Ημέρα 2.

(α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας

από
την μαρξιστική κριτική της
(β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Άτομα ή κοινωνία;
H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα ότι τα άτομα είναι από τη
φύση τους προικισμένα με ορθολογισμό και ελευθερία, και για τον λόγο αυτό
διαλέγουν ελεύθερα ό,τι τους συμφέρει ατομικά, μεγιστοποιούν το ατομικό
όφελός τους και μέσα από αυτό το παιχνίδι των ατομικών συμφερόντων
προκύπτει το γενικό συμφέρον. Το σχήμα αυτό αναφέρεται στην έννοια του
Ανθρώπου, στην ουσία της ανθρώπινης φύσης που εκδηλώνεται σε κάθε άτομο
ξεχωριστά και το προικίζει με αναλλοίωτες και διαρκώς παρούσες ιδιότητες –
στην περίπτωση της οικονομικής θεωρίας με ορθολογισμό και ελευθερία. Ο Μαρξ
δεν συμμερίζεται αυτή την ιδέα, παρόλο που ιστορικά έγινε η απόπειρα να
διαβασθεί το έργο του με αναφορά στον Άνθρωπο. Ο Μαρξ ασχολείται και
ενδιαφέρεται

για

τους

συγκεκριμένους

ανθρώπους,

τους

πραγματικούς

ανθρώπους, και η μαρξιστική θεωρία σε αυτούς αναφέρεται.

Για τον Μαρξ, η οικονομική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται με βάση τις
ιδιότητες του ανθρώπου εν γένει, αλλά πραγματοποιείται μέσα σε ιστορικές,

κοινωνικές συνθήκες. Για να διατυπώσει με αυστηρό τρόπο αυτήν την ιδέα, ο
Μαρξ, ανέπτυξε την έννοια των ιστορικών τρόπων παραγωγής: οι τρόποι
παραγωγής που μας είναι γνωστοί είναι ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής,
αυτός που υπήρχε δηλαδή στον αρχαίο κόσμο, ο φεουδαρχικός τρόπος
παραγωγής, που αναφέρεται στον Μεσαίωνα της Ευρώπης, ο ασιατικός τρόπος
παραγωγής, του οποίου μια παραλλαγή είναι ο τρόπος παραγωγής που
επικρατούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια, σήμερα, έχουμε τον
κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, και το Κεφάλαιο, που είναι το μεγάλο έργο
του Μαρξ, είναι η ανάλυση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και
κανενός άλλου.
Η ιδέα πως ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως άτομο ορθολογικό και ελεύθερο
σχετίζεται και με την εξύμνηση του Ανθρώπου ως αφηρημένη έννοια, μια
εξύμνηση που εμφανίζεται τόσο συχνά στη λογοτεχνία και στις άλλες τέχνες,
αλλά και στην αστική πολιτική. Για τον Μαρξ ο ορθολογισμός και η ελευθερία δεν
είναι δεδομένα εκ φύσεως, αλλά μπορούν να κατακτηθούν: το άτομο είναι το
σύνολο των σχέσεών του με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον του, και αυτό
το σύνολο σχέσεων οικοδομείται μέσα σε κοινωνικές διαδικασίες. Αυτό που
εμφανίζεται σαν «πρόσωπο», τελικά είναι ατομικές πρακτικές που υπάρχουν
διάχυτες μέσα στην κοινωνία, και τις οποίες υιοθετεί κάθε άτομο σε έναν
πρωτότυπο και ενδεχομένώς μοναδικό συνδυασμό.
Στην περίπτωση των ταξικών σχέσεων, ο Μαρξ αφαιρεί τελείως το
προσωπικό στοιχείο. Θεωρεί δηλαδή ότι ο τυπικός εργοδότης, ο τυπικός
κεφαλαιοκράτης ή ο τυπικός εργάτης, καθορίζονται ολοκληρωτικά από τους
κοινωνικούς τους ρόλους, και αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Δεν τον
ενδιαφέρουν δηλαδή οι προσωπικές αποκλίσεις που μπορούν να υπάρχουν, δεν
τον ενδιαφέρει δηλαδή αν ο εργοδότης αυτός είναι καλός, ή καλύτερος, ή
χειρότερος, αλλά ότι είναι εργοδότης. Τον ενδιαφέρει δηλαδή ο θεσμικός του
ρόλος, και όχι οι αποχρώσεις που μπορεί αυτός ο συγκεκριμένος εργοδότης να
δώσει στον ρόλο του.
Αυτό μας οδηγεί και στο επίπεδο μιας διαφορετικής στάσης σε ό,τι αφορά
την ερμηνεία των γεγονότων. Στην περίπτωση της οικονομικής θεωρίας, η βασική
ερμηνευτική αρχή είναι το άτομο και η συμπεριφορά του. Ενώ στην περίπτωση
του Μαρξ η πρωτοκαθεδρία αποδίδεται στους κοινωνικούς παράγοντες. Ξεκινά,
δηλαδή, ο Μαρξ από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, και μετά εξετάζει αυτό
που κάνουν τα άτομα, ή αυτό που συμβαίνει στα άτομα, ως μια απόκλιση σε
σχέση με τους κοινωνικά δεδομένους μέσους όρους. Γράφει στον πρόλογο του
πρώτου τόμου του Κεφαλαίου:
«Λίγα λόγια για να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρεξηγήσεις. Τις
μορφές του κεφαλαιοκράτη και του γαιοκτήμονα δεν τις ζωγραφίζω
καθόλου με ρόδινα χρώματα. Εδώ, όμως, πρόκειται για τα πρόσωπα
μόνο στο βαθμό που αποτελούν την προσωποποίηση οικονομικών
κατηγοριών και είναι φορείς καθορισμένων ταξικών σχέσεων και
συμφερόντων. Η δική μου άποψη που αντιλαμβάνεται την εξέλιξη

των οικονομικών κοινωνικών σχηματισμών σαν διαδικασία όμοια με
αυτή της φύσης και της ιστορίας της, μπορεί λιγότερο από κάθε
άλλη να θεωρεί το ξεχωριστό άτομο υπεύθυνο για συνθήκες, των
οποίων το ίδιο παραμένει κοινωνικό προϊόν –όσο και αν ανυψώνεται
υποκειμενικά πάνω από αυτές».
Για τον Μαρξ η κοινωνία δεν συγκροτείται από άτομα, συγκροτείται από
κοινωνικές σχέσεις που έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα.
Άτομα ή κοινωνικές τάξεις;
Για την οικονομική θεωρία δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, ενώ για τον Μαρξ τα
κυριότερα υποκείμενα, οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής ζωής, είναι οι
κοινωνικές τάξεις. Τι εννοεί ο Μαρξ με τον όρο των κοινωνικών τάξεων: Εννοεί
καταρχάς ότι το οικονομικό σύστημα, και το σύστημα εξουσίας, καθορίζουν
κάποιες θέσεις, ένα σύνολο θέσεων με δομή και ιεραρχία. Εννοεί ακόμη ότι τα
άτομα καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, και αναλαμβάνουν από αυτές τις θέσεις
έναν

κοινωνικό

ρόλο,

έναν

θεσμικό

ρόλο,

γίνονται

η

προσωποποίηση

οικονομικών κατηγοριών, γίνονται φορείς καθορισμένων ταξικών σχέσεων και
συμφερόντων. Αυτό που μένει άθικτο, πέρα από τα άτομα και από τα πρόσωπα,
είναι η δομή του συστήματος, είναι η διάρθρωσή του, είναι οι κοινωνικές θέσεις,
οι θεσμικοί ρόλοι.

Επομένως το πρώτο στοιχείο των κοινωνικών τάξεων είναι οι θέσεις μέσα στο
οικονομικό σύστημα και στο σύστημα εξουσίας, στο κράτος. Το δεύτερο στοιχείο

είναι ότι αυτές τις θέσεις τις καταλαμβάνουν τα άτομα και προσωποποιούν
κοινωνικές σχέσεις και συμφέροντα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι τα άτομα που
καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, εξ αυτού του γεγονότος ομαδοποιούνται σε
σύνολα, τα οποία ο Μαρξ ονομάζει κοινωνικές τάξεις καθ’ εαυτές. Προκύπτουν,
δηλαδή από την ίδια την δομή του οικονομικού συστήματος και τη δομή της
εξουσίας, σύνολα θέσεων, που ομαδοποιούν τα άτομα που καταλαμβάνουν αυτές
τις θέσεις σε μια τάξη καθ’ εαυτή. Τι σημαίνει όμως τάξη καθ’ εαυτή; Στην
πραγματικότητα πρόκειται για μία εν δυνάμει τάξη, μία δυνητική τάξη, για τον
πολύ απλό λόγο ότι εάν αυτά τα άτομα, που κατέχουν αυτές τις θέσεις, δεν
συγκροτούνται πολιτικά, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τάξη. Υπάρχει
λοιπόν και ένα τέταρτο στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε για να υπάρχει
πραγματικά μια κοινωνική τάξη: τα άτομα που ομαδοποιούνται εξαιτίας της
θέσης τους στο οικονομικό σύστημα και στο σύστημα εξουσίας πρέπει να
εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή και να αναλαμβάνουν πολιτικές δράσεις.
Πολιτικές, ούτε καν συνδικαλιστικές, λέει ο Μαρξ, εννοώντας με αυτό ότι η δράση
τους πρέπει να έχει ως σημείο πρόσκρουσης το κράτος και πρέπει να επιχειρεί
να μεταβάλει κάτι στη λειτουργία του, στις δομές του, τους θεσμούς ή τις
πολιτικές που ασκεί. Επομένως το στοιχείο της πολιτικής δράσης είναι
απαραίτητο για τη συγκρότηση της κοινωνικής τάξης. Η αστική τάξη στην
κοινωνία μας είναι μια κατεξοχήν κοινωνική τάξη, διότι είναι διαρκώς
συγκροτημένη σε πολιτική δύναμη. Η εργατική τάξη, αντιθέτως, είναι μία τάξη
που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει, ανάλογα με την περίοδο. Υπάρχουν
περίοδοι στις οποίες υπάρχει απλώς ως εργατική τάξη καθ’ εαυτή, ως εν δυνάμει
τάξη.
Διευκρίνιση σχετικά µε τον όρο «κεφαλαιοκράτης»

Η

Ο όρος «κεφαλαιοκράτης» δεν αναφέρεται αναγκαστικά σε ένα άτοµο. Ο
κεφαλαιοκράτης µπορεί να είναι (και πολύ συχνά όντως είναι) συλλογικός. Έχει
αναπτυχθεί, δηλαδή, καταµερισµός της εργασίας και στο εσωτερικό του
«επαγγέλµατος» του εργοδότη. Οι λειτουργίες που αναλαµβάνουν τα στελέχη
στο εσωτερικό µιας επιχείρησης, τα διευθυντικά στελέχη, είναι εργασίες που ο
ατοµικός κεφαλαιοκράτης εκτελούσε µόνος του. Τώρα, επειδή το µέγεθος των
επιχειρήσεων έχει αυξηθεί, οι εργασίες αυτές ανατίθενται στα στελέχη. Ο
συλλογικός κεφαλαιοκράτης είναι το σύνολο των στελεχών και ιδιοκτητών που
αναλαµβάνουν πλέον όλοι µαζί τις εργασίες που άλλοτε αναλάµβανε ο
ατοµικός καπιταλιστής. Τα στελέχη εµφανίζονται ως µισθωτοί, αλλά πρόκειται
για µικτή κοινωνική κατηγορία, κατά το ήµισυ είναι µισθωτοί, αλλά κατά το
άλλο ήµισυ είναι άτυποι µέτοχοι. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους: πρώτον, διότι
το εισόδηµά τους δεν αµείβει µόνο την αξία της εργασιακής τους δύναµης αλλά
περιλαµβάνει και ένα µέρος (άλλοτε µικρό άλλοτε µεγάλο) από τα κέρδη ως
αµοιβή της ανάληψης εκ µέρους τους αρµοδιοτήτων που ανήκουν στον
ιδιοκτήτη, στον κεφαλαιοκράτη. Δεύτερον, επειδή ασκούν ακριβώς αυτές τις
εξουσίες στο όνοµα και στη θέση του κεφαλαιοκράτη.
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Το

γεγονός ότι σήμερα δεν
εμφανίζεται σαν πολιτική
δύναμη,

προφανώς

σημαίνει ότι δεν είναι μια
τάξη για τον εαυτό της,

κατά την έκφραση του Μαρξ. Τάξη για τον εαυτό της: τάξη που αναλαμβάνει
πολιτικό αγώνα, που συγκροτείται σε πολιτική δύναμη, που έχει επομένως
συνείδηση του εαυτού της.
Διανομή / παραγωγή, δυναμική / ιστορία, ισορροπία / ανισορροπία
Η οικονομική θεωρία είναι θεωρία της διανομής του προϊόντος και του
σχηματισμού των τιμών. Ο μαρξισμός είναι μια θεωρία για την κεφαλαιοκρατική
παραγωγή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή δομεί (ή αποδιαρθρώνει) την
κοινωνία συνολικά. Είναι μια θεωρία για τη συγκρότηση της κοινωνίας σε
συνθήκες κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Η παραγωγή είναι η καρδιά του
κεφαλαιοκρατικού συστήματος, η σφαίρα, η βαθμίδα της κοινωνίας που έχει
καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της κοινωνίας.

Για την οικονομική θεωρία το σύστημα διαθέτει τη δική του δυναμική. Είναι,
υποτίθεται, ένα σύστημα που διαθέτει μηχανισμούς προσαρμογής, έτσι ώστε αν
το διαταράξουμε να επανέρχεται στις αρχικές του ισορροπίες. Ο τρόπος με τον
οποίο επανέρχεται, με τον οποίο ξαναβρίσκει τις ισορροπίες του, είναι η
δυναμική του συστήματος. Για τον Μαρξ, αντιθέτως, το οικονομικό σύστημα
καθορίζεται από τις κοινωνικές συνθήκες και τελικά από την ιστορία. Η
οικονομική θεωρία εξετάζει πώς το οικονομικό σύστημα ξαναγυρίζει στο σημείο
ισορροπίας από το οποίο μια εξωτερική ώθηση το είχε απομακρύνει, ενώ η
μαρξιστική κριτική της οικονομικής θεωρίας εξετάζει τι είναι αυτό που καθορίζει
και μεταβάλλει το ίδιο το σημείο ισορροπίας. Επίσης, το οικονομικό σύστημα,
αντιμετωπίζεται από την οικονομική θεωρία ως ένα σύστημα γενικής ισορροπίας

(ισορροπίας σε όλες τις αγορές), ενώ ο Μαρξ εντοπίζει τις εγγενής τάσεις
ανισορροπίας του κεφαλαιοκρατικού συστήματος και δείχνει ότι οι ισορροπίες
του είναι ασταθείς.
Αυτά μας αφήνουν με ορισμένες σημαντικές απορίες: Με ποιο τρόπο οι
κοινωνικές συνθήκες καθορίζουν το οικονομικό σύστημα, με ποιο συγκεκριμένο
τρόπο; Πώς υπερβαίνει, δηλαδή, ο Μαρξ την οικονομική θεωρία, η οποία είναι
κλειστή στις κοινωνικές συνθήκες; Το δεύτερο πολύ σημαντικό ερώτημα νομίζω
είναι με ποιο τρόπο η κεφαλαιοκρατική παραγωγή έχει την προτεραιότητα που
της αποδίδει ο Μαρξ και τείνει να επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας, και τους
θεσμούς δηλαδή που είναι έξω από την οικονομία; Για να ξεκινήσουμε να
απαντάμε σ’ αυτά, θα πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η λογική του Μαρξ.
Ο οικονομικός νόμος, το αστάθμητο και η συνάντησή τους
“Ο νόμος” —κατά τον Karl Marx— “είναι η εσωτερική και αναγκαία σχέση ανάμεσα
σε δύο πράγματα”. Ο Gérard Duménil έδειξε στο βιβλίο του Le concept de loi
économique dans Le Capital (Maspero 1978) ότι το Κεφάλαιο είναι μια λογική
κατασκευή στηριγμένη στην διάκριση εσωτερικών και εξωτερικών καθορισμών:
ως

εσωτερικοί καθορισμοί

νοούνται

οι

αναγκαίες

σχέσεις

ανάμεσα

στα

πράγματα, αυτές που μένουν αναλλοίωτες, μονίμως παρούσες μέσα στην
διαδοχή των γεγονότων, αυτές που δρουν εν κρυπτώ κάτω από την θορυβώδη
επιφάνεια της συγκυρίας και την ποικιλία των συγκεκριμένων συνθηκών. Οι
εξωτερικοί καθορισμοί, καθορίζονται εξ' υπολοίπου, ως το ετερόκλητο πλήθος
των σχέσεων που μπορούν να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια δεδομένη
χώρα ή συγκυρία. Είναι αυτές που δεν εκφράζουν αναγκαίες σχέσεις ανάμεσα
στα πράγματα --είναι αυτές που χάρη στην ποικιλομορφία τους αποκρύπτουν
τις αναλλοίωτες σχέσεις που είναι οι "νόμοι".
Εντούτοις, το πιο πολύτιμο στην ανάλυση του Duménil δεν είναι τόσο αυτή η
διάκριση ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς καθορισμούς, όσο ο
προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο αρθρώνονται εσωτερικοί και εξωτερικοί
καθορισμοί: οι εξωτερικοί καθορισμοί, διαπιστώνει ο Duménil, δεν είναι ένα είδος
παράβασης

του

νόμου,

ούτε

είναι

περιοριστικοί

ως

προς

αυτόν.

Τα

αποτελέσματα των δύο τύπων καθορισμού δεν προστίθενται, ούτε αντιφάσκουν,
διότι δεν είναι ανεξάρτητα τα μεν από τα δε. Οι εξωτερικοί καθορισμοί δρουν,
παράγουν αποτελέσματα μόνον διαμέσου των εσωτερικών αναγκαίων σχέσεων:
διαμεσολαβείται έτσι η δράση τους από τους οικονομικούς νόμους.
Ας θεωρήσουμε το παράδειγμα των μισθών. Είναι, άραγε, οικονομικός ο
καθορισμός της αξίας της εργασιακής δύναμης (αφού αυτή η αξία καθορίζεται
από την κοινωνικά αναγκαία εργασία για την αναπαραγωγή της εργασιακής
δύναμης), ή μήπως είναι κοινωνικός (αφού ως γνωστόν οι ταξικοί αγώνες
επιδρούν επί του μισθού); Η απάντηση που δίνεται συνήθως είναι ότι οι δύο

καθορισμοί (νόμος της αξίας και ταξικοί αγώνες) δρουν και οι δύο επί του
μισθού, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να αθροίζονται. Εντούτοις, τα
πράγματα είναι διαφορετικά: στον καθορισμό της αξίας της εργασιακής δύναμης
δεν υπεισέρχονται δύο ξεχωριστοί, ανεξάρτητοι παράγοντες, από την μια ο
κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας για την παραγωγή των μέσων συντήρησης
και αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, και από την άλλη η συνδικαλιστική,
πολιτική και ιδεολογική ισχύς της εργατικής τάξης, δηλαδή παράγοντες που ο
καθένας από την μεριά του να παράγει ξεχωριστά αποτελέσματα τα οποία θα
μπορούσαν να προστεθούν, να αφαιρεθούν ή να αλληλοαναιρεθούν. Η μεταβολή
της αξίας της εργασιακής δύναμης δεν προκύπτει, δηλαδή, σαν άθροισμα (α) της
μεταβολής που προκαλούν

σε

αυτήν την

αξία οι ταξικοί

αγώνες των

εργαζομένων τάξεων και (β) της μεταβολής που προκαλεί σε αυτήν την αξία η
μείωση

του

κοινωνικά

αναγκαίου

χρόνου

εργασίας.

