

α) με χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας: η εξοικονόμηση δεν μπορεί να ξεπεράσει, με αυ‐

τόν τον τρόπο, ορισμένα όρια που τίθενται από την απαιτούμενη ετοιμότητα του εργάτη να επέμβει 

αποτελεσματικά και γρήγορα στη βλάβη η την απορύθμιση. Π.χ. καθώς η κύρια πηγή κούρασης για 

τον εργάτη που ελέγχει ένα ρομπότ είναι η διανοητική ένταση, η ετοιμότητα του εξαρτάται έντονα 

από το θόρυβο αυτού του ίδιου ρομπότ. 



β) με την υποταγή των εργατών στην πειθαρχία του καπιταλιστή: «Είναι επομένως ευνόητος ο φα‐

νατισμός, με τον όποιο ο κεφαλαιοκράτης κάνει οικονομία σε μέσα παραγωγής. Το να μη χάνεται 

και να μη σπαταλιέται τίποτε, το να καταναλώνονται τα μέσα παραγωγής μόνο με τον τρόπο που 

απαιτεί η ίδια η παραγωγή, εξαρτάται εν μέρει από την εκγύμναση και την εκπαίδευση των εργα‐

τών, εν μέρει από την πειθαρχία που επιβάλλει ο κεφαλαιοκράτης στους εργάτες που βρίσκονται 

ενταγμένοι σε μια σύνθετη διαδικασία παραγωγής... Εφʹ όσον αυτά τα μέσα παραγωγής στην καπι‐

ταλιστική διαδικασία παραγωγής είναι ταυτόχρονα μέσα εκμετάλλευσης της εργασίας, ο εργάτης 

νοιάζεται τόσο λίγο για τη σχετική φτήνια η ακρίβεια αυτών των μέσων εκμετάλλευσης, όσο νοιά‐

ζεται το άλογο αν το χαλινώνουν με ένα ακριβό η φτηνό στολίδι και χαλινάρι». Όμως, με το αυτο‐

ματοποιημένο μηχανικό σύστημα δεν υπάρχει πια άμεση σχέση ανάμεσα στο ρυθμό εργασίας του 

ατομικού εργάτη και στο ρυθμό παραγωγής: είναι αδύνατο να μετρήσει κανείς την παραγωγή ενός 

ξεχωριστού εργάτη που ανήκει σε πολυλειτουργική ομάδα. Έχουμε έτσι μία σημαντική μείωση του 

ρόλου της χρονομέτρησης και της ατομικής πειθαρχίας. Ο επιστάτης  ‐ εργοδηγός δεν επεμβαίνει 

πλέον στον καταμερισμό και την οργάνωση της εργασίας: η πολυλειτουργική ομάδα αυτοοργανώ‐

νεται. Φαίνεται λοιπόν ότι ο καπιταλιστής πρέπει να βρει καινούργιους τρόπους άσκησης εξουσίας 

πάνω στους εργάτες, όχι πάνω σε κάθε ένα εργάτη ξεχωριστά αλλά στο σύνολο τους: η σχέση εξου‐

σίας (σχέση υλικής ιδιοποίησης των μέσων παραγωγής) μετατοπίζεται από τον ατομικό εργάτη στο 

συλλογικό εργάτη. 

• Συλλογικός εργάτης και ταξική πάλη 

Ο ατομικός καπιταλιστής προσδιορίζει κατʹ αρχήν την οργάνωση της εργασίας που του υπαγορεύει 

η μέγιστη αξιοποίηση του κεφαλαίου του, προσδιορίζει δηλαδή μέσα στα πλαίσια της αρχής της 

πολυλειτουργικότητας τα χαρακτηριστικά του συλλογικού εργάτη και τα όρια επέμβασης του στο 

αυτοματοποιημένο μηχανικό σύστημα (ΑΜΣ). Παρατηρήθηκε όμως ότι υπήρχαν διαφορετικές μορ‐

φές οργάνωσης της εργασίας, και η επιχείρηση παίζει μεν ένα σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό 

της οργάνωσης της εργασίας αλλά δεν κατορθώνει να την υποτάξει ολοκληρωτικά στους στόχους 

της. Οι εργάτες έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν για να προσδιορίσουν επακριβώς το περιεχόμε‐

νο των εργασιών που το περίγραμμα τους είναι ασαφές, αλλά και για να μεταβάλουν την οργάνωση 

της εργασίας στο σύνολο της.  