Αλλά

τα

πράγματα

εκτυλίσσονται διαφορετικά: O εξωτερικός ως προς τον νόμο παράγοντας
(δηλαδή ο ταξικός συσχετισμός δυνάμεων) δρα διαμέσου της εσωτερικής
αναγκαίας σχέσης (που είναι ο νόμος της αξίας). Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της
ισχύος των εργαζόμενων τάξεων, όταν έχει διάρκεια, προκαλεί την διεύρυνση του
"καλαθιού" των εμπορευμάτων (υλικών αγαθών και υπηρεσιών) που είναι
αναγκαίο για την συντήρηση και την αναπαραγωγή των εργαζόμενων τάξεων σε
κάθε συγκεκριμένη χώρα και εποχή. Εάν θεωρήσουμε όλους τους άλλους
παράγοντες σταθερούς (επομένως και τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας
για την παραγωγή μιας μονάδας ενός εκάστου προϊόντος εξ αυτών που
συνθέτουν το αναγκαίο "καλάθι" εμπορευμάτων), η αύξηση της ισχύος των
εργαζόμενων τάξεων αυξάνει ανάλογα και τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο
εργασίας που χρειάζεται για την συντήρηση και την αναπαραγωγή των
εργαζόμενων τάξεων, άρα αυξάνει την αξία της εργασιακής δύναμης.
Οι εξωτερικοί παράγοντες δρουν, λοιπόν, διαμέσου των οικονομικών νόμων,
όχι ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτούς.
Η έννοια του οικονομικού νόμου, μας προϊδεάζει γι' αυτό που πρέπει να
περιμένουμε

όταν

διαβάζουμε

το

Κεφάλαιο:

πρέπει

να

περιμένουμε

την

περιγραφή αναγκαίων σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα και όχι σχέσεων που
μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή. Ακόμη
περισσότερο, αυτές οι σχέσεις, αυτοί οι εξωτερικοί ως προς τον νόμο
καθορισμοί, περιμένουμε ότι θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί, να έχουν
αφαιρεθεί από τον ορισμό του νόμου. Πράγματι, αυτή η μέθοδος της αφαίρεσης
είναι διαρκώς ενεργή μέσα στο Κεφάλαιο: ο σκοπός του Karl Marx δεν είναι η
περιγραφή ή η ανάλυση ενός κοινωνικού σχηματισμού, μιας εθνικής οικονομίας
(π.χ. της Αγγλίας που αναφέρεται κατά κόρο στο Κεφάλαιο) αλλά η διατύπωση
των

οικονομικών

νόμων

του

κεφαλαιοκρατικού

τρόπου

παραγωγής.

Η

διατύπωση ενός νόμου δεν είναι περιγραφή του αστάθμητου (contingent), αλλά η

γένεση μιας έννοιας που αντικατοπτρίζει μιαν άνευ όρων σχέση, δηλαδή
αναγκαία σχέση, ανεξάρτητη από την συγκυρία και τις εθνικές ιδιομορφίες.
Αναζητήσαμε ως εδώ την οργανωτική αρχή των λογικών κατασκευών του
Karl Marx που φέρουν το όνομα του οικονομικού νόμου και πιστεύουμε ότι
βρήκαμε την απάντηση στο θεωρητικό έργο του Gérard Duménil. Αυτό όμως έχει
ορισμένες συνέπειες για την αντίληψή μας σχετικά με μια σειρά ζητημάτων: Τι
είναι η συγκυρία; Τι είδους ιστορικός ντετερμινισμός προκύπτει, άραγε, από τον
συγκεκριμένο τρόπο άρθρωσης των οικονομικών νόμων με τους εξωτερικούς
προσδιορισμούς (που είναι αστάθμητοι, που ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην
υπάρχουν σε έναν κοινωνικό σχηματισμό);
Η

συγκυρία,

λεει

ο

Louis

Althusser,

είναι

στοχαστική

συνάντηση1

παραγόντων, αστάθμητος συνδυασμός στοιχείων που προκύπτουν αφενός από
την ίδια τη φύση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και αφετέρου από
την ιστορία του (εθνικού) κοινωνικού σχηματισμού. Με άλλα λόγια, "κάθε
συγκυρία είναι μια μοναδική περίπτωση". The world is what the case is (Wittgenstein, Russel). Το σημαντικό στην θέση του Duménil είναι ότι μας επιτρέπει να
κατανοήσουμε καταρχήν πώς οι εξωτερικοί καθορισμοί, που ανήκουν στην
ιστορία του (εθνικού) κοινωνικού σχηματισμού, οι συνθήκες που μπορούν να
υπάρχουν ή να μην υπάρχουν, προσδίδουν σε κάθε ιστορική στιγμή την
μοναδικότητά της. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε
τα επίδικα αντικείμενα της πολιτικής δράσης σε μια χώρα, σε μια συγκεκριμένη
ιστορική

στιγμή

με

αναφορά

αποκλειστικά

και

μόνον

στα

διαρθρωτικά

χαρακτηριστικά του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Ούτε αρκεί την εν
λόγω αναφορά μας να διακοσμεί ως εξωτερικό συμπλήρωμα ένα πλούσιο
εμπειρικό υλικό αναφερόμενο στις συγκεκριμένες συνθήκες της συγκεκριμένης
χώρας. Θα πρέπει να κατανοούμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπου οι ειδικές
συνθήκες κάθε χώρας και κάθε εποχής (οι εξωτερικοί ως προς τους οικονομικούς
νόμους

καθορισμοί),

δηλαδή

οι

συνθήκες

κάθε

συγκυρίας,

παράγουν

τα

αποτελέσματά τους ως αποτελέσματα διαμεσολαβημένα από τους νόμους που
διέπουν τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής.
Πώς περνάμε, όμως, από την μια συγκυρία στην άλλη, από την μια ιστορική
στιγμή στην άλλη; Τι είδους ντετερμινισμός προκύπτει από τα παραπάνω;
Ας συνεχίσουμε με το παράδειγμα των μισθών: Η μετατροπή του συσχετισμού
δυνάμεων μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας (εξωτερικός παράγοντας), προς
όφελος της εργασίας, όταν διαρκεί, επιδρά στις συνήθειες και στις ανάγκες, τις
οποίες διευρύνει. Έτσι, διευρύνεται και το αναγκαίο "καλάθι" εμπορευμάτων, το
οποίο περιλαμβάνει όλα τα υλικά αγαθά και τις υπηρεσίες που θεωρούνται
αναγκαία για την "κανονική" διαβίωση των νοικοκυριών των εργαζομένων
1

Louis Althusser, Sur la philosophie, Gallimard, 1994

τάξεων. Αυξάνεται έτσι και ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για την συντήρηση και
την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η αξία
της εργασιακής δύναμης (εσωτερική και αναγκαία σχέση, δηλαδή οικονομικός
νόμος). Άρα, η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων μετατρέπεται σε μεταβολή της
αξίας της εργασιακής δύναμης με βάση τον οικονομικό νόμο της αξίας. Αυτή η
μεταβολή επιδρά σε μια σειρά άλλων οικονομικών μεταβλητών των οποίων η
συμπεριφορά καθορίζεται από τους νόμους που διέπουν τον κεφαλαιοκρατικό
τρόπο παραγωγής. Μπορούν να υπάρξουν επιπτώσεις στην συνολική ζήτηση,
στις επενδύσεις, στο ποσοστό ανεργίας… Αυτές οι μεταβολές ορίζουν ένα νέο
πεδίο κοινωνικού ανταγωνισμού, διότι μεταβάλλουν όλα ή σχεδόν όλα τα
στοιχεία που το συνθέτουν: πρώτον, το έδαφος των κοινωνικών συγκρούσεων, το
οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τις αντικειμενικές συνθήκες των ταξικών
αντιθέσεων, δεύτερον, το σύστημα των αντιτιθέμενων κοινωνικών τάξεων,
μερίδων τάξεων και κοινωνικών δυνάμεων που διατάσσονται σε σχηματισμούς
μάχης, πραγματοποιούν συμμαχίες, υφίστανται σχίσματα και συγκρούονται,
τρίτον, τα επίδικα αντικείμενα των κοινωνικών συγκρούσεων, τα ζητήματα σε
αναφορά

με

τα

οποία

οι

σχηματισμοί

μάχης

σχηματίζονται

και

αναδιατάσσονται. Επί αυτού του νέου πεδίου, θα διεξαχθεί το επόμενο επεισόδιο
των κοινωνικών συγκρούσεων. Τα αποτελέσματα από τη έκβαση αυτών των
συγκρούσεων θα διαμεσολαβηθούν, και πάλι, από τους οικονομικούς νόμους, θα
μετατρέψουν και πάλι το πεδίο του κοινωνικού ανταγωνισμού και ούτω καθεξής.
Έτσι, οι εξωτερικοί παράγοντες (οι αστάθμητοι παράγοντες, που μπορούν να
υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή) και οι οικονομικοί
νόμοι συνυπάρχουν σε ένα ανταποδοτικό παιχνίδι, σε μια αέναη σπειροειδή
κίνηση

διαρκούς

επανακαθορισμού

της

ιστορικής

στιγμής,

δηλαδή

της

συγκυρίας. Οι ταξικοί αγώνες παράγουν αποτελέσματα που διαμεσολαβημένα
από τους οικονομικούς νόμους μετατρέπουν το θέατρο του ταξικού πολέμου της
επόμενης χρονικής περιόδου. Και το θέατρο του πολέμου, ως γνωστόν, δεν
επιτρέπει στις ανταγωνιζόμενες δυνάμεις, ούτε οποιαδήποτε κίνηση, ούτε
οποιαδήποτε συμμαχία.
Εντούτοις, μέχρι εδώ παραμένει αδιευκρίνιστο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα:
σε ποιο βαθμό, άραγε, οι οικονομικοί νόμοι, συμμετέχοντας σε αυτό το παιχνίδι
διαρκούς επανακαθορισμού της ιστορικής στιγμής δίπλα και μαζί με τις
εξωτερικές συνθήκες (μεταξύ των οποίων η ταξική πάλη), καθορίζουν την τελική
έκβαση των πραγμάτων, δηλαδή της ιστορίας;
Οι δυνατές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό είναι δύο. Σύμφωνα με την πρώτη
απάντηση, η τελική κατάσταση του συστήματος, η τελική έκβαση των
πραγμάτων, είναι προκαθορισμένη από τους οικονομικούς νόμους. Οι εξωτερικοί
καθορισμοί, οι εξωτερικές, ειδικές, συγκεκριμένες συνθήκες ενός κοινωνικού
σχηματισμού ή μιας εποχής, μπορούν να επιδρούν στον ρυθμό μετάβασης του

οικονομικού συστήματος από την αρχική του κατάσταση στην τελική, ή ακόμη, να
επιδρούν στην διαδρομή που οδηγεί από την αφετηρία στο σημείο τερματισμού,
χωρίς όμως να μπορούν να αλλάξουν το σημείο τερματισμού, σαν να υπήρχε ένα
πεπρωμένο (καθοριζόμενο από τους οικονομικούς νόμους) που θα οδηγούσε ως
τυφλή και ακατανίκητη δύναμη την ιστορία στον προορισμό της. Απλοποιώντας
τα πράγματα στο έπακρο, αυτό θα έμοιαζε με έναν λαβύρινθο μέσα στον οποίο
θα μπορούσαμε να κάνουμε άπειρες διαδρομές για να φθάσουμε στην έξοδό του,
πλην όμως, η εν λόγω έξοδος θα ήταν σταθερή, δεδομένη, αμετάβλητη.
Σύμφωνα με την δεύτερη απάντηση, η τελική κατάσταση του οικονομικού
συστήματος, η τελική έκβαση των πραγμάτων, δεν είναι προκαθορισμένη από
τους νόμους που διέπουν τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Οι εξωτερικοί
καθορισμοί, οι συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, μπορούν να αλλάξουν, όχι
μόνον την διαδρομή ενός οικονομικού συστήματος, αλλά και το τελικό σημείο της
ισορροπίας του. Συνεχίζοντας με την παραβολή του λαβυρίνθου, αυτό θα έμοιαζε
με έναν λαβύρινθο του οποίου το σχήμα, οι δρόμοι του και το σημείο εξόδου "θα
άλλαζαν στο άγγιγμα", κατά την έκφραση του Daniel Bensaïd2. Ο δρόμος αλλάζει
καθώς τον διασχίζουμε και το τέλος του εξαρτάται από το μονοπάτι που
ακολουθούμε.

Το

οικονομολόγους:

φαινόμενο
πρόκειται

είναι
γι'

γνωστό,

αυτό

που

ακόμη
στα

και

αγγλικά

σε

μη

μαρξιστές

αποκαλούν

path

dependency3 .
Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι: Ο καπιταλισμός οδεύει προς την έξοδο της
κρίσης του με διαδοχικές προσεγγίσεις, ψηλαφώντας τις διάφορες δυνατότητες
που ανοίγει κάθε φορά η συγκυρία, με αυτοσχεδιασμούς, ή όπως λένε οι Rosier
και Dockès με την αρχή του "οργανωτικού αστάθμητου"4 χάρη στο οποίο οι
τυχαίες κινήσεις, οι αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν ή να μην
υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή, οι πρωτοβουλίες τοπικού ή πρόσκαιρου
χαρακτήρα, δίνουν γέννηση σε μορφές σταθερής τάξης5 πάνω στο υπόβαθρο της
αναγκαιότητας που ορίζουν οι οικονομικοί νόμοι του κεφαλαιοκρατικού τρόπου
2

Bensaïd D. (1995), Marx l'intempestif, Fayard, βλ.σ.302-399

3

Για την παρουσίαση της έννοιας βλ. στο Marc Setterfield (1998), «History versus equilibrium: Nicholas Kaldor on historical time and economic theory», Cambridge Journal of Economics, 22: 521-537

4

Rosier B. & Dockès P. (1983), Rythmes Économiques, La Découverte/Maspero, p.188-191. Οι δύο
συγγραφείς εµπνέονται από τις ιδέες του Ilya Prigogine των οποίων οι κυριότερες βρίσκονται στο I.
Prigogine et I. Stengers (1984), Order out of Chaos, Flamingo/Fontana Paperbacks

5

Βρίσκουµε στο σηµείο αυτό την φιλοσοφία του Δηµοκρίτου και του Επίκουρου, την διατριβή του Karl
Marx σχετικά µε τους δύο αρχαίους φιλοσόφους, καθώς και τις παρατηρήσεις του Louis Althusser
στο Sur la philosophie (1994, Gallimard): «…au lieu de penser la contingence comme modalité ou
exception de la nécessité, il faut penser la nécessité comme le devenir-nécessaire de la rencontre
des contingents», σελίδα 42

παραγωγής. Έτσι, το ίδιο το μονοπάτι που οδηγεί στην έξοδο από τη κρίση του
καπιταλισμού δεν είναι ευθύγραμμο. Το κεφάλαιο είναι μια τυφλή δύναμη που
δρα με βάση τα ένστικτά του --δηλαδή τους οικονομικούς νόμους που διέπουν
τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Όμως, η νέα μορφή καπιταλισμού που
σχηματίζεται τώρα, εξαρτάται από τον δρόμο που οδηγεί στην έξοδο από την
κρίση. Οι πιθανές μορφές καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, οι σταθερές ρυθμίσεις
των κοινωνικών αντιθέσεων, τα κανάλια προσαρμογής της καπιταλιστικής
οικονομίας στις εξωτερικές διαταραχές και ανισορροπίες, οι θεσμοί που θα
επιτρέπουν την κοινωνική αναπαραγωγή του συστήματος στην διάρκεια της
επόμενης περιόδου καπιταλιστικής άνθησης, εξαρτώνται από τον δρόμο που
ακολουθεί το σύστημα προς την έξοδό του από την κρίση. Η τελική έκβαση των
κοινωνικών αγώνων, δεν ακολουθεί κάποια νομοτέλεια, κάποιο ιστορικό
πεπρωμένο: εξαρτάται από τον δρόμο που ακολουθούν οι κοινωνικοί αγώνες.
Διότι, οι κατακτήσεις (ή οι ήττες) των εργαζόμενων τάξεων ενσωματώνονται
μέσα στην λειτουργία του οικονομικού συστήματος για να επανεμφανιστούν στην
διάρκεια

της

επόμενης

περιοριστικοί παράγοντες.

κοινωνικής

αντιπαράθεσης

ως

αντικειμενικοί

Ημέρα 3η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία
παραγωγής
(β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής
δύναμης
Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των
ιδιωτικών εργασιών
Η εργασία ορίζεται από τον Μαρξ, καταρχήν, σαν μια διαδικασία παραγωγής
χρήσιμων πραγμάτων. Περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το
αντικείμενο της εργασίας: είναι δηλαδή το αντικείμενο που μετασχηματίζει η
εργασία με τρόπο τέτοιο ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες μας. Το δεύτερο
στοιχείο είναι το μέσο της εργασίας, δηλαδή τα εργαλεία που μπορεί να
χρησιμοποιούμε (και όχι μόνο τα εργαλεία, αφού για να πραγματοποιηθεί μια
εργασία, εκτός από εργαλεία, μπορεί να χρειάζονται και κτίρια ή άλλες
υποδομές). Το τρίτο στοιχείο της εργασιακής διαδικασίας είναι η ίδια η
ανθρώπινη δραστηριότητα που μετασχηματίζει το αντικείμενο της εργασίας
χρησιμοποιώντας τα μέσα εργασίας ώστε να δημιουργηθεί μια αξία χρήσης, μια
χρησιμότητα, ένα χρήσιμο πράγμα. Το τρίτο στοιχείο, λοιπόν, είναι η ίδια η
εργασία.

Με

άλλα

λόγια,

οποιαδήποτε

ανθρώπινη

δραστηριότητα

μετασχηματίζει κάτι, ένα αντικείμενο, χρησιμοποιώντας κάποια μέσα, κάποια
εργαλεία, για να παράγει κάτι χρήσιμο σ’ εμάς, κάτι που ικανοποιεί κάποιες
ανάγκες μας, είναι εργασία, και η διαδικασία αυτή είναι μια εργασιακή
διαδικασία.
Μια εργασιακή διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται μέσα σε σχέσεις
κεφαλαιοκρατικές, μπορεί όμως και όχι. Η παρασκευή ενός γεύματος στην εστία
είναι μια εργασιακή διαδικασία, η οποία όμως δεν υπόκειται στις κοινωνικές
σχέσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Υπόκειται σε άλλες σχέσεις,
προ-καπιταλιστικές, που είναι οι σχέσεις της οικογένειας, και η εργασιακή
διαδικασία είναι μια οικιακή διαδικασία της εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η εργασιακή διαδικασία μετασχηματίζει κάτι για να το
κάνει χρήσιμο σ’ εμάς. Δεν είναι αναγκαστικό το αντικείμενο της εργασίας είτε το
προϊόν να είναι υλικά αντικείμενα. Ένας επιπλοποιός χρησιμοποιεί σαν
αντικείμενο εργασίας το ξύλο, χρησιμοποιεί μέσα εργασίας που είναι τα εργαλεία
των επιπλοποιών και παράγει έπιπλα τα οποία μας είναι χρήσιμα. Ένας
στατιστικός έχει μη υλικό αντικείμενο εργασίας, τα πρωτογενή στατιστικά
στοιχεία, και με την εργασία του τα μετασχηματίζει σε συμπεράσματα που
ικανοποιούν τις ανάγκες μας. Τα εργαλεία του δεν είναι υλικά, είναι η θεωρία της
στατιστικής και τα προγράμματα επεξεργασίας των στοιχείων. Επομένως τα

τρία στοιχεία της εργασίας υπάρχουν σε κάθε παραγωγή, υλική ή μη υλική, κατά
την οποία μετασχηματίζουμε κάτι σε κάτι άλλο, έτσι ώστε αυτό το καινούριο
πράγμα, το προϊόν, να ικανοποιεί τις ανάγκες μας.
Ο μετασχηματισμός ενός αντικειμένου ώστε να είναι χρήσιμο σε εμάς, ώστε
να ικανοποιεί τις ανάγκες μας, δεν είναι πάντοτε μια εργασιακή διαδικασία.
Χρειάζεται, επιπλέον, η δραστηριότητα που μετασχηματίζει το αντικείμενο της
σε κάτι χρήσιμο να είναι σχεδιασμένη, να είναι σκόπιμη. Δεν θεωρούμε, για
παράδειγμα, ότι οι μέλισσες που «παράγουν» το μέλι εργάζονται, ακριβώς επειδή
η δραστηριότητά τους δεν έχει προκαθορισμένο σχέδιο. Στην περίπτωση της
εργασιακής διαδικασίας, που αφορά στην ανθρώπινη εργασία, το προϊόν
προϋπάρχει στο μυαλό μας σαν σχέδιο, πριν να το πραγματοποιήσουμε και αυτό
διακρίνει την εργασιακή διαδικασία απ’ αυτό που κάνουν αυθόρμητα τα ζώα.
Μια διευκρίνιση καθαρά γλωσσικού χαρακτήρα: Το προϊόν της εργασιακής
διαδικασίας είναι αυτό που ονομάζει ο Μαρξ «αξίες χρήσης». Η «αξία χρήσης»
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα χρήσιμο πράγμα, και στη σημερινή γλώσσα
μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο της χρησιμότητας, ή να λέμε πολύ απλά
ότι κάτι είναι χρήσιμο. Η εργασιακή διαδικασία παράγει λοιπόν χρήσιμα
αντικείμενα, υλικά ή μη.
Η εργασία μπορεί να είναι χρήσιμη σε εμάς ή στους άλλους. Στην περίπτωση
της οικιακής διαδικασίας της εργασίας πρόκειται για μια ιδιωτική εργασία που
δεν δέχεται κοινωνική επικύρωση και παράγει απλώς κάτι χρήσιμο για εμάς, έχει
ατομική, ιδιωτική χρησιμότητα. Παραμένει άγνωστο εάν αυτή η ιδιωτική εργασία
θα ήταν χρήσιμη σε άλλους. Η κοινωνική επικύρωση μιας ιδιωτικής εργασίας ως
κοινωνικά αναγκαίας πραγματοποιείται μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικής
επικύρωσης. Αυτό, στη περίπτωση της κοινωνίας που ζούμε, γίνεται μέσω της
αγοράς. Η αγορά κρίνει εάν το προϊόν της ιδιωτικής εργασίας μας είναι
κοινωνικά αναγκαίο.
Η επικύρωση των ατομικών εργασιών στον καπιταλισμό γίνεται μέσω της
αγοράς. Τι σημαίνει αυτό: Ότι αν γράψω ένα μυθιστόρημα, το παρουσιάσω στην
αγορά προς πώληση και δεν το αγοράσει κανείς, τότε δεν υπάρχει κοινωνική
επικύρωση της ιδιωτικής μου εργασίας.
Από την εργασιακή διαδικασία στην άμεση διαδικασία παραγωγής
Η εργασιακή διαδικασία, κατά τον Μαρξ, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο
εδράζεται η διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου. Η διαδικασία αξιοποίησης
του κεφαλαίου στην πιο απλή μορφή της είναι η εξής: Χρήμα => Εμπόρευμα =>
Χρήμα. Έχω χρήμα, το μετατρέπω σε εμπόρευμα, και μετά αυτό το εμπόρευμα
πωλείται και μετατρέπεται ξανά σε χρήμα, αυτή τη φορά περισσότερο από όσο
στην αρχή της διαδικασίας. Αυτή είναι η στοιχειώδης μορφή κεφαλαιοκρατικής
αξιοποίησης του χρήματος, δηλαδή η μετατροπή του χρήματος σε κεφάλαιο.
Όταν οι εργασιακές διαδικασίες τίθενται κάτω από τη διαδικασία της
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η

κεφαλαιοκρατική

διαδικασία

παραγωγής. Ας θεωρήσουμε ένα παράδειγμα: Στη διάρκεια των τελευταίων ετών,
πραγματοποιείται μια μεγάλη κίνησης εξωτερίκευσης της παρασκευής γευμάτων
από τα νοικοκυριά στις επιχειρήσεις παραγωγής «έτοιμων γευμάτων». Η
παραγωγή ενός γεύματος στην εστία είναι απλώς μια εργασιακή διαδικασία που
παράγει ένα χρήσιμο αντικείμενο. Όταν όμως αυτή η διαδικασία εξωτερικεύεται,
φεύγει από το νοικοκυριό και μετατρέπεται σε παραγωγή «έτοιμων γευμάτων»
από καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τότε η αρχική εργασιακή διαδικασία, που είχε
οικιακό χαρακτήρα μετατρέπεται σε παραγωγή καπιταλιστικού εμπορεύματος,
τίθεται κάτω από τις απαιτήσεις και τους όρους μιας διαδικασίας αξιοποίησης
κεφαλαίου (του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί ώστε να καταστεί δυνατή η
παραγωγή «έτοιμων γευμάτων»). Η εργασιακή διαδικασία της παρασκευής
γευμάτων γίνεται μια εργασιακή διαδικασία υποταγμένη στην αξιοποίηση του
κεφαλαίου.
Άλλο παράδειγμα είναι η διαδικασίας παραγωγής υγείας. Ως δημόσιο αγαθό
η υγεία παράγεται από μια διαδικασία εργασίας που ακολουθεί κανόνες
υπαγορευμένους από την ηθική και ορισμένες αρχές οικονομικότητας (π.χ.
ελαχιστοποίηση του κόστους). Όταν η διαδικασία εργασίας που παράγει υγεία
μετατρέπεται σε παραγωγή εμπορεύματος, όταν δηλαδή η υγεία μετατρέπεται σε
εμπόρευμα που παράγεται από καπιταλιστικές επιχειρήσεις (τις ιδιωτικές
κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρεία), τότε η αρχική εργασιακή διαδικασία, που είχε
δημόσιο χαρακτήρα μετατρέπεται σε παραγωγή καπιταλιστικού εμπορεύματος
και τίθεται κάτω από τους όρους και τις απαιτήσεις μιας διαδικασίας
αξιοποίησης κεφαλαίου, δηλαδή χρήματος που θέλει μετατραπεί σε εμπόρευμα
και μετά και πάλι σε χρήμα, περισσότερο αυτή τη φορά.
Όταν μια εργασιακή διαδικασία περνάει κάτω από την εξουσία της
αξιοποίησης του κεφαλαίου, η σύνθεση που προκύπτει ονομάζεται άμεση
διαδικασία παραγωγής. Έτσι, η άμεση διαδικασία παραγωγής του εμπορεύματος
«υγεία» είναι η ενότητα δύο διαδικασιών: μιας εργασιακής διαδικασίας της
οποίας το προϊόν είναι το αγαθό «υγεία» και μιας διαδικασίας αξιοποίησης
κεφαλαίου της οποίας το προϊόν είναι μια αξία μεγαλύτερη από όσο αρχικά
διατέθηκε για την παραγωγή του προϊόντος «υγεία». Η ενότητα αυτή, της
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πραγματοποιείται υπό την κυριαρχία της διαδικασίας αξιοποίησης. Είναι,
δηλαδή, οι απαιτήσεις της αξιοποίησης που θα υπαγορεύσουν στην διαδικασία
της εργασίας με ποιο τρόπο θα παραχθεί το προϊόν «υγεία», σε τι ποσότητα, σε
ποιες αγορές θα διατεθεί και σε τι τιμές. Υπάρχει, λοιπόν, υποταγή της εργασίας
στο κεφάλαιο μέσα στην άμεση διαδικασία παραγωγής.
Υπάρχει μια μεταβατική φάση κατά την οποία η υποταγή της εργασίας στο
κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από τον Μαρξ ως «τυπική υποταγή της εργασίας στο

κεφάλαιο». Εννοεί με αυτόν τον όρο ότι οι απαιτήσεις της αξιοποίησης του
κεφαλαίου δεν έχουν ακόμη μεταβάλλει την διαδικασία της εργασίας που
συνεχίζεται όπως παλιά, πριν την υποταγή της στο κεφάλαιο. Οι άμεσοι
παραγωγοί, οι εργαζόμενοι, διατηρούν την αυτονομία που τους προσφέρει το
γεγονός ότι είναι κάτοχοι της τεχνικής, της τεχνογνωσίας και όλων των
«μυστικών του επαγγέλματος», είναι με άλλα λόγια κυρίαρχοι στην εργασιακή
διαδικασία ως προς τον τρόπο της διεξαγωγής της. Έχουν, όμως, χάσει τον
έλεγχο ως προς την ποσότητα εμπορεύματος που θα παραχθεί, την τιμή του, τις
αγορές στις οποίες θα διατεθεί κλπ. Κατά την περίοδο της «ουσιαστικής
υποταγής της εργασιακής διαδικασίας στο κεφάλαιο», η μεγάλη καπιταλιστική
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και την τεχνογνωσία και την τεχνολογία
και

την
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Το

αποκορύφωμα

της

ουσιαστικής υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο ήταν Τεηλορισμός και ο
Φορντισμός που αναπτύχθηκαν μετά το 1920 και έφθασαν σε παρακμή μόνο στη
δεκαετία του 1970.
Πώς οι τιμές συγκλίνουν σε μια μέση τιμή που καθορίζεται από την αξία των
προϊόντος
Χάρη στον ανταγωνισμό των παραγωγών, οι τιμές συγκλίνουν αναγκαστικά στην
τιμή του μεσαίου παραγωγού, δηλαδή εκείνου που παράγει με τη μέση δεξιότητα,
τη μέση τεχνολογία και τη μέση τεχνογνωσία –με δυο λόγια εκείνου που παράγει
με τις μέσες συνθήκες (βλ. στο αριθμητικό παράδειγμα στο συνημμένο αρχείο του
Εξέλ). Η εργασία του πραγματοποιείται στον κοινωνικά μέσο αναγκαίο χρόνο για
να παραχθεί μία μονάδα προϊόντος. Αυτό δηλαδή που καθορίζει την αξία μιας
μονάδας προϊόντος, αν εξαιρέσουμε όλες τις τυχαίες αποκλίσεις που είδαμε εδώ,
είναι ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος του μεσαίου παραγωγού. Αυτό μπορεί
κάποιος να το διατυπώσει και αλλιώς. Ότι η αξία ενός προϊόντος καθορίζεται
από την κοινωνικά μέση παραγωγικότητα που απαιτείται για να παραχθεί μια
μονάδα του. Επομένως είναι δυνατό να παρατηρούμε τις τιμές ενός προϊόντος να
αποκλίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Εάν πάρουμε όμως μια αρκετά
μεγάλη περίοδο, όλες αυτές οι κινήσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω
αλληλοαναιρούνται και τελικά βρίσκουμε ότι συγκλίνουν στον μέσο όρο.
Ο νόμος της αξίας, λοιπόν, μας λέει πως καθορίζεται ένα προϊόν έχει αξία
επειδή είναι προϊόν εργασίας και ότι το ύψος της αξίας του καθορίζεται από τον
χρόνο που είναι κοινωνικά αναγκαίος για την παραγωγή του.
Aξία της εργασιακής δύναμης
Αυτό που πουλάει ο μισθωτός στον εργοδότη, δεν είναι η εργασία του, είναι η
εργασιακή του δύναμη, δηλαδή οι διανοητικές και σωματικές ικανότητες που έχει

και χάρη στις οποίες μπορεί, εάν τις θέσει σε λειτουργία, να παράγει αξίες
χρήσης. Ο κεφαλαιοκράτης, που αγοράζει την εργασιακή δύναμη, δεν την
χρησιμοποιεί βέβαια, για να παράγει μια αξία χρήσης, αλλά ένα εμπόρευμα, ένα
προϊόν που θα φέρει στην αγορά για να το πουλήσει με σκοπό να κερδίσει. Η
εργασία είναι η κατανάλωση της εργασιακής μας δύναμης δηλαδή των
σωματικών

και διανοητικών

ικανοτήτων

μας

από

τον

εργοδότη,

και

η

κατανάλωση αυτή είναι η εργασία μας. Η εργασία είναι λοιπόν κάτι που
συμβαίνει, είναι διαδικασία, είναι η διαδικασία που μετασχηματίζει ένα
αντικείμενο για να το μετατρέψει σε κάτι χρήσιμο για τους άλλους. Η εργασία
είναι η πράξη, είναι η διαδικασία, και η εργασιακή δύναμη είναι οι προϋποθέσεις
της.
Αφού η εργασιακή δύναμη πωλείται στην αγορά (την αγορά εργασίας) είναι
ένα εμπόρευμα, και σαν τέτοιο έχει αξία, το ύψος της οποίας καθορίζεται όπως
η αξία όλων των άλλων εμπορευμάτων, δηλαδή από τον κοινωνικά αναγκαίο
χρόνο για τη παραγωγή της. Αυτός όμως ο χρόνος αναλύεται σε όλα όσα πρέπει
να καταναλώσουμε στην διάρκεια ενός μήνα ή ενός έτους ας πούμε, ώστε να
αναπαράξουμε τις ικανότητες μας που αποτελούν την εργασιακή μας δύναμη.
Αυτό
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ικανότητες, στη συντήρηση της εργασιακής δύναμης. Για να μπορέσω τον
επόμενο μήνα ή το επόμενο έτος να πουλήσω ξανά την εργασιακή μου δύναμη, θα
πρέπει στην διάρκεια αυτού του μήνα ή αυτού του έτους να έχω στην διάθεση
μου ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών με βάση τα οποία θα μπορώ να ζήσω μια
«κανονική» ζωή, κανονική με βάση τα καταναλωτικά πρότυπα της εποχής.
Επομένως ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για να αναπαραχθεί η εργασιακή μου
δύναμη, είναι ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για να παραχθεί το καλάθι με τα
αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες που χρειάζομαι για να αναπαραχθώ ως
εργαζόμενος διάγοντας μια κανονική και αξιοπρεπή ζωή. Θα έχω συντηρήσει,
έτσι, το εμπόρευμά μου, δηλαδή την εργασιακή μου δύναμη.
Ας ξεχάσουμε τώρα τον ατομικό εργαζόμενο για να δούμε την ίδια
διαδικασία, της αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, από μακροσκοπική και
μακροπρόθεσμη άποψη. Αντί, δηλαδή, για την αναπαραγωγή της εργασιακής
δύναμης του ατομικού εργάτη, ας σκεφτούμε την αναπαραγωγή των
εργαζόμενων τάξεων στο σύνολό τους, και αντί της μηνιαίας ή ετήσιας
αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης ας σκεφτούμε τις γενιές των
εργαζομένων. Τώρα, η αναπαραγωγή περιλαμβάνει πολύ περισσότερες
προϋποθέσεις από ό,τι στην περίπτωση της βραχυχρόνιας αναπαραγωγής του
ατομικού εργαζόμενου. Στις δαπάνες αναπαραγωγής θα πρέπει να
περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που γίνονται για να αντικατασταθεί μια γενιά
εργαζόμενων τάξεων από μια νεότερη: όλα τα έξοδα που έχουν γίνει στο
παρελθόν, τον καιρό που δεν είμαστε παραγωγικοί, προκειμένου να αποκτήσουμε
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχηματίζουν την εργασιακή δύναμη.

Η αξία του προϊόντος και η αξία της εργασιακής δύναμης είναι ανεξάρτητα
μεγέθη
Η αξία του προϊόντος και η αξία της εργασιακής δύναμης είναι ανεξάρτητα
μεγέθη, δηλαδή δεν καθορίζει το ένα το άλλο. Ο αξία της εργασιακής δύναμης δεν
καθορίζει την αξία του προϊόντος: εάν μπορώ να παράγω το ίδιο προϊόν στις
ίδιες ώρες κοινωνικά αναγκαίας εργασίας με εργασιακή δύναμη υψηλής ή
χαμηλής αξίας, δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτό που καθορίζει την αξία του
προϊόντος είναι η μέση παραγωγικότητα της εργασίας, ο μέσος αναγκαίος
χρόνος, ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή αυτού του προϊόντος,
και εάν μπορώ να τον πετύχω με ακριβή ή φθηνή εργασιακή δύναμη, αυτό δεν
έχει σημασία. Η αξία του προϊόντος και η αξία της εργασιακής δύναμης είναι
ανεξάρτητα μεγέθη είναι λοιπόν δύο ανεξάρτητα μεγέθη, και η διαφορά τους
είναι αυτό που ονομάζει ο Μαρξ υπεραξία.
Το προϊόν το παράγουν οι εργαζόμενοι, και η αξία του είναι ανάλογη του
κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας που έχουν διαθέσει για να παραχθεί αυτό
το προϊόν. Από αυτό το προϊόν, η τάξη των κεφαλαιοκρατών διαθέτει ένα μέρος
για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, δηλαδή για την συντήρηση της
υπάρχουσας γενιάς εργαζομένων και την παραγωγή μιας νέας. Η διαφορά
ανάμεσα στην αξία του προϊόντος και στην αξία της εργασιακής δύναμης είναι η
υπεραξία. Είναι δηλαδή εκείνο το τμήμα του προϊόντος το οποίο έχει παραχθεί
από τις εργαζόμενες τάξεις αλλά το καρπώνεται η τάξη των κεφαλαιοκρατών.
Αυτό που καρπώνεται η εργατική τάξη στο σύνολό της είναι η αξία της
εργασιακής της δύναμης, δηλαδή τα έξοδα της συντήρησης της και της
αναπαραγωγής της. Η υπεραξία αναφέρεται στην αξία που καρπώνεται η τάξη
των κεφαλαιοκρατών, σε ώρες εργασίας. Με όρους χρηματικούς, η υπεραξία
εμφανίζεται ως κέρδος.
Όταν αναλύουμε πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, όταν δρούμε πολιτικά
πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι.
Ο Μαρξ χρησιμοποιεί την έννοια της εκμετάλλευσης για να περιγράψει τη σχέση
μεταξύ της τάξης των κεφαλαιοκρατών και των εργαζόμενων τάξεων. Ο Μαρξ
έχει αφαιρέσει κάθε ηθικό χρωματισμό από την έννοια της εκμετάλλευσης και
αναφέρεται σε αυτήν με την ίδια έννοια που αναφερόμαστε στην εκμετάλλευση
ενός ορυχείου, ενός χωραφιού ή μιας φυσικής πηγής ενέργειας π.χ. του
πετρελαίου ή της ηλιακής ενέργειας. Αυτή η αφαίρεση κάθε ηθικού χρωματισμού
από την ανάλυσή, του επιτρέπει να δει καθαρά ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των
κοινωνικών τάξεων. Η μαρξιστική θεωρία, εκ κατασκευής, παρέχει τον τρόπο να
σκεφτούμε, να αναλύσουμε την κοινωνική πραγματικότητα ανεξάρτητα από την

ηθική μας ή την ιδεολογία μας. Όταν αναλύουμε πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι,
όταν δρούμε πολιτικά πρέπει να είμαστε προκατειλημμένοι.