Τα χαρακτηριστικά του συλλογικού εργάτη και τα όρια επέμβασης του στο ΑΜΣ δεν προσδιορί‐

ζονται ούτε από τη φύση του αυτοματισμού,  ούτε από τον καπιταλιστή αποκλειστικά, αλλά είναι 

αντικείμενο της ταξικής διαμάχης μέσα στην παραγωγή. Η διαμάχη διεξάγεται γύρω από την ικα‐

νότητα των άμεσων παραγωγών να θέτουν σε λειτουργία τα μέσα παραγωγής, γύρω από τη διαίρε‐

ση της εργασίας σε χειρωνακτική και διανοητική, εργασία διεύθυνσης και εκτέλεσης. 

Σε κλίμακα ατομικού εργάτη η διαμάχη διεξάγεται γύρω από την Ικανότητα του να επεμβαίνει 

στο πρόγραμμα, στο μηχανικό μέρος της μηχανής, στο ηλεκτρικό της σύστημα, δηλαδή γύρω από 

αυτό  που  συνηθίσαμε  να  ονομάζουμε  ειδίκευση.  Η  πολυλειτουργική  ομάδα  αποτελεί  ένα  έδαφος 

πάνω στο οποίο η διαμάχη για την ειδίκευση διεξάγεται με σχετικά ευνοϊκούς όρους για τον ατομικό 

εργάτη: η ομάδα αναλαμβάνει συλλογικά την οδήγηση και τον έλεγχο του ατελιέ, και οι λιγότερο 

πεπειραμένοι βελτιώνουν τις γνώσεις  τους μέσα από τη συνεργασία  τους με  τους πιο πεπειραμέ‐



νους,  καθώς  οι  συγκεκριμένες  εργασίες  έχουν περίπου  το  ίδιο περιεχόμενο  (ομοιογενοποίηση  της 

συγκεκριμένης  εργασίας).  Η  συλλογική  γνώση  κυκλοφορεί  μέσα  στην  ομάδα  και  κάθε  ατομικός 

εργάτης που συμμετέχει σε αυτήν κατακτά μετά την πάροδο ενός ορισμένου χρόνου το σύνολο των 

γνώσεων, των πρακτικών και των δεξιοτήτων της ομάδας. 

Σε κλίμακα συλλογικού εργάτη η πάλη διεξάγεται γύρω από τη συνεργασία των ατομικών ερ‐

γατών, από την  Ικανότητα τους να συγκροτούν ένα συλλογικό συνδυασμό εργασίας που θέτει σε 

κίνηση  τα  μέσα παραγωγής,  δηλαδή  γύρω  από  τη  σχέση  της  συλλογικής  ιδιοποίησης  των μέσων 

παραγωγής από τους άμεσους παραγωγούς. Για τον καπιταλιστή είναι ζωτικής σημασίας η συγκρό‐

τηση ενός συλλογικού εργάτη αλλά ταυτόχρονα οι ικανότητες του δεν πρέπει να ξεπερνούν ορισμέ‐

να όρια, να θέτουν σε αμφισβήτηση την κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Ο καπιταλι‐

στής προσπαθεί λοιπόν να περιχαρακώσει την ανάπτυξη του συλλογικού εργάτη και να της αποτυ‐

πώσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που διασφαλίζουν την κυριαρχία του κεφαλαίου μέσα στην άμεση 

διαδικασία παραγωγής. 