Ημέρα 4η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης
(β) Η απόλυτη υπεραξία
Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης
Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική
έκδοση: τόμος 1, μέρος δεύτερο, κεφάλαιο 4, ενότητα 3. στην αγγλική έκδοση:
κεφάλαιο 6), ο Μαρξ προσδιορίζει καταρχάς τις προϋποθέσεις της πώλησης και
της αγοράς της εργασιακής δύναμης. Πρώτον, για να είσαι σε θέση να πουλήσεις
την εργασιακή σου δύναμη στην αγορά πρέπει να είσαι ελεύθερος, με την έννοια
ότι πρέπει να είσαι απαλλαγμένος από σχέσεις προσωπικής εξάρτησης, δηλαδή
δεν πρέπει να είσαι «δεμένος» με τον αφέντη σου όπως είναι ο δούλος ή ο
δουλοπάροικος. Αυτό είναι η πρώτη προϋπόθεση ώστε να μπορείς να πουλήσεις
τις ικανότητες σου για εργασία, που είναι η εργασιακή σου δύναμη, σε όποιον
εργοδότη επιλέξεις.
Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι, αυτός που θα εμφανιστεί στην αγορά για
να πουλήσει την εργασιακή του δύναμη, πρέπει να έχει χάσει την ιδιοκτησία των
μέσων παραγωγής (δηλαδή την ιδιοκτησία πάνω στα αντικείμενα της εργασίας
και τα μέσα της εργασίας). Το αντικείμενο της εργασίας είναι κάτι που
μετασχηματίζουμε για να γίνει χρήσιμο σε εμάς είτε στους άλλους, και το μέσο
της εργασίας είναι τα μέσα που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε εμάς και στο
αντικείμενο της εργασίας ως «οδηγοί» της εργασίας μας που μετασχηματίζει το
αντικείμενο της εργασίας. Τα μέσα παραγωγής είναι λοιπόν τα εργαλεία, τα
κτίρια και όλες οι υποδομές, υλικές και άυλες, που χρειάζονται για να παράγουμε
ένα προϊόν. Για να εμφανιστεί, λοιπόν, κάποιος στην αγορά για να πουλήσει την
εργασιακή του δύναμη θα πρέπει να έχει χάσει την ιδιοκτησία πάνω στα μέσα
παραγωγής. Διότι, αν ένας εργαζόμενος έχει τα μέσα παραγωγής, έχει τα
εργαλεία που του χρειάζονται για να παράγει, θα το κάνει μόνος του, θα παράγει
το προϊόν που γνωρίζει πώς να το παράγει και θα το πουλήσει. Δεν θα πουλήσει
την εργασιακή του δύναμη, αλλά το προϊόν της εργασίας του.
Για να πουλήσει την εργασιακή του δύναμη θα πρέπει, επομένως, να είναι
ελεύθερος με μια διπλή έννοια: Πρώτον να είναι απαλλαγμένος από σχέσεις
προσωπικής εξάρτησης, και δεύτερον, να μην έχει στην ιδιοκτησία του τα μέσα
παραγωγής που μπορεί να θέσει σε κίνηση με την εργασία του.
Στη σημερινή εποχή, καθώς η παραγωγή πραγματοποιείται συνήθως σε
μεγάλες μονάδες και τα μέσα παραγωγής που απαιτούνται έχουν πολύ μεγάλη
αξία, είναι αδύνατο να έχουμε πρόσβαση σε αυτά εάν δεν είμαστε ήδη ιδιοκτήτες
τους. Βεβαίως, υπάρχουν στον τομέα των υπηρεσιών περιπτώσεις όπου
μπορούμε, με μικρή σχετικά δαπάνη να αποκτήσουμε τα μέσα παραγωγής και να

καταστούμε ανεξάρτητοι παραγωγοί. Να παράγουμε δηλαδή ένα προϊόν και να
πουλάμε αυτό στην αγορά αντί της εργασιακής μας δύναμης. Υπάρχει ένα
επιπλέον εμπόδιο το οποίο δεν αναφέρει ο Μαρξ στο κεφάλαιο 6 αναφορικά με
την Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (το αναφέρει όμως αλλού), αλλά
είναι εξαιρετικά σημαντικό στον σύγχρονο καπιταλισμό: όσοι εμφανίζονται στην
αγορά εργασίας σήμερα, ακόμη και αν διέθεταν το απαραίτητο χρηματικό ποσό
για να αγοράσουν μέσα παραγωγής δεν θα διέθεταν τη γνώση της οργάνωσης
της συνολικής διαδικασίας παραγωγής. Στον αναπτυγμένο καπιταλισμό, υπάρχει
μια τεχνογνωσία, μια οργανωτική και τεχνολογική γνώση της συνολικής
διαδικασίας

παραγωγής,

που

βρίσκεται

στα

χέρια

της

τάξης

των

κεφαλαιοκρατών και που μας αναγκάζει διαρκώς να εμφανιζόμαστε στην αγορά
εργασίας για να πουλάμε την εργασιακή μας δύναμη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασία πραγματοποιείται σε μεγάλη
κλίμακα, σε μεγάλες μονάδες παραγωγής. Η απελευθέρωση του εργαζόμενου από
τη μισθωτή εργασία μπορεί, σήμερα, να πραγματοποιείται μόνον σε ορισμένες
περιπτώσεις όταν η αξία των μέσων παραγωγής είναι χαμηλή και ο εργαζόμενος
διαθέτει ειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που η επιχείρηση δεν μπόρεσε να
ιδιοποιηθεί.
Μια άλλη προϋπόθεση για να εμφανίζεται ο εργαζόμενος στην αγορά
εργασίας και να πουλάει την εργασιακή του δύναμη είναι η τμηματική της
πώληση, π.χ για μια εβδομάδα ή για έναν μήνα ή για μία ημέρα, συνεπώς για ένα
πεπερασμένο χρονικό διάστημα το οποίο κάθε φορά επανα-προσδιορίζεται. Εάν
πουλούσε ολόκληρη την εργασιακή του δύναμη θα έπεφτε σε κατάσταση δουλείας
και δεν θα ξαναεμφανιζόταν στην αγορά εργασίας.
Τον κεφαλαιοκράτη, σε αυτό το στάδιο της ανάλυσής του (στο κεφάλαιο 6
του πρώτου τόμου), ο Μαρξ τον ονομάζει απλώς κάτοχο χρήματος επειδή δεν έχει
γίνει ακόμη καπιταλιστής. Στην αφήγηση του Μαρξ δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο
σημείο κατά το οποίο μετατρέπεται σε κεφαλαιοκράτη. Προς το παρόν είναι ένας
κάτοχος χρήματος, είναι κάποιος που έχει στην κατοχή του ένα χρηματικό ποσό
το οποίο θέλει να μετατρέψει σε εμπόρευμα, και αυτό το εμπόρευμα να το
πουλήσει για περισσότερα χρήματα ώστε να έχει ένα χρηματικό όφελος, δηλαδή
ένα κέρδος. Ο κάτοχος χρήματος λοιπόν πηγαίνει στην αγορά εργασίας με αυτήν
την πρόθεση. Αγοράζει το εμπόρευμα “εργασιακή δύναμη” και το χρησιμοποιεί
για να παράγει ένα εμπόρευμα, το οποίο θα πουλήσει στη συνέχεια με σκοπό το
κέρδος. Όταν η αγοραπωλησία γίνει, όταν πουλήσουμε την εργασιακή μας
δύναμη, δεν είμαστε πια κάτοχοί της, έχουμε αποξενωθεί από αυτήν. Οι
ικανότητες μας ανήκουν στο εξής στον αγοραστή τους, ο οποίος έχει το δικαίωμα
να χρησιμοποιήσει αυτές τις ικανότητες όπως θέλει, έχει το δικαίωμα να
καταναλώσει την εργασιακή μας δύναμη, τις νοητικές και σωματικές ικανότητές
μας να εργαζόμαστε. Η κατανάλωση της εργασιακής δύναμης από τον ιδιοκτήτη

της, τον κεφαλαιοκράτη, είναι η μετατροπή της σε εργασία.
Δύο σημαντικές συνέπειες από την πώληση της εργασιακής δύναμης
Από αυτή τη σχέση απορρέουν δύο σημαντικές συνέπειες:
Πρώτον, το διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα του κατόχου
χρήματος να οργανώνει στο εξής την εργασιακή διαδικασία, εκείνος και κανένας
άλλος. Εφόσον είναι κάτοχος των μέσων παραγωγής, και είναι επίσης ιδιοκτήτης
της εργασιακής δύναμης που αγόρασε για έναν μήνα, διατηρεί στο εξής το
δικαίωμα να οργανώνει εκείνος την εργασιακή διαδικασία. Διατηρεί στο εξής το
δικαίωμα να καθορίσει το περιεχόμενο της εργασίας, τον ρυθμό της, το
αντικείμενό της, ποιο προϊόν θα παραχθεί και πώς, ποιες θα είναι οι
παραγωγικές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, από την πώληση
της εργασιακής δύναμης και από την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής
απορρέει το δικαίωμα του εργοδότη να ορίσει ποιες θα είναι οι σχέσεις των
εργαζομένων μεταξύ τους, και οι σχέσεις των εργαζομένων με τα μέσα
παραγωγής, με τα εργαλεία, μέσα στην εργασιακή διαδικασία. Αυτό το σύνολο
σχέσεων ονομάζουμε σχέσεις παραγωγής: είναι οι σχέσεις που έχουν οι
παραγωγοί μέσα στην διαδικασία της εργασίας μεταξύ τους, και με τα εργαλεία
τους.
Το δεύτερο δικαίωμα που απορρέει από την αγορά της εργασιακής δύναμης
και την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής είναι η ιδιοκτησία του προϊόντος από
τον κεφαλαιοκράτη.
Επομένως ο κεφαλαιοκράτης έχει μια σειρά δικαιωμάτων τα οποία
συγκροτούν και μια ιδιαίτερη μορφή εξουσίας: είναι αυτός που διευθύνει την
διαδικασία παραγωγής, ορίζει τις σχέσεις παραγωγής μέσα στην εργασιακή
διαδικασία, ορίζει τι προϊόν θα παραχθεί, για ποια αγορά προορίζεται και σε
ποια τιμή θα πουληθεί. Η διαδικασία παραγωγής διεξάγεται, λοιπόν, μέσα σε
σχέσεις εξουσίας και υποταγής, σε αντίθεση με την τυπική ισότητα που
επικρατεί στην αγορά εργασίας. Εκεί, αυτός που πουλάει την εργασιακή του
δύναμη και αυτός που την αγοράζει εμφανίζονται ως ίσοι. Στην παραγωγή
αυτός που πούλησε την εργασιακή του δύναμη υπάγεται στην εξουσία εκείνου
που την αγόρασε και την καταναλώνει.
Δύο μορφές υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο: τυπική και ουσιαστική
υποταγή
Η εξουσία του κεφαλαίου πάνω στην εργασία παίρνει δύο μορφές:
•

Η πρώτη, είναι η τυπική υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο, στην οποία,

παρόλο

που

ο

εργοδότης

διατηρεί
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δικαίωμα,

ο

εργαζόμενος διατηρεί σημαντικούς βαθμούς αυτονομίας επειδή κατέχει
γνώσεις τις οποίες δεν έχει ακόμη ιδιοποιηθεί ο κεφαλαιοκράτης.
•

Η δεύτερη είναι η ουσιαστική υποταγή της εργασίας στο κεφάλαιο, στην
οποία οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει σχεδόν πλήρη γνώση της
εργασιακής διαδικασίας και η αυτονομία των εργαζομένων έχει μειωθεί στο
ελάχιστο. Απέναντι σε κάθε νέα τεχνολογία, οι εργαζόμενοι αποκτούν
σημαντικές γνώσεις για τη λειτουργία των μηχανημάτων, και η επιχείρηση
επιχειρεί να ιδιοποιηθεί αυτή τη γνώση, να την κωδικοποιήσει, να την
μετατρέψει σε οδηγίες ώστε να μπορεί και ο ανειδίκευτος εργαζόμενος να
εκτελεί μέρος αυτής της εργασίας. Υπάρχει έτσι μια διαρκής αντίθεση στο
εσωτερικό της μονάδας παραγωγής όπου οι εργαζόμενοι προσπαθούν ν'
αποκτήσουν βαθμούς ελευθερίας, ενώ η επιχείρηση προσπαθεί να ιδιοποιηθεί
τις γνώσεις που συσσωρεύονται από τους εργαζόμενους. Η επιχείρηση
μερικές φορές αναγκάζεται να αφήσει τους εργαζόμενους να αναπτύξουν
αυτούς τους βαθμούς αυτονομίας, με την πρόθεση στη συνέχεια να
ιδιοποιηθεί τη συσσωρευμένη γνώση, και αυτό μας δίνει μια αντιφατική
κατάσταση ανταγωνισμού γύρω από την ιδιοποίηση των γνώσεων που
σχετίζονται με την εργασιακή διαδικασία. Επομένως δεν υπάρχει μία
ευθύγραμμη κίνηση με την οποία η ουσιαστική υποταγή της εργασίας απόειδικεύει την εργασία, αλλά είναι μια αντιφατική κίνηση προς περισσότερη ή
λιγότερη ειδίκευση που αποτελεί επίδικο αντικείμενο των κοινωνικών
αγώνων.
Στον τομέα των υπηρεσιών αναπτύχθηκαν, στη διάρκεια των τελευταίων ετών,
νέα επαγγέλματα στις υπηρεσίες, στα οποία η υποταγή της εργασίας
εξακολουθεί και είναι τυπική, με την έννοια ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που
διαθέτουν γνώσεις χάρη στις οποίες διατηρούν μια σχετική αυτονομίας έναντι
των εργοδοτών τους. Στις υπηρεσίες, η ιδιοποίηση των γνώσεων των
εργαζομένων είναι δυσχερέστερη από τη βιομηχανία, επειδή εκεί υπάρχει πάντα
μεγαλύτερη δυνατότητα καταμερισμού της εργασίας, δηλαδή διαίρεσης μιας
σύνθετης εργασίας σε πολλές απλές.
Επομένως η τυπική και η ουσιαστική υποταγή δεν είναι δύο διαδοχικά

στάδια του καπιταλισμού, είναι δύο πραγματικότητες που συνυπάρχουν και
ανάλογα με τη συγκυρία ενισχύεται η μία ή η άλλη μορφή υποταγής της εργασίας
στο κεφάλαιο.
Η αγορά εργασιακής δύναμης γίνεται επί πιστώσει
Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του κεφαλαίου, στην πιο πρωτόγονη μορφή της
είναι η διαδικασία κατά την οποία το χρήμα μετατρέπεται σε εμπόρευμα, και

αυτό με τη σειρά του μετατρέπεται σε περισσότερο χρήμα. Στην αναπτυγμένη
μορφή τής αξιοποίησης κεφαλαίου, το χρήμα που κατέχει ο μελλοντικός
κεφαλαιοκράτης μετατρέπεται σε εργασιακή δύναμη και σε μέσα παραγωγής,
αυτά τίθενται σε λειτουργία μέσα στην εργασιακή διαδικασία για να παράγουν
ένα εμπόρευμα το οποίο πουλιέται στη συνέχεια στην αγορά, και αυτό αποδίδει
στον κεφαλαιοκράτη ένα μεγαλύτερο ποσό χρήματος. Από τη στιγμή που αρχίζει
η διαδικασία της παραγωγής, δηλαδή η διαδικασία εργασίας που είναι
ταυτόχρονα και διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου, ο κάτοχος χρήματος έχει
μετατραπεί σε κεφαλαιοκράτη.
Ο κεφαλαιοκράτης θα χρησιμοποιήσει ένα μέρος αυτής της ποσότητας
χρήματος που θα εισπράξει από την πώληση του προϊόντος για να πληρώσει
τους μισθούς εκ των υστέρων. Όπως εξηγεί ο Μαρξ στο κεφάλαιο 4, η εργασιακή
δύναμη έχει την ιδιομορφία ότι είναι ενσωματωμένη στον κάτοχο της έτσι ώστε ο
αγοραστής της, ο μελλοντικός εργοδότης δεν μπορεί να διασφαλίσει την
ιδιοκτησία του επάνω της παρά μόνο κατά τη στιγμή που θα την καταναλώσει.
Γι' αυτόν τον λόγο δεν πληρώνει το εμπόρευμα τη στιγμή που το αγοράζει αλλά
αφού το έχει καταναλώσει. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πιστώνει τον
εργοδότη του π.χ. για έναν μήνα, εάν υποθέσουμε ότι εισπράττει το αντίτιμο για
την εργασιακή δύναμη που έχει πουλήσει και την οποία ο εργοδότης έχει
καταναλώσει, μετά από έναν μήνα.

Η διαδικασία παραγωγής είναι η εργασιακή διαδικασία που έχει υποταχθεί
στην διαδικασία αξιοποίησης του κεφαλαίου

Η απόλυτη υπεραξία
Ο τρόπος να αυξηθεί η υπεραξία με επιμήκυνση του εργάσιμου χρόνου
ονομάζεται από τον Μαρξ «μέθοδος της απόλυτης υπεραξίας». Με τον ίδιο τρόπο
ονομάζει και την υπεραξία που παράγεται από την εντατικοποίηση της
εργασίας, διότι εάν εργαζόμαστε με διπλάσιο ρυθμό από πριν, έχουμε το ίδιο
αποτέλεσμα με την επιμήκυνση του χρόνου εργασίας. Γίνεται ο χρόνος πιο
«πυκνός». Αυτοί οι δύο τρόποι εξαγωγής υπεραξίας είναι λοιπόν η απόλυτη
υπεραξία. Αναφέρονται στην απόπειρα των επιχειρήσεων να επιμηκύνουν το
χρόνο εργασίας.
Υπάρχει και η σχετική υπεραξία, η οποία πραγματοποιείται με τη μείωση της
αξίας της εργασιακής δύναμης. Αυτό γίνεται κυρίως με την αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας. Δεν είναι το σχεδιασμένο αποτέλεσμα κάποιου
κεφαλαιοκράτη, ούτε καν της τάξης των κεφαλαιοκρατών συνολικά, είναι κάτι
που απορρέει από τη λειτουργία του συστήματος. Μέσα από τον ανταγωνισμό
των κεφαλαίων, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται, σε μία ώρα
παραγωγής παράγονται περισσότερα εμπορεύματα, άρα η αξία του κάθε
εμπορεύματος μειώνεται. Έτσι, στο καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που ο
εργαζόμενες τάξεις πρέπει να αγοράσουν και να καταναλώσουν για να
αναπαράγουν την εργασιακή τους δύναμη, μπαίνουν τώρα τα ίδια προϊόντα
αλλά με χαμηλότερες αξίες, χαμηλότερες τιμές. Επομένως μειώνεται η αξία της
εργασιακής δύναμης επειδή μειώνεται ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για να
παραχθεί το ίδιο «αναγκαίο καλάθι εμπορευμάτων».

Ημέρα 5η. Η σχετική υπεραξία
Ας φανταστούμε ότι για κάποιους λόγους δεν υπάρχει καμία μεταβολή στον
εργάσιμο χρόνο, στη διάρκεια του εργάσιμου έτους, και ας υποθέσουμε ότι το
σύστημα έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα περαιτέρω εντατικοποίησης της
εργασίας. Τότε ο μοναδικός τρόπος για να αυξηθεί η υπεραξία, είναι να μειωθεί η
αξία της εργασιακής δύναμης. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους.
Θυμόσαστε ότι η αξία της εργασιακής δύναμης προσδιορίζεται από ένα καλάθι
εμπορευμάτων, υλικών προϊόντων και άυλων, το οποίο είναι αναγκαίο για να
αναπαραχθούν οι εργαζόμενες τάξεις. Για να μειωθεί αυτή η αξία θα πρέπει να
συμβεί ένα εκ των ακόλουθων δύο πραγμάτων: Είτε να αφαιρεθούν από το
αναγκαίο καλάθι κάποια προϊόντα που τώρα θεωρούνται αναγκαία, είτε να
μειωθεί η τιμή ορισμένων από αυτά τα προϊόντα. Εάν για παράδειγμα το 25%
των εξόδων των νοικοκυριών των εργαζόμενων τάξεων αφορά στα βιομηχανικά
τρόφιμα, και στη βιομηχανία τροφίμων αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας
κατά 10%, τότε η μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης θα είναι 2,5%. Στη
περίπτωση κατά την οποία αφαιρούνται από το αναγκαίο καλάθι ορισμένα
προϊόντα, αυτό δεν γίνεται με κάποια απόφαση, αλλά μέσα από έναν
συγκεκριμένο μηχανισμό: Σε περιόδους αυξημένης ανεργίας, η διαπραγματευτική
δύναμη των εργαζόμενων τάξεων μειώνεται και οι επιχειρήσεις έχουν την
δυνατότητα να μειώσουν τους πραγματικούς μισθούς σε επίπεδο χαμηλότερο
από τον αναγκαίο μισθό (τη χρηματική έκφραση της αξίας της εργασιακής
δύναμης). Αντί δηλαδή να καταβάλλουν στις εργαζόμενες τάξεις, στην διάρκεια
του έτους, τα έξοδα αναπαραγωγής τους με βάση τα δεδομένα καταναλωτικά
πρότυπα, τους καταβάλλουν ένα μικρότερο ποσό. Όταν συμβεί αυτό, οι
εργαζόμενες τάξεις δεν διαθέτουν το εισόδημα που είναι αναγκαίο για την
συντήρησή τους και την δημιουργία μιας νέας γενιάς εργαζόμενων που θα τους
αντικαταστήσει. Εάν αυτή η κατάσταση διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα,
μέσα από την δύναμη της συνήθειας οι ανάγκες των εργαζόμενων τάξεων
μπορούν να συρρικνωθούν. Ο ταξικός συσχετισμός δυνάμεων επιδρά καταρχήν
στην απόκλιση του μισθού από τον αναγκαίο μισθό. Εάν αυτή η απόκλιση
διατηρηθεί πέραν ενός κρίσιμου ορίου, μεταβάλλεται το “ιστορικό στοιχείο των
αναγκών”, επομένως και η αξία της εργασιακής δύναμης, επομένως η χρηματική
της έκφραση, δηλαδή ο αναγκαίος μισθός.
Αύξηση της σχετικής υπεραξίας με συρρίκνωση του ιστορικού στοιχείου
των αναγκών των εργαζόμενων τάξεων
Ας δούμε το ίδιο πράγμα πιο αναλυτικά: H αξία της εργασιακής δύναμης
διακρίνεται από τις αξίες όλων των άλλων εμπορευμάτων κατά το ότι περιέχει
ένα “ιστορικό και κοινωνικό στοιχείο”, το οποίο είναι επίδικο αντικείμενο της
βασικής ταξικής αντίθεσης, και ως εκ τούτου καθορίζεται από τον συσχετισμό
δυνάμεων

των

αντιτιθέμενων

μερών.

Ακόμη

και

οι

βιολογικές

ανάγκες,

διευκρινίζει ο Marx, περιέχουν έναν ιστορικό προσδιορισμό. Όπως διευκρινίζει ο
Marx, η αξία της εργασιακής δύναμης είναι μεταβλητό μέγεθος, ακόμη και αν οι
αξίες των άλλων εμπορευμάτων παραμείνουν σταθερές, διότι μπορεί να

μεταβληθούν τα εμπορεύματα ή οι ποσότητες ή οι αναλογίες κατά τις οποίες
συμμετέχουν τα εν λόγω εμπορεύματα στο “αναγκαίο καλάθι”: Ακόμη και εάν
παραμείνουν αμετάβλητες οι αξίες των εμπορευμάτων, δηλαδή οι κοινωνικά
αναγκαίοι χρόνοι παραγωγής ενός εκάστου εμπορεύματος που συμμετέχει στο
“αναγκαίο καλάθι”, μια μεταβολή στις ποσότητες ή τις αναλογίες των εν λόγω
εμπορευμάτων, θα μεταβάλλει και την αξία της εργασιακής δύναμης. Ο ταξικός
συσχετισμός δυνάμεων, μεταβάλλοντας το ιστορικό στοιχείο των αναγκών,
μεταβάλλει και το περιεχόμενο του «αναγκαίου καλαθιού», άρα και την αξία της
εργασιακής δύναμης.
Έτσι, η εξαγωγή υπεραξίας μεγιστοποιείται όταν ελαχιστοποιείται η αξία
της εργασιακής δύναμης (με δεδομένη την διάρκεια της εργάσιμης ημέρας),
δηλαδή όταν εκμηδενίζεται το ιστορικό στοιχείο των αναγκών. Το ιστορικό
στοιχείο των αναγκών, όμως, τείνει να αυξηθεί στον βαθμό που αυξάνεται η
παραγωγικότητα της εργασίας.
Όπως σημειώσαμε παραπάνω, κατά τον Karl Marx, ο αναγκαίος μισθός
εξαρτάται από τον τρέχοντα μισθό, την αγοραία τιμή της εργασιακής δύναμης,: η
διατήρησή της σε ένα ορισμένο σταθερό σημείο για μια παρατεταμένη χρονική
περίοδο μετατρέπει το αντίστοιχο "επίπεδο ζωής" σε "αναγκαίο" επίπεδο ζωής.
Έχουμε σε αυτήν την περίπτωση μετατροπή του πραγματικού μισθού, δηλαδή του
"καλαθιού των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών". Εάν ο τρέχων ονομαστικός
μισθός διατηρηθεί επί μακρόν σε επίπεδα χαμηλότερα από τον αναγκαίο
ονομαστικό μισθό, το ιστορικό στοιχείο των αναγκών θα συρρικνωθεί και ενώ
αρχικά θα υπάρξει μια υποτίμηση της εργασιακής δύναμης, αυτή τελικά θα
μετατραπεί σε απαξίωση της εργασιακής δύναμης. Ο συσχετισμός δυνάμεων
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, με βάση τα παραπάνω, αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα τόσο της υποτίμησης της εργασιακής δύναμης, όσο και της
απαξίωσής της. Εντούτοις, ενώ στην περίπτωση της υποτίμησης ο καθορισμός
είναι άμεσος, στην περίπτωση της απαξίωσης είναι έμμεσος. Στην περίπτωση
της απαξίωσης της εργασιακής δύναμης, ο συσχετισμός δυνάμεων δεν επιδρά
άμεσα στην αξία της εργασιακής δύναμης, αλλά έμμεσα μέσω του καθορισμού
του ύψους του πραγματικού μισθού κατά το παρελθόν. Στον καθορισμό του
αναγκαίου πραγματικού μισθού συμπυκνώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων ενός
λιγότερο ή περισσότερο μακρινού παρελθόντος. Έτσι, εάν για κάποιους λόγους
που επιδρούν στον συσχετισμό δυνάμεων και δεν εξαρτώνται από τους
οικονομικούς νόμους του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, αλλά από
συνθήκες ιστορικές, που ανήκουν στην συγκεκριμένη πραγματικότητα του
κοινωνικού σχηματισμού, που ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια
χώρα ή σε μια εποχή, μεταβληθεί το ιστορικό στοιχείο των αναγκών, δηλαδή ο
αναγκαίος πραγματικός μισθός, αυτό θα επηρεάσει την μελλοντική πορεία του
πραγματικού μισθού αγοράς, και το κυριότερο, θα επηρεάσει τον ελκυστή, το

σημείο βαρυτικής έλξης, το σημείο ισορροπίας προς το οποίο τείνει ο
πραγματικός μισθός.
Αύξηση της σχετικής υπεραξίας μέσω αύξηση της παραγωγικότητας της
εργασίας
Ο δεύτερος τρόπος για να μειωθεί η αξία της εργασιακής δύναμης, είναι να
αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας σε εκείνους τους κλάδους παραγωγής
(της βιομηχανίας ή των υπηρεσιών), που παράγουν το «αναγκαίο καλάθι» ώστε
να μειωθεί η αξία των αναγκαίων προϊόντων.
Πώς γίνεται αυτό; Κάθε επιχείρηση προσπαθεί να αποκτήσει πλεονεκτική
θέση στον ανταγωνισμό αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας με
αλλαγές στην τεχνολογία ή στην οργάνωση της εργασίας. Προσπαθεί δηλαδή
μέσα σε μία ώρα εργασίας να παράγει περισσότερα προϊόντα, που σημαίνει ότι
για κάθε μονάδα προϊόντος θα έχει χρειαστεί λιγότερος χρόνος εργασίας,
λιγότερος από τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο. Εάν όμως όλες οι επιχειρήσεις
κάνουν το ίδιο, και αυτό κάνουν, δηλαδή επενδύουν σε νέες τεχνολογίες ή
αλλάζουν την οργάνωση της παραγωγής, παράγουν κάποια καινούρια προϊόντα
που πριν δεν υπήρχαν, αποκτούν πλεονεκτική θέση στην αγορά και έχουν υψηλά
κέρδη, στο τέλος της ημέρας όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν υιοθετήσει τη
νέα τεχνολογία και όλες οι επιχειρήσεις παράγουν αυτό το προϊόν, σε λιγότερο
χρόνο. Άρα η αξία μιας μονάδας προϊόντος έχει μειωθεί. Επειδή όμως αυτό
συμβαίνει με όλα τα προϊόντα που είναι μέσα στο αναγκαίο καλάθι, τότε και η
αξία του καλαθιού που καταναλώνουν οι εργαζόμενες τάξεις, θα μειωθεί επίσης.
Με τον τρόπο αυτόν, μέσα από τον ανταγωνισμό αυξάνεται και η συνολική
υπεραξία, η σχετική υπεραξία.

Ημέρα 6η. Από τον καπιταλισμό της απόλυτης υπεραξίας
στον καπιταλισμό της σχετικής υπεραξίας
Ο καπιταλισμός της σχετικής υπεραξίας (άνοδος 1948-1973 και κρίση
1974-1998;)
Η

παραγωγή

απόλυτης

υπεραξίας

αποτελούσε

εκμετάλλευσης κατά το πρώτο ήμισυ του

19ου

την

κυριότερη

μορφή

αιώνα, ενώ αντιθέτως, στην

περίοδο 1945-1980 επικράτησε η σχετική υπεραξία. Στην ενδιάμεση περίοδο
1850-1945, η εκμετάλλευση της εργασιακής δύναμης βασιζόταν στον "ισότιμο",
ούτως ειπείν, συνδυασμό απόλυτης και σχετικής υπεραξίας6.
Η μετάβαση στον καπιταλισμό της σχετικής υπεραξίας πραγματοποιήθηκε
στο πρώτο ήμισυ του 20 ου αιώνα. Έτσι, το σύστημα της σχετικής υπεραξίας είχε
ολοκληρωθεί στο τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και αφού διήλθε από
την "ένδοξη τριακονταετία" άνθησης (les trente glorieuses, κατά την γαλλική
έκφραση) 1948-1973, περιέπεσε σε κατάσταση κρίσης υπερσυσσώρευσης
κεφαλαίου της οποίας τα τελευταία επεισόδια ζούμε ακόμη σήμερα. Ποια είναι
τα χαρακτηριστικά του καπιταλισμού της σχετικής υπεραξίας;
Κατά τον Karl Marx, η αξία ενός εμπορεύματος καθορίζεται από την
αφηρημένη εργασία την οποία περιέχει, το δε μέτρο της αξίας είναι ο κοινωνικά
αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή του εμπορεύματος. Ο κοινωνικά αναγκαίος
χρόνος είναι αυτός που απαιτείται για την παραγωγή ενός εμπορεύματος όταν
ισχύουν οι μέσες τεχνικές συνθήκες παραγωγής και οι μέσες ικανότητες των
εργαζομένων.
Απλοποιώντας τα πράγματα στο έπακρο, η έννοια της υπεραξίας που
κατασκευάζει ο Karl Marx μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

6
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Έστω Τ ο συμβατικός ετήσιος χρόνος εργασίας του συνόλου των εργαζομένων, Υ
ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος για την παραγωγή του προϊόντος (ο οποίος
καθορίζει το ύψος της αξίας των παραγομένων εμπορευμάτων) και L ο κοινωνικά
αναγκαίος χρόνος για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης (ο οποίος
καθορίζει το ύψος της αξίας της εργασιακής δύναμης). Η διαφορά μεταξύ του
συμβατικού και του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου ισούται με τους "νεκρούς"
χρόνους της παραγωγής, ενώ η διαφορά μεταξύ του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου
και του χρόνου που χρειάζεται για να αναπαραχθεί η εργασιακή δύναμη (δηλαδή
μεταξύ της αξίας του προϊόντος και της αξίας της εργασιακής δύναμης) ισούται
με την υπεραξία.
Το κεφάλαιο προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την υπεραξία (της οποίας η
χρηματική μορφή είναι το κέρδος) με τρεις τρόπους:
•

με την

επέκταση του συμβατικού χρόνου εργασίας (εργάσιμη

διατηρώντας

σταθερούς

τους

νεκρούς

χρόνους 7

(αυτό

ημέρα)

ισοδυναμεί

με

μετατόπιση του σημείου Δ προς τα δεξιά),
•

με την εντατικοποίηση της εργασίας που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των
νεκρών χρόνων (έτσι ώστε να συμπυκνώνεται περισσότερη εργασία μέσα στην
ίδια χρονική διάρκεια: αυτό ισοδυναμεί με μετατόπιση του σημείου Γ προς τα
δεξιά),

•

με την μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης (μετατόπιση του σημείου Β
προς τα αριστερά).
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις αναφερόμαστε στην εξαγωγή απόλυτης

υπεραξίας, ενώ στην τρίτη περίπτωση στην εξαγωγή σχετικής υπεραξίας.
Ο λόγος της υπεραξίας προς την αξία της εργασιακής δύναμης (ΥL)/L
7

Στην πιο γενική περίπτωση αρκεί η ποσοστιαία αύξηση του συµβατικού χρόνου εργασίας να
υπερβαίνει την αντίστοιχη αύξηση των νεκρών χρόνων.

ονομάζεται ποσοστό υπεραξίας ή βαθμός εκμετάλλευσης της εργασιακής
δύναμης. Το κέρδος είναι η χρηματική έκφραση της υπεραξίας. Όμως, επειδή οι
καπιταλιστές (όπως εξάλλου και οι εργαζόμενοι) ζουν μέσα στην πλάνη ότι τα
κέρδη δεν προέρχονται από την εργασία, αλλά από το συνολικό κεφάλαιο C που
χρησιμοποιούν για να παραχθεί το προϊόν, το κριτήριό τους για την κερδοφορία
δεν είναι το ποσοστό υπεραξίας, αλλά το ποσοστό κέρδους το οποίο σε μια
απλοποιημένη μορφή του ισούται προς :
R = (Y-L)/(K+L),
όπου R το ποσοστό κέρδους, Y-L η υπεραξία, Κ η αξία του σταθερού
κεφαλαίου, L η αξία της εργασιακής δύναμης και C=K+L.
Η διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, όπως και η εντατικότητα της εργασίας δεν
υπόκεινται στον καθορισμό κάποιου οικονομικού νόμου: οι μεταβολές τους είναι
άμεσο είτε έμμεσο αποτέλεσμα της ταξικής πάλης. Έτσι, η συντριπτική υπεροχή
της αστικής τάξης έναντι της εργατικής τάξης έχει ως αποτέλεσμα την
εντατικοποίηση της εργασίας και την επέκταση του εργάσιμου χρόνου. Επιπλέον,
όταν η συνδικαλιστική και πολιτική οργάνωση των εργαζομένων τάξεων
υποχωρεί, η μάζα των χρηματικών μισθών πέφτει συχνά κάτω από την
χρηματική αξία των μέσων συντήρησης και αναπαραγωγής της εργασιακής
δύναμης.
Αντιθέτως, η άνοδος της ισχύος των εργατικών τάξεων, μακροχρόνια, έχει
ως αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου εργασίας, επομένως και την προϊούσα
αποδυνάμωση της παραγωγής απόλυτης υπεραξίας (στον βαθμό που αυτή
εξαρτάται από το μήκος του συμβατικού εργάσιμου χρόνου). Μέσα σε τέτοιες
συνθήκες, μετατροπής του συσχετισμού δυνάμεων σε βάρος του κεφαλαίου, οι
μισθοί γίνονται πιο ανελαστικοί, η αγοραστική τους δύναμη αυξάνεται, ενώ ο
εργάσιμος χρόνος και τα κέρδη μειώνονται. Ένας τρόπος να αποκατασταθούν τα
κέρδη θα ήταν να μειωθεί ο πραγματικός μισθός κάτω από τον αναγκαίο
πραγματικό μισθό (αυτόν που είναι αναγκαίος για την συντήρηση και την
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης). Τα κέρδη θα αυξανόταν τότε χάρη στον
σφετερισμό εκ μέρους του κεφαλαίου ενός τμήματος του αναγκαίου χρόνου
εργασίας, δηλαδή της αξίας της εργασιακής δύναμης. Αλλά και αυτός ο τρόπος
αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης περιορίζεται από την ισχύ των εργαζόμενων
τάξεων: στις περιόδους εκείνες κατά τις οποίες οι συνδικαλιστικές και πολιτικές
οργανώσεις των εργαζομένων είναι σε θέση να μειώσουν τον εργάσιμο χρόνο,
είναι σε θέση να επιτύχουν και σχετικά υψηλούς πραγματικούς μισθούς.
Εάν, όμως, η εργάσιμη ημέρα δεν μπορεί να παραταθεί, η εργασία να
εντατικοποιηθεί ή ο μισθός να μειωθεί κάτω από τον αναγκαίο μισθό, απομένει
ένας μόνον τρόπος για να αυξηθεί η υπεραξία: πρέπει να μειωθεί η αξία της
εργασιακής δύναμης. Πρέπει, δηλαδή, να αναπτυχθεί η "μέθοδος" της σχετικής

υπεραξίας.
Η συντόμευση του αναγκαίου χρόνου εργασίας για την συντήρηση και την
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, δηλαδή η μείωση της αξίας της, μπορεί
να επιτευχθεί με περισσότερους τρόπους. Σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό,
ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που τον χαρακτηρίζουν, μπορούμε να
διακρίνουμε έναν μεγάλο αριθμό εξωτερικών καθορισμών που επιδρούν στο
μέγεθος του αναγκαίου χρόνου εργασίας, άρα και της αξίας της εργασιακής
δύναμης 8. Αλλά αυτοί οι καθορισμοί μπορούν να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν,
ανάλογα με την χώρα και την ιστορική στιγμή. Αντίθετα, η αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας είναι ένας παράγοντας διαρκώς παρών,
ανεξάρτητα από τον κοινωνικό σχηματισμό.
Ο όρος "παραγωγικότητα της εργασίας", με την τρέχουσα, στατιστική, έννοια
που αντιστοιχεί στον λόγο του καθαρού προϊόντος ανά ώρα εργασίας. Στην
εκδοχή του αυτή, ο όρος συγχέει την εντατικότητα με την παραγωγικότητα της
εργασίας, επειδή μετράει το συνδυασμένο αποτέλεσμά τους: η αύξησή του,
δηλαδή, μπορεί να προέρχεται είτε από την εντατικοποίηση, είτε από την αύξηση
της παραγωγικής δύναμης της εργασίας.
Με την μαρξική έννοια του όρου "παραγωγικότητα της εργασίας" εννοούμε
κάτι διαφορετικό: μιαν αλλαγή στην διαδικασία της εργασίας "…που συντομεύει
τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας για την παραγωγή ενός εμπορεύματος
έτσι που μια μικρότερη ποσότητα εργασίας αποκτά την δύναμη να παράγει μια
μεγαλύτερη ποσότητα αξίας χρήσης" 9. Σε όσα ακολουθούν στον παρόν κεφάλαιο,
θα αποκαλούμε "απόδοση της εργασίας" τον λόγο του καθαρού προϊόντος ανά
ώρα εργασίας και θα διατηρήσουμε τον όρο της "παραγωγικότητας της
εργασίας" για την αυστηρή έννοια του όρου.
Οι πρωταρχικοί όροι για την ανάπτυξη του καπιταλισμού της σχετικής
υπεραξίας είναι οι εξής:
1. τα μέσα συντήρησης και αναπαραγωγής των εργαζόμενων τάξεων πρέπει να
είναι

εμπορεύματα

που

παράγονται

από

καπιταλιστικούς

κλάδους

παραγωγής,
2. η παραγωγικότητα της εργασίας στους κλάδους αυτούς και στους κλάδους
που τους προμηθεύουν με μέσα παραγωγής πρέπει να αυξάνεται με ρυθμούς
που υπερβαίνουν τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης των πραγματικών
μισθών (έτσι ώστε να απαξιώνεται η εργασιακή δύναμη).
Αλλά αν πληρούται ο πρώτος όρος, δηλαδή τα μέσα συντήρησης και

8

Duménil G. (1978), Le concept de loi économique dans "Le Capital", Maspero

9

Karl Marx, Το Κεφάλαιο, Τόµος Ι, σελ.30

αναπαραγωγής είναι εμπορεύματα των καπιταλιστικών κλάδων παραγωγής,
πρέπει επιπλέον οι εργαζόμενοι να είναι σε θέση να αγοράσουν τα εν λόγω
εμπορεύματα, να διαθέτουν δηλαδή το αντίστοιχο εισόδημα. Στην περίοδο της
σχετικής υπεραξίας, με την μορφή που την γνωρίσαμε στον μεταπολεμικό κόσμο,
το εργατικό εισόδημα αυξανόταν χάρη στην αύξηση της συνδικαλιστικής και
πολιτικής ισχύος των εργατικών τάξεων και στην συνακόλουθη αύξηση των
μισθών10 (καθώς και στην αύξουσα ανελαστικότητά τους).
Σε ότι αφορά τον δεύτερο όρο, η αλματώδης αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας απαιτεί "μιαν αλλαγή στα μέσα εργασίας ή στην μέθοδο εργασίας ή
και στα δύο μαζί. Γι' αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μια επανάσταση (…) στον
τρόπο παραγωγής, επομένως στο ίδιο το προτσές εργασίας"11. Για την αλλαγή
στα μέσα εργασίας είναι αναγκαία η ανάπτυξη με ταχείς ρυθμούς ενός τομέα
μέσων παραγωγής (τομέας Ι) που έχει αυξημένη ικανότητα να διαχέει στο
παραγωγικό σύστημα μηχανικά συστήματα των οποίων η χρήση εξασφαλίζει
συνεχείς και μεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Ο εν λόγω
τομέας οφείλει, προκειμένου να αναλάβει αυτόν τον ρόλο, να δρα ως
διαμεσολαβητής μεταξύ της διαδικασίας παραγωγής επιστημονικών γνώσεων
και

της

άμεσης

διαδικασίας

παραγωγής

εμπορευμάτων.

Η

παραγωγή

επιστημονικών γνώσεων έχει καταστεί, ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα, διαδικασία σχετικά αυτόνομη ως προς την άμεση διαδικασία παραγωγής
και

πραγματοποιείται

κυρίως

από

το

πανεπιστήμιο

και

τα

ερευνητικά

εργαστήρια: αυτός ο τρόπος παραγωγής επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων
είναι ο ειδικά καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής γνώσεων12 .
Για την αλλαγή στην μέθοδο εργασίας είναι αναγκαία η ουσιαστική υποταγή
της εργασίας στο κεφάλαιο13 , δηλαδή ένας κοινωνικός συνδυασμός ατομικών
εργασιών σε μια εργασιακή διαδικασία που έχει γίνει ειδικά καπιταλιστική, όπου
οι γνώσεις και οι δεξιότητες του εργαζόμενου μεταβιβάζονται στο κεφάλαιο μέσα
από την διαίρεση της εργασίας σε διανοητική και χειρωνακτική, σε εργασία
διεύθυνσης και εκτέλεσης. Πρόκειται για υποταγή που βασίζεται στην μετατροπή
της επιστήμης σε σχετικά αυτόνομη παραγωγική δύναμη της οποίας η
"ενσάρκωση" είναι το σύστημα των μηχανών και η συγκρότηση ενός συλλογικού
εργάτη που συσσωρεύει καινούργιες πρακτικές γνώσεις, καινούργια πείρα,

10

Οι διαδικασίες ενίσχυσης των εργατικών ενώσεων και των πολιτικών κοµµάτων των εργαζόµενων
τάξεων σχετίζονταν στενά µε την κατάσταση στην αγορά εργασίας, η οποία µε την σειρά της
επηρεαζόταν έντονα από την ταχεία συσσώρευση κεφαλαίου.

11

Το Κεφάλαιο, τόµος Ι, σελ. 329

12

Karl Marx, Results of the Immediate Process of Production, ενότητα J., «Mystification of capital».

13

Στο ίδιο, βλ. την ενότητα G. σχετικά µε την τυπική και ουσιαστική υποταγή της εργασίας στο
κεφάλαιο.

γνώσεις και δεξιότητες (οι οποίες εν καιρώ μεταβιβάζονται στο κεφάλαιο) 14.
Κατά την μετάβαση από ένα σύστημα μηχανών σε ένα άλλο, το οποίο φέρει μαζί
του τεχνολογικές καινοτομίες, τα νέα μέσα παραγωγής ενσωματώνουν τον τύπο
του καταμερισμού εργασίας που διαμορφώνεται από τον ταξικό συσχετισμό
δυνάμεων (κατά την προηγούμενη περίοδο) με την μορφή των τεχνικών
προδιαγραφών.
Αυτές οι αλλαγές στα μέσα παραγωγής και στην οργάνωση της εργασίας
συνιστούν μιαν επανάσταση στον τρόπο παραγωγής. Αυτή, με την σειρά της
απαιτεί μια σειρά πρόσθετων διευθετήσεων έξω από την άμεση διαδικασία
παραγωγής. Ο καπιταλισμός της σχετικής υπεραξίας, στην μορφή που τον
γνωρίσαμε, καταργεί οριστικά και πλήρως το μονοπώλιο της τεχνικής γνώσης
από τους εργαζόμενους και μειώνει την σημασία της μετάδοσής της μέσω της
μαθητείας, καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση των εργαζόμενων τάξεων έξω από
την διαδικασία παραγωγής και υπαγορεύει στο εκπαιδευτικό σύστημα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Η συγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε
τρεις

βαθμίδες

σχετίζεται

άμεσα

με

τον

ειδικά

καπιταλιστικό

τρόπο

παραγωγής15. Ο σχολικός μηχανισμός είναι συστατικό στοιχείο του συστήματος
της σχετικής υπεραξίας επειδή από την αποτελεσματικότητά του (του σχολικού
μηχανισμού) εξαρτάται η δυνατότητα συγκρότησης ενός συλλογικού εργάτη
ικανού να θέτει σε λειτουργία το μεταβαλλόμενο σύστημα των μηχανών έτσι ώστε
να αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας.
•

Ο μετασχηματισμός του καπιταλισμού της σχετικής υπεραξίας

Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της κρίσης του καπιταλισμού
της σχετικής υπεραξίας 1974-(1998;) στοιχειοθετούν την φυσιογνωμία ενός νέου
"μακρού κύματος καπιταλιστικής ανάπτυξης". Πρόκειται, άραγε, για το τέλος του
καπιταλισμού της σχετικής υπεραξίας, για μια ανακαινισμένη μορφή του ή για
τον μετασχηματισμό του; Το ερώτημα αυτό μας αναγκάζει να ξαναγυρίσουμε στο
περιεχόμενο της έννοιας της σχετικής υπεραξίας.
Ως εξαγωγή σχετικής υπεραξίας, αναφέρεται συνήθως η δια της αυξήσεως
της παραγωγικότητας της εργασίας μείωση της αξίας της εργασιακής δύναμης
και η συνακόλουθη αύξηση της υπεραξίας. Για να πούμε το ίδιο πράγμα
απλούστερα, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας καθιστά φθηνότερα
τα μέσα συντήρησης και αναπαραγωγής των εργαζόμενων τάξεων, καθιστά
μικρότερο το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και αυξάνει έτσι τα κέρδη.
14

15

(α) Balibar E. (1965), «Sur les concepts fondamentaux du matérialisme historique», περιέχεται στο
Lire le Capital (Louis Althusser ed.), (β) Coriat Β. (1976), Science, Technique et Capital, Seuil, (γ)
Coriat B. (1985), Ο εργάτης και το χρονόµετρο, Εκδόσεις Κοµµούνα/Θεωρία
Baudelot Ch. & Establet R. (1971), L’école capitaliste en France, Maspero

Ωστόσο, υπάρχει και ένας δεύτερος "παραγνωρισμένος" τρόπος παραγωγής
σχετικής υπεραξίας. Για την κατανόησή του είναι αναγκαία η αναφορά στον
τρόπο με τον οποίο σχηματίζεται η αξία της εργασιακής δύναμης.
Μέτρο της αξίας της εργασιακής δύναμης είναι ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος
για την παραγωγή των μέσων συντήρησης και αναπαραγωγής της εργασιακής
δύναμης. Ο ονομαστικός αναγκαίος μισθός σχετίζεται, καταρχήν, με την αξία της
εργασιακής δύναμης ακριβώς όπως εν γένει σχετίζονται οι τιμές με τις αξίες:
είναι “το νομισματικό όνομα της εργασίας που περιέχεται στο εμπόρευμα”, είναι
η αξία εκπεφρασμένη σε χρήμα. Ο ονομαστικός αναγκαίος μισθός είναι, λοιπόν, η
αξία της εργασιακής δύναμης εκπεφρασμένη σε χρηματικούς όρους.
Πιο συγκεκριμένα, εάν θεωρήσουμε ως πραγματικό αναγκαίο μισθό το
“καλάθι” των εμπορευμάτων που είναι αναγκαίο για την συντήρηση και
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης, η αξία της εργασιακής δύναμης είναι το
άθροισμα των ποσοτήτων κατά τις οποίες εισέρχεται κάθε εμπόρευμα στο
“καλάθι” πολλαπλασιασμένες με τους αντίστοιχους κοινωνικά αναγκαίους
χρόνους παραγωγής ενός εκάστου εμπορεύματος. Αντίστοιχα, ο ονομαστικός
αναγκαίος μισθός είναι το άθροισμα των ποσοτήτων κατά τις οποίες εισέρχεται
κάθε εμπόρευμα στο “καλάθι” πολλαπλασιασμένες με τις αντίστοιχες τιμές
παραγωγής ενός εκάστου εμπορεύματος16.
Ο ονομαστικός αναγκαίος μισθός (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται απλώς
ως αναγκαίος μισθός) αναφέρεται στην αποκαλούμενη ως φυσική ή αναγκαία
τιμή της κλασικής πολιτικής οικονομίας: Η τιμή, στον βαθμό που είναι η
χρηματική έκφραση της αξίας, ονομάσθηκε από τον Adam Smith, φυσική τιμή, και
από τους γάλλους φυσιοκράτες, αναγκαία τιμή. Ο Marx ονομάζει τον αναγκαίο
μισθό και “μέσο μισθό που αντιστοιχεί στην αξία της εργασίας”, ή ακόμη,
“κανονικό μισθό”17.
Σε αντιδιαστολή με τον αναγκαίο μισθό, ο ονομαστικός μισθός (ο οποίος στο
εξής θα αναφέρεται απλώς ως μισθός) είναι ένας μισθός αγοράς, για τον οποίο
ισχύει ό,τι ισχύει για τις τιμές αγοράς γενικώς: μπορούν να αποκλίνουν των
τιμών παραγωγής, είτε επειδή υπάρχει ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης,
είτε επειδή ο πολιτικός, συνδικαλιστικός ή ιδεολογικός συσχετισμός δυνάμεων
κεφαλαίου-εργασίας έχει μετατραπεί σε βάρος της τελευταίας. Ο ονομαστικός
16

Ισχύει, δηλαδή, (W*/P)=(a1, a2, a3,... , an), h*=h1 a1+h2 a2+h3 a3+... +hn an,
W*=p1 a1+p2 a2+p3 a3+... +pn an όπου (a1, a2, a3,... , an) οι ποσότητες κατά τις οποίες εισέρχεται
κάθε εµπόρευµα στο “καλάθι”, (h1, h2, h3, ... hn) οι κοινωνικά αναγκαίοι χρόνοι παραγωγής ενός
εκάστου εµπορεύµατος, (p1, p2, p3, ... pn) οι αντίστοιχες τιµές παραγωγής, W* ο ονοµαστικός
αναγκαίος µισθός, h* η αξία της εργασιακής δύναµης και (W*/P) ο πραγµατικός αναγκαίος µισθός.

17

“This price which always finally predominates over the accidental market-prices of labour and
regulates them, this ‘necessary price’ (Physiocrats) or ‘natural price’ of labour (Adam Smith) can
(...) be nothing else than its value expressed in money”.

μισθός αγοράς, ή απλώς μισθός είναι “η πληρωμή της εργασίας στην αξία της ή
σε τιμές που αποκλίνουν από την αξία της”.
Μεταξύ μισθού και αναγκαίου μισθού υπάρχει η δυνατότητα απόκλισης
ακριβώς όπως υπάρχει και για τις τιμές αγοράς ως προς τις τιμές παραγωγής εν
γένει: “η δυνατότητα μιας ποσοτικής απόκλισης μεταξύ της τιμής και του ύψους
της αξίας, δηλαδή μεταξύ του τελευταίου και της χρηματικής του έκφρασης”. Στο
λεξιλόγιο του Karl Marx, συχνά ο αναγκαίος μισθός αναφέρεται καταχρηστικά ως
“αξία της εργασιακής δύναμης”. Καταχρηστικά, διότι οι αξίες και οι τιμές δεν
αποτελούν σύμμετρα (δυνάμενα να συγκριθούν) μεγέθη. Η ορθή σύγκριση είναι
μεταξύ "αναγκαίου ονομαστικού μισθού" και τρέχοντος ονομαστικού μισθού
αγοράς. Βεβαίως, σε ορισμένες διατυπώσεις του, ο Karl Marx, είναι απολύτως
ακριβής: "Η τιμή της εργασιακής δύναμης, όπως και κάθε άλλου εμπορεύματος,
μπορεί να αποκλίνει προς τα άνω ή προς τα κάτω ως προς την αξία της, με
άλλα λόγια, να αποκλίνει κατά την μία ή την άλλη έννοια ως προς την τιμή που
αποτελεί την νομισματική έκφραση της αξίας. “Οι τρέχουσες τιμές βρίσκονται
υψηλότερα ή χαμηλότερα από την τιμή που αντιστοιχεί στην αξία τους...”.
Πρόκειται, δηλαδή, για την απόκλιση του μισθού (του ονομαστικού μισθού
αγοράς) από τον αναγκαίο μισθό (από τον ονομαστικό μισθό που αποτελεί την
χρηματική έκφραση της τιμής παραγωγής του καλαθιού εμπορευμάτων που είναι
αναγκαία για την συντήρηση και αναπαραγωγή του εργατικού νοικοκυριού).
Η απόκλιση του μισθού από τον αναγκαίο μισθό, στην περίπτωση του David
Ricardo μπορεί να προέλθει από μεταβολές είτε στην πορεία της συσσώρευσης
κεφαλαίου, είτε στις μεταβολές του πληθυσμού (οι οποίες διατηρούν με την εν
λόγω απόκλιση αμφίδρομη σχέση αιτιότητας). Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβολές
αυτές καταλήγουν σε ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης που
δημιουργεί την απόκλιση του μισθού από τον αναγκαίο μισθό. Ο Marx δέχεται
καταρχήν την επίδραση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης για την εν λόγω
απόκλιση (για να την μετατρέψει αργότερα ριζικά όταν δείχνει ότι το κεφάλαιο
επιδρά και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην ζήτηση και στην προσφορά
εργασίας) 18.
Ο

Marx

αρνείται,

ωστόσο,

την

γενική

τοποθέτηση,

ότι

ο

μισθός

μακροπρόθεσμα θα εξισωθεί αναγκαστικά με τον αναγκαίο μισθό –τον μισθό που
αντιστοιχεί στην αξία της εργασιακής δύναμης. Δεν αναφέρεται σε μια εξίσωση
του μισθού με τον αναγκαίο μισθό, αλλά σε μια τάση εξίσωσης:
«Εντούτοις, αυτός ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο η τιμή της εργασιακής
18

“If demand and supply balance, the oscillation of prices ceases, all other conditions remaining the
same. But then demand and supply also cease to explain anything. The price of labour, at the moment when demand and supply are in equilibrium, is its natural price, determined independently of
the relation of demand and supply. And how this price is determined is just the question”.

δύναμης ανάγεται πάντοτε στην αξία της, μπορεί να συναντήσει εμπόδια που δεν
του επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί παρά μόνον εντός ορισμένων ορίων (…) Ο
βαθμός της μείωσης […του μισθού] εξαρτάται από το σχετικό βάρος που η πίεση
του κεφαλαίου αφενός, η αντίσταση του εργάτη αφετέρου, βάζουν πάνω στην
ζυγαριά» [του συσχετισμού δυνάμεων]19.
«Το ζήτημα ανάγεται στον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των μαχόμενων
πλευρών»20.
Σε αντίθεση με την αντίληψη των Smith και David Ricardo ⎯για τους οποίους
η “φυσική τιμή της εργασίας” αποτελεί “σημείο βαρυτικής έλξης”, κατά την
αντίληψη του Marx, παρά το γεγονός ότι ο αναγκαίος μισθός όντως αποτελεί
έναν “ελκυστή” για τον μισθό, η μακροχρόνια απόκλιση του μισθού από τον
αναγκαίο μισθό καθίσταται δυνατή διότι παρεμβαίνει η ένταση με την οποία “η
πίεση του κεφαλαίου και η αντίσταση του εργάτη” μετατρέπουν τον συσχετισμό
δυνάμεων.
Έτσι, στην μαρξιστική θεωρητική παράδοση, η απόκλιση του μισθού από τον
αναγκαίο μισθό εξαρτάται από τον ταξικό συσχετισμό δυνάμεων,
•

πρώτον, στην αγορά εργασίας (de Brunhoff, Magaline, Meillassoux),

•

δεύτερον, μέσα στην εργασιακή διαδικασία: καταστροφή της αξίας χρήσης
της

εργασιακής

δύναμης

χάρη

στον

μετασχηματισμό

της

εργασιακής

διαδικασίας, εκμηχάνιση και συνακόλουθη εισαγωγή της εργασίας των
γυναικών και των παιδιών (Braverman, Coriat, Linhart),
•

τρίτον, στους ιδεολογικούς Μηχανισμούς του Κράτους (Althusser). Η κρατική
εξουσία

αποτελεί

βασικό

πεδίο

ταξικού

ανταγωνισμού

στο

οποίο

συμπυκνώνονται όλες οι μορφές του ταξικού συσχετισμού δυνάμεων. Ο
τελευταίος καθορίζει την "οικονομική πολιτική"(de Brunhoff) της οποίας η
επίπτωση στους μισθούς είναι σημαντική.
Στην περίπτωση του David Ricardo, η απόκλιση του μισθού από τον αναγκαίο
μισθό

περιγράφεται

ως

ένα

σύστημα

δυναμικής

ισορροπίας,

ενώ

στην

περίπτωση του Marx πρόκειται για το ίδιο σύστημα, στο οποίο όμως έχει
19

Η διατύπωση υπάρχει µόνον στην γαλλική έκδοση σε µετάφραση Roy, επιµεληµένη από τον ίδιο τον
Karl Marx: «Néanmoins, cette loi, d’après laquelle le prix de la force de travail est toujours réduit á
sa valeur, peut rencontrer des obstacles qui ne lui permettent de se réaliser que jusqu’á certaines
limites (...) Le degré de la baisse [...du salaire...] dépend du poids relatif que la pression du capital, d’une part, la résistance de l’ouvrier, de l’autre, jettent dans la balance» (Editions Sociales,
Livre 1/Tome 2/pages 194-195)
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“Nevertheless, even when circumstances allow the law to operate, subsidiary movements may occur (...) The amount of this fall, the lowest limit of which is 3 shillings (the new value of labourpower), depends on the relative weight, which the pressure of capital on the one side, and the resistance of the labourer on the other, throws into the scale”. “The matter resolves itself into a
question of the respective powers of the combattants”.

ενσωματωθεί η δυνατότητα εκτροπής προς μια νέα ισορροπία.

Ο

Karl Marx δέχεται πως όταν ισορροπούν αμοιβαία η προσφορά και η

ζήτηση, τότε, η τιμή αγοράς συμπίπτει με την βασική τιμή γύρω από την οποία η
τιμή αγοράς πραγματοποιεί κινήσεις ταλάντωσης21. Αναφέρει ότι κατά τον Smith
η φυσική τιμή είναι η κεντρική τιμή από την οποία οι τιμές ασταμάτητα έλκονται
(...) η τιμή αυτή είναι το κέντρο βαρύτητας των τιμών αγοράς...”22. Η αντίληψη
του David Ricardo, επίσης, ταυτίζεται με αυτό το σχήμα δυναμικής ισορροπίας,
στο οποίο, το τελικό σημείο ηρεμίας (ο αναγκαίος μισθός) παραμένει το ίδιο
ανεξάρτητα από ποια θέση εκκίνησε η τιμή αγοράς. Υπάρχει δηλαδή ένας σημείο
βαρυτικής έλξης που συμπαρασύρει ασταμάτητα τον μισθό προς το σημείο
ισορροπίας, δηλαδή τον αναγκαίο μισθό.
Στη περιγραφή του Karl Marx, όμως, όταν ο μισθός εμποδίζεται επί μακρόν
να φθάσει στο σημείο ισορροπίας, δηλαδή στον αναγκαίο μισθό, τότε, ενδέχεται
να προκύψει ένα “σημείο κρίσης” ή ένα “σημείο διακλάδωσης” στο οποίο ο μισθός
θα αποκτήσει κατεύθυνση προς ένα άλλο σημείο ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα,
θα αλλάξει το “αναγκαίο καλάθι” εμπορευμάτων, ο πραγματικός αναγκαίος
μισθός και μαζί με αυτόν η αξία της εργασιακής δύναμης και ο ονομαστικός
αναγκαίος μισθός που αποτελούν το σημείο ισορροπίας. Η δυνατότητα αυτή
εγγράφεται στο μαρξικό σχήμα χάρη στην εισαγωγή της έννοιας του “ιστορικού
στοιχείου των αναγκών” και της σχέσης που αυτό διατηρεί με τον ταξικό
συσχετισμό δυνάμεων.
Με άλλα λόγια, εκτός από την απόκλιση του μισθού από τον αναγκαίο μισθό,
ο ταξικός συσχετισμός δυνάμεων επιδρά και στον ίδιο τον καθορισμό της αξίας
της εργασιακής δύναμης.
Ο ταξικός συσχετισμός δυνάμεων επιδρά καταρχήν στην απόκλιση του
μισθού από τον αναγκαίο μισθό. Εάν αυτή η απόκλιση διατηρηθεί πέραν ενός
κρίσιμου ορίου, μεταβάλλεται το “ιστορικό στοιχείο των αναγκών”, επομένως
και η αξία της εργασιακής δύναμης, επομένως η χρηματική της έκφραση,
δηλαδή ο αναγκαίος μισθός.
Η αξία της εργασιακής δύναμης διακρίνεται από τις αξίες όλων των άλλων
εμπορευμάτων κατά το ότι περιέχει ένα “ιστορικό και κοινωνικό στοιχείο”, το
οποίο είναι επίδικο αντικείμενο της βασικής ταξικής αντίθεσης, και ως εκ τούτου
καθορίζεται από τον συσχετισμό δυνάμεων των αντιτιθέμενων μερών. Ακόμη και
οι

βιολογικές

ανάγκες,

διευκρινίζει

ο

Marx,

περιέχουν

έναν

ιστορικό

προσδιορισμό.
21

“...le prix fondamental autour duquel oscille son prix sur le marché” [υπογράµµιση Η.Ι], [Salaires,
Prix et Profit, page 29]
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“Le prix naturel est le prix central autour duquel les prix ne cessent de graviter”. “Ce prix lá, ce
centre de gravitation des prix du marché...”

«Αυτό το ιστορικό ή κοινωνικό στοιχείο (...) μπορεί να αυξάνεται ή να
συρρικνώνεται, ή ακόμη και να εξαφανιστεί ολότελα (...) Η αξία της εργασίας
καθεαυτή δεν είναι ένα καθορισμένο, σταθερό μέγεθος, αλλά μεταβάλλεται ακόμη και
αν υποθέσουμε ότι οι αξίες όλων των άλλων εμπορευμάτων παρέμειναν
σταθερές»23.
Όπως διευκρινίζει ο Marx στο παραπάνω απόσπασμα, η αξία της
εργασιακής δύναμης είναι μεταβλητό μέγεθος, ακόμη και αν οι αξίες των άλλων
εμπορευμάτων

παραμείνουν

σταθερές,

διότι

μπορεί

να

μεταβληθούν

τα

εμπορεύματα ή οι ποσότητες ή οι αναλογίες κατά τις οποίες συμμετέχουν τα εν
λόγω εμπορεύματα στο “αναγκαίο καλάθι”24.
Έτσι, η εξαγωγή υπεραξίας μεγιστοποιείται όταν ελαχιστοποιείται η αξία
της εργασιακής δύναμης (με δεδομένη την διάρκεια της εργάσιμης ημέρας),
δηλαδή όταν εκμηδενίζεται το ιστορικό στοιχείο των αναγκών. Πέραν της αξίας,
αντίστοιχη μείωση υφίσταται και ο αναγκαίος μισθός 25.
«Με δεδομένα τα όρια της εργάσιμης ημέρας, το μέγιστο κέρδος αντιστοιχεί
στο βιολογικό όριο, το πιο χαμηλό όριο, και με δεδομένους τους μισθούς, το
μέγιστο

κέρδος

αντιστοιχεί

στην

παράταση

της

εργάσιμης

ημέρας

που

εξακολουθεί να είναι συμβατή με τις βιολογικές δυνάμεις του εργάτη (…) …
ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια (…) υπάρχει χώρος για μια τεράστια κλίμακα
δυνατών μεταβολών. Το μέγεθός τους δεν εξαρτάται παρά από τον αδιάλειπτο
αγώνα μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας»26.
Το μέγιστο ποσοστό εκμετάλλευσης αντιστοιχεί στο ελάχιστο φυσιολογικό
όριο αναπαραγωγής της συνολικής εργασιακής δύναμης και στο μεγαλύτερο
23

“This historical or social element (...) may be expanded, or contracted, or altogether extinguished (...) The value of labour itself is not a fixed but a variable magnitude, even supposing the
values of all other commodities to remain constant”

24

Η αξία της εργασιακής δύναµης είναι h*=h1 a1+h2 a2+h3 a3+... +hn an. Εποµένως, ακόµη και εάν
παραµείνουν αµετάβλητες οι αξίες των άλλων εµπορευµάτων, δηλαδή οι κοινωνικά αναγκαίοι χρόνοι
παραγωγής (h1, h2, h3, ... hn) ενός εκάστου εµπορεύµατος που συµµετέχει στο “καλάθι”, µια
µεταβολή στο διάνυσµα του πραγµατικού µισθού (a1, a2, a3,... , an) που αφορά στις ποσότητες ή
τις αναλογίες των εν λόγω εµπορευµάτων, θα µεταβάλλει και την αξία h*. Ο ταξικός συσχετισµός
δυνάµεων, µεταβάλλοντας το ιστορικό στοιχείο των αναγκών, µεταβάλλει και το διάνυσµα
(a1, a2, a3, ..., an), άρα και την αξία της εργασιακής δύναµης.
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Ο αναγκαίος µισθός είναι W*=p1 a1+p2 a2+p3 a3+... +pn an . Μολονότι οι τιµές παραγωγής των
εµπορευµάτων (p1, p2, p3,... , pn), παραµένουν σταθερές, µεταβάλλεται το διάνυσµα (a1, a2, a3,...
, an)
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«...les limites de la journée de travail étant données, le maximum des profits correspond á la limite physiologique la plus basse des salaires, et étant donnés les salaires, le maximum des profits
correspond á la prolongation de la journée de travail encore compatible avec les forces physiques
de l’ouvrier (...) ...entre ces deux limites (...) il y a place pour une échelle immense de variations
possibles. Son degré n’est déterminé que par la lutte incessante entre le capital et le travail».
([υπογράµµιση Η.Ι.])

δυνατό αριθμό ωρών απασχόλησης ή στον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων
εάν θεωρήσουμε την διάρκεια του ατομικού χρόνου εργασίας ως σταθερή. Ο
συσχετισμός δυνάμεων αφορά, επομένως, σε δύο επίδικα αντικείμενα: πρώτον,
στον πραγματικό μισθό (και μέσω αυτού στην αξία της εργασιακής δύναμης), και
δεύτερον, στην διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, δηλαδή στην διάρκεια κατά την
οποία ο καπιταλιστής καταναλώνει παραγωγικά την εργασιακή δύναμη, αλλά
και στο μέγεθος των «νεκρών χρόνων της παραγωγής» (εντατικότητα της
εργασίας).
Πέρα από τα παραπάνω, τα οποία ο Karl Marx συμπυκνώνει στην
διατύπωση ότι "το ζήτημα ανάγεται στον συσχετισμό δυνάμεων", σε ορισμένα
σημεία του έργου του αναφέρει ένα είδος «γενικού ιστορικού νόμου», τον οποίο
δεν θεμελιώνει ειδικά ως νόμο του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής:
«Στις απαρχές του πολιτισμού, η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν μικρή,
όπως εξάλλου και οι ανάγκες, οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα με τα μέσα
που επιτρέπουν την ικανοποίησή τους και εξαιτίας αυτών των μέσων»27 .
Αυτός ο «γενικός ιστορικός νόμος» σημαίνει ότι ο πραγματικός μισθός τείνει
να αυξηθεί στον βαθμό που αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας. Ο Karl
Marx δεν εξετάζει με ποιο τρόπο αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι αυτό προφανώς
εμπίπτει στην ανάλυση των αναγκών και της αξίας χρήσης --ανήκει δηλαδή σε
ένα πεδίο ανάλυσης το οποίο δεν ορίζεται από τον επιστημονικό αντικείμενο της
κριτικής της πολιτικής οικονομίας.
Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας έχει ένα
διπλό, αντιφατικό αποτέλεσμα επί των πραγματικών μισθών: αφενός μεν
αυξάνει την αξία της εργασιακής δύναμης επειδή επιπλέον εμπορεύματα
προστίθενται στο «ιστορικό στοιχείο» των αναγκών, αφετέρου δε μειώνει την
ίδια αξία αφού μειώνει την αξία ενός εκάστου των εμπορευμάτων που
συναπαρτίζουν

το

«καλάθι»

με

το

αναγκαία

μέσα

συντήρησης

και

αναπαραγωγής των εργαζόμενων τάξεων.

Ό

πως σημειώσαμε παραπάνω, κατά τον Karl Marx, ο αναγκαίος μισθός

εξαρτάται από τον τρέχοντα μισθό, την αγοραία τιμή της εργασιακής δύναμης: η
διατήρησή της σε ένα ορισμένο σταθερό σημείο για μια παρατεταμένη χρονική
περίοδο μετατρέπει το αντίστοιχο "επίπεδο ζωής" σε "αναγκαίο" επίπεδο ζωής.
Έχουμε σε αυτήν την περίπτωση, μεταβολή του πραγματικού αναγκαίου μισθού,
δηλαδή του "καλαθιού των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών". Εάν ο τρέχων
ονομαστικός μισθός διατηρηθεί επί μακρόν σε επίπεδα χαμηλότερα από τον
αναγκαίο ονομαστικό μισθό, το ιστορικό στοιχείο των αναγκών θα συρρικνωθεί
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“At the dawn of civilisation the productiveness acquired by labour is small, but so too are the wants
which develop with and by the means of satisfying them”.

και ενώ αρχικά θα υπάρξει μια υποτίμηση της εργασιακής δύναμης, αυτή τελικά
θα μετατραπεί σε απαξίωση28 της εργασιακής δύναμης. Στο εξής με τον όρο της
υποτίμησης θα εννοούμε την πτώση του τρέχοντος ονομαστικού μισθού κάτω
από τον αναγκαίο ονομαστικό μισθό, και με τον όρο της απαξίωσης την μείωση
της αξίας της εργασιακής δύναμης.
Ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, με βάση τα
παραπάνω,

αποτελεί

καθοριστικό

παράγοντα

τόσο

της

υποτίμησης

της

εργασιακής δύναμης, όσο και της απαξίωσής της. Εντούτοις, ενώ στην
περίπτωση της υποτίμησης ο καθορισμός είναι άμεσος, στην περίπτωση της
απαξίωσης είναι έμμεσος. Στην περίπτωση της απαξίωσης της εργασιακής
δύναμης, ο συσχετισμός δυνάμεων δεν επιδρά άμεσα στην αξία της εργασιακής
δύναμης, αλλά έμμεσα μέσω του καθορισμού του ύψους του πραγματικού μισθού
κατά το παρελθόν. Στον καθορισμό του αναγκαίου πραγματικού μισθού
συμπυκνώνεται ο συσχετισμός δυνάμεων ενός λιγότερο ή περισσότερο μακρινού
παρελθόντος. Έτσι, εάν για κάποιους λόγους που επιδρούν στον συσχετισμό
δυνάμεων

και

δεν

εξαρτώνται

από

τους

οικονομικούς

νόμους

του

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, αλλά από συνθήκες ιστορικές, που
ανήκουν στην συγκεκριμένη πραγματικότητα του κοινωνικού σχηματισμού (που
ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή), συμβεί
να μεταβληθεί το ιστορικό στοιχείο των αναγκών, δηλαδή ο αναγκαίος
πραγματικός μισθός, αυτό θα επηρεάσει την μελλοντική πορεία του πραγματικού
μισθού αγοράς, και το κυριότερο, θα επηρεάσει το "σημείο βαρυτικής έλξης", το
σημείο ισορροπίας προς το οποίο τείνει ο πραγματικός μισθός.
Εν κατακλείδι, η αξία της εργασιακής δύναμης μπορεί να αυξάνεται ή να
μειώνεται ως αποτέλεσμα της ταξικής πάλης: είτε το κεφάλαιο κατορθώνει να
συρρικνώσει το «καλάθι» των εμπορευμάτων (υλικών αγαθών και υπηρεσιών)
που είναι αναγκαία για την συντήρηση και αναπαραγωγή της εργασιακής
δύναμης (οπότε έχουμε απαξίωση της εργασιακής δύναμης, ακόμη και αν η
παραγωγικότητα της εργασίας παραμείνει αμετάβλητη), είτε αντιθέτως οι
εργαζόμενοι κατορθώνουν να ενσωματώσουν νέες ανάγκες στο «ιστορικό
στοιχείο» των αναγκών, άρα και στο «αναγκαίο καλάθι» (νέες ανάγκες
προστίθενται στο σύνολο των υλικών αγαθών και υπηρεσιών που θεωρούνται
αναγκαία για μια «κανονική» και αξιοπρεπή διαβίωση στην συγκεκριμένη χώρα
και στην συγκεκριμένη εποχή).
Γι’ αυτόν τον λόγο, η εξαγωγή σχετικής υπεραξίας δεν πραγματοποιείται
μόνον με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (που μειώνει την αξία
ενός εκάστου των εμπορευμάτων που συνθέτουν το «αναγκαίο» για την
συντήρηση και αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης καλάθι), αλλά και με την
συρρίκνωση του «ιστορικού στοιχείου των αναγκών». Για τον ίδιο λόγο, είναι
28

Magaline A.D. (1975), Lutte de classes et dévalorisation du capital, p. 76-84

δυνατή η ύπαρξη ενός καπιταλισμού της σχετικής υπεραξίας τον οποίο θα
χαρακτήριζαν οι μικρές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Αρκούν γι'
αυτό δύο συνθήκες: α) οι πραγματικοί μισθοί να αυξάνονται λιγότερο από ότι η
παραγωγικότητα

της

εργασίας

–πράγμα

που

θα

επιτρέψει

στον

βαθμό

εκμετάλλευσης να αυξάνεται και β) το «παράδοξο της παραγωγικότητας» να
λυθεί στον τομέα Ι παραγωγής μέσων παραγωγής –πράγμα το οποίο θα
επιτρέψει στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου να αυξάνεται με βραδύτητα, ή
ακόμη και να μειώνεται. Εάν ισχύσει ένα τέτοιο σενάριο

–που θυμίζει έντονα

αυτά που ήδη συμβαίνουν στις ΗΠΑ– είναι δυνατό να έχουμε ένα μακρό κύμα
καπιταλιστικής άνθισης βασισμένο στην κατ' έκταση συσσώρευση του κεφαλαίου
στον τομέα των υπηρεσιών, ωθούμενο από τις αυξήσεις της παραγωγικότητας
της εργασίας στον τομέα Ι παραγωγής μέσων παραγωγής, με μια αγορά
εργασίας που θα ανταποκρίνεται στις νέο-φιλελεύθερες απαιτήσεις, μια πρόοδο
των

πραγματικών

μισθών

που

θα

υπολείπεται

των

αυξήσεων

της

παραγωγικότητας, με τους working poor να εργάζονται στον τομέα των
υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, ένα νέο μακρό κύμα καπιταλιστικής άνθισης μπορεί
να συνοδεύεται από κοινωνική οπισθοχώρηση για ένα σημαντικό τμήμα των
εργαζόμενων τάξεων.
Έτσι, ο καπιταλισμός της σχετικής υπεραξίας που γνωρίσαμε στο δεύτερο
ήμισυ του 20ου αιώνα, μετασχηματίζεται σε μια πιο σκληρή για τον κόσμο της
εργασίας εκδοχή του, σε συνδυασμό με μια σημαντική επέκταση της απόλυτης
υπεραξίας μέσω της μετατροπής των όρων πώλησης και κατανάλωσης της
εργασιακής δύναμης (μετατροπή που παίρνει την μορφή των «ευελιξιών» της
αγοράς εργασίας και της ελαστικότητας του χρόνου εργασίας).
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ιστορικά ότι οι ανάγκες της συσσώρευσης
αναφορικά με την εργασιακή δύναμη, προσδίδουν ενίοτε –και μάλλον συχνάστην αγορά εργασίας τον χαρακτήρα μιας πολλαπλής αγοράς: η αγορά εργασίας
κατακερματίζεται σε τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν
καθορισμένες ανάγκες της κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης της παραγωγής. Έτσι, η
μεταπολεμική αγορά εργασίας στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, διαιρέθηκε,
σχηματικά, σε δύο βασικά τμήματα: ένα τμήμα ειδικευμένης και ένα τμήμα
ανειδίκευτης εργασιακής δύναμης. Στο πρώτο τμήμα υπήρχαν υψηλότερες
αμοιβές,

μεγαλύτερη

εκπροσώπηση,

σταθερότητα

πλειοψηφία

των

στην

ανδρών,

απασχόληση,
πρόσβαση

συνδικαλιστική

στα

μικροαστικά

καταναλωτικά πρότυπα, σαφώς καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των
εργασιακών σχέσεων, συνεχής επαγγελματική κατάρτιση… Στο δεύτερο τμήμα,
της ανειδίκευτης εργασίας, υπήρχαν μικρότεροι μισθοί, μεγαλύτερη ανασφάλεια,
γυναίκες, μετανάστες, προερχόμενοι από τον αγροτικό τομέα, χαλαρό θεσμικό
πλαίσιο… Το πρώτο τμήμα της αγοράς εργασίας εξυπηρετούσε κυρίως τις
ανάγκες της σύγχρονης μεγάλης βιομηχανίας, του δημόσιου τομέα και τα
ανώτερα στρώματα του τομέα των υπηρεσιών. Το δεύτερο τμήμα εξυπηρετούσε
εν μέρει την βιομηχανία στον βαθμό που αυτή στηριζόταν στο ταιηλορικό
μοντέλο επαναληπτικής, μονότονης και ανειδίκευτης εργασίας, εν μέρει των

υπηρεσιών.
Η μορφή του καπιταλισμού που έρχεται, με την σταθεροποίηση των
κατακτήσεων του νέο-φιλελευθερισμού, δεν αλλάζει την παλιά αυτή μορφή της
διαίρεσης της αγοράς εργασίας. Μετατρέπει, ωστόσο, την ποσοστιαία τους
αναλογία, με διεύρυνση του δευτέρου τμήματος της «απορυθμισμένης» αγοράς
εργασίας έναντι του πρώτου, «ανώτερου» τμήματος το οποίο συρρικνώνεται
καθώς φθίνουν (σε ποσοστιαία αναλογία) τα μέρη εκείνα του παραγωγικού
συστήματος τα οποία εξυπηρετούσε.

Ημέρα 8η. Η θεωρία της κρίσης υπερσυσσώρευσης
κεφαλαίου
Η πτώση του ποσοστού κέρδους (δηλαδή της απόδοσης κεφαλαίου) στην
περίπτωση της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου δεν προέρχεται από την αύξηση
της "οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου"29, δηλαδή από την ταχεία άνοδο της
έντασης κεφαλαίου που προέρχεται από την τεχνολογική πρόοδο. Έχει άλλα
αίτια από αυτά που ευθύνονται για τον νόμο της πτωτικής τάσης του ποσοστού
κέρδους: στην μια περίπτωση, η πτώση του ποσοστού κέρδους οφείλεται στην
“ειδικά κεφαλαιοκρατική” ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας,
στην υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές λειτουργίες, στην συνακόλουθη
αύξηση της έντασης κεφαλαίου και της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, ενώ
στην άλλη οφείλεται “στην μείωση της υπερ-εργασίας σε σχέση με την αναγκαία
εργασία”, δηλαδή στην μείωση του ποσοστού υπεραξίας (που στο σύστημα των
τιμών εκπροσωπείται από το μερίδιο της εργασίας στην προστιθέμενη αξία).
Για λόγους που σχετίζονται με την ιστορία του εργατικού και κομμουνιστικού
κινήματος, οι αναγνώστες του Μαρξ έτειναν στην πλειοψηφία τους να αποδίδουν
κάθε πτώση του ποσοστού κέρδους στην αύξηση της οργανικής σύνθεσης του
κεφαλαίου. Σε αυτό βοήθησε και η επί μακρό χρονικό διάστημα κακή σχέση των
μαρξιστών με τα στατιστικά στοιχεία και την επεξεργασία τους. Έτσι, ο νόμος
της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους απέκτησε μια διασημότητα πολύ
μεγαλύτερη από αυτήν της θεωρίας της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου.
Εντούτοις, το ποσοστό κέρδους είναι προφανές ότι εξαρτάται από δύο
μεταβλητές: αφενός μεν από το ποσοστό υπεραξίας30, αφετέρου δε από την
οργανική

σύνθεση

του

κεφαλαίου.

Όμως,

ο

ορισμός

της

κρίσης

υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου δείχνει να παίρνει υπόψη του μόνον το ποσοστό
υπεραξίας, δηλαδή την σχέση της υπέρ-εργασίας προς την αναγκαία εργασία.
Εδώ δεν έχουμε βέβαια να κάνουμε με μια παράλειψη ή ένα λάθος, αλλά για την
εφαρμογή μιας μεθόδου που είναι ιδιαίτερα προσφιλής στον Karl Marx, και η
οποία συνίσταται στην εξέταση των μεταβολών ενός μεγέθους υπό την επίδραση
των μεταβολών ενός άλλου, θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες
σταθερούς. Έτσι, στον ορισμό της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, εξετάζεται η
επίδραση των μεταβολών του ποσοστού υπεραξίας (δηλαδή του βαθμού
εκμετάλλευσης της εργασίας από το κεφάλαιο) πάνω στο ποσοστό κέρδους,
θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς —μεταξύ των οποίων και
την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, έχουμε
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Λόγος σταθερού κεφαλαίου προς µεταβλητό κεφάλαιο.
Λόγος υπεραξίας / µεταβλητού κεφαλαίου. Αναφέρεται και ως “ποσοστό υπεραξίας”.

υπερσυσσώρευση όταν “το κεφάλαιο γίνεται ανίκανο να εκμεταλλεύεται την
εργασία στον βαθμό εκείνο της εκμετάλλευσης που απαιτεί η 'υγιής', η 'ομαλή'
ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής διαδικασίας παραγωγής...".
Εν κατακλείδι, ορίζοντας την κρίση υπερσυσσώρευσης ο Karl Marx δεν
αναφέρεται στην διάσημη αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου,
απλώς διότι θεωρεί αυτόν τον παράγοντα σταθερό: όταν αναφέρεται στην
πτώση του ποσοστού κέρδους που οφείλεται στην πτώση του ποσοστού
υπεραξίας (δηλαδή του βαθμού εκμετάλλευσης της εργασίας) εξετάζει την σχέση
ακριβώς αυτών των δύο μεταβλητών —και μόνον αυτών των μεταβλητών.
Παραμένει όμως το ερώτημα, με ποιο τρόπο μπορούμε να λάβουμε τελικά
υπόψη μας, την συνδυασμένη ή την ταυτόχρονη δράση του ποσοστού υπεραξίας
και της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου πάνω στο ποσοστό κέρδους.
Αν θεωρήσουμε ότι το ποσοστό κέρδους είναι μια εξαρτημένη μεταβλητή (R),
ενώ το ποσοστό υπεραξίας (S/V) και η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου (C/V)
είναι ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε ισχύει

R=(S/V) / [(C/V)+1] (1)
όπου C είναι το σταθερό κεφάλαιο, V το μεταβλητό κεφάλαιο και S η
υπεραξία.
Ο Karl Marx εξετάζει την επίδραση της μιας ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω
στην εξαρτημένη, θεωρώντας ως σταθερή την άλλη, και στη συνέχεια, κάνει το
ακριβώς αντίστροφο: εξετάζει την επίδραση της άλλης ανεξάρτητης μεταβλητής
θεωρώντας ως σταθερή την πρώτη. Δηλαδή, όταν εξετάζει την επίδραση του
(S/V) πάνω στο R θεωρεί σταθερό το C/V και αντίστροφα.
Έτσι, στην παράγραφο ΙΙΙ του κεφαλαίου 15, όπου υπάρχει ο ορισμός της
κρίσης υπερσυσσώρευσης, θεωρεί την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου ως
σταθερή, ενώ αντιθέτως, στο κεφάλαιο 13, που αναφέρεται στην “φύση του
νόμου” της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους θεωρεί σταθερό το ποσοστό
υπεραξίας.

Εξετάζει

δηλαδή

διαδοχικά,

την

επίδραση

των

ανεξάρτητων

μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή, μέχρις ότου καλύψει όλες τις
δυνατές περιπτώσεις, όλους τους παράγοντες που επιδρούν πάνω στην
εξαρτημένη μεταβλητή.
Αυτή η θεώρηση των άλλων παραγόντων ως σταθερών, εκφράζεται στον
ορισμό της υπερσυσσώρευσης και με το γεγονός ότι ο Karl Marx θεωρεί πως η
υψηλή ζήτηση εργασίας που προκύπτει από την συσσώρευση κεφαλαίου (όταν
"το κεφάλαιο θα είχε αυξηθεί σε σχέση με τον εργατικό πληθυσμό τόσο που…")
οδηγεί στην μείωση του ποσοστού υπεραξίας, επειδή θα υπήρχε αδυναμία
απασχόλησης επιπλέον εργατών (αφού θα υπήρχε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό
ανεργίας) και επειδή θα είχαμε τότε

—εξαιτίας της κατάστασης στην αγορά

εργασίας—

αυξήσεις των (πραγματικών) μισθών. Εντούτοις, το ποσοστό

υπεραξίας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που δεν αναφέρονται στον
ορισμό της υπερσυσσώρευσης: ο μεν απόλυτος εργάσιμος χρόνος δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από τον αριθμό των απασχολούμενων εργατών, αλλά και από την
διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, ο δε σχετικός χρόνος εργασίας, ο βαθμός
εκμετάλλευσης, δεν εξαρτάται μόνον από το ύψος του μισθού, αλλά και από τις
αυξήσεις της παραγωγικότητας.
Αυτές οι “παραλείψεις” από τον ορισμό της υπερσυσσώρευσης οφείλονται
στο ότι
•

η μεν διάρκεια της εργάσιμης ημέρας είναι μια σχέση καθαρά εξωτερική ως
προς τον νόμο, εξαρτάται δηλαδή από “απειράριθμες εμπειρικές συνθήκες”
ενός κοινωνικού σχηματισμού, συνθήκες που μπορούν να υπάρχουν ή να μην
υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή, και ως εκ τούτου δεν καθορίζεται από
κάποιον οικονομικό νόμο,

•

η δε παραγωγικότητα της εργασίας θεωρείται σταθερός παράγοντας,
ακριβώς όπως και η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου της οποίας η αύξηση
“δεν είναι παρά ένας άλλος τρόπος έκφρασης της προόδου της κοινωνικής
παραγωγικής δύναμης της εργασίας”
Δεν

πρόκειται

επομένως

για

παραλείψεις,

αλλά

για

τον

συνειδητό

αποκλεισμό από τον ορισμό του οικονομικού νόμου κάποιων καθορισμών
(παραγόντων) σύμφωνα με την προσφιλή στον Karl Marx μέθοδο της αφαίρεσης.
Διπλή αφαίρεση από τον ορισμό του οικονομικού νόμου:
•

αφενός μεν όλων των εξωτερικών καθορισμών, δηλαδή των “απειράριθμων
εμπειρικών παραγόντων” που ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε
μια συγκεκριμένη χώρα ή συγκεκριμένη εποχή,

•

αφετέρου δε όλων των καθορισμών που θεωρούνται προσωρινά σταθεροί
για

να

καταστεί

δυνατή

η

διαδοχική

ανάλυση

της

επίδρασης

των

ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν είναι χωρίς συνέπειες για την συγκεκριμένη
ανάλυση της συγκεκριμένης πραγματικότητας:
Η υπόθεση της σταθερότητας της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου στο
εσωτερικό του ορισμού της κρίσης υπερσυσσώρευσης σημαίνει ότι αυτή η
τελευταία δεν υπάρχει παρά μόνον υπό ορισμένους όρους, οι οποίοι αναφέρονται
στις διαχρονικές μεταβολές της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου: διότι
ενδέχεται η μείωση του ποσοστού υπεραξίας να αντισταθμίζεται από μια μείωση
στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, έτσι ώστε το ποσοστό κέρδους να
παραμένει σταθερό (ή ακόμη και να αυξάνεται).

Επομένως,
συγκεκριμένη,

η

όποια

εμπειρικά

“ανάγνωση”
(και

της

εν

κρίσης

τέλει

υπερσυσσώρευσης

ποσοτικά)

στην

καταγεγραμμένη

πραγματικότητα, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην συνδυασμένη

εξέταση

ποσοτικών δεικτών που θα προσεγγίζουν αφενός μεν την ιστορική τάση του
ποσοστού

υπεραξίας

της

εργασίας

(δηλαδή

του

βαθμού

εκμετάλλευσης),

αφετέρου δε της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου. Θα πρέπει, δηλαδή, να
ανασυγκροτούμε το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών καθορισμών που
περιγράφει όλες τις πλευρές της συγκεκριμένης πραγματικότητας, σύνολο που η
θεωρία αποσυναρμολογεί με την μέθοδο της αφαίρεσης για να το αναλύσει, να
διευθετήσει τις σχέσεις αιτιότητας και ανάδρασης που το διέπουν, να
εγκαθιδρύσει λογικές κατασκευές των οποίων ο σκληρός πυρήνας είναι οι
“εσωτερικές και αναγκαίες σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα”, οι άκαμπτοι δεσμοί
που ισχύουν ανεξάρτητα από χώρα και εποχή, δηλαδή οι οικονομικοί νόμοι του
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής.
Φθάνουμε, έτσι, αναγκαστικά στην ερώτηση: η μείωση του ποσοστού
υπεραξίας, στην οποία αναφέρεται ο Karl Marx στην ενότητα "Πλεόνασμα
κεφαλαίου μέσα σε συνθήκες πλεονάζοντος πληθυσμού", κάτω από ποιους όρους
μετατρέπεται σε πτώση του ποσοστού κέρδους, δηλαδή σε οικονομική κρίση;
Όμως, αυτή η ερώτηση δεν μπορεί παρά να είναι υποπερίπτωση μιας άλλης
ερώτησης: με ποιο τρόπο το ποσοστό υπεραξίας μετατρέπεται σε ποσοστό
κέρδους; Ερώτηση που μας παραπέμπει αναπόφευκτα στο πρώτο τμήμα του
τρίτου βιβλίου του "Κεφαλαίου": Η μετατροπή της υπεραξίας σε κέρδος και του
ποσοστού υπεραξίας σε ποσοστό κέρδους.

Ε

άν ακολουθήσουμε την ίδια την λογική του Κεφαλαίου, θα πρέπει να

θεωρήσουμε προς στιγμήν ότι το ποσοστό υπεραξίας είναι σταθερή ποσότητα,
για να αναλύσουμε την σχέση οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου και ποσοστού
κέρδους. Μια βιαστική ανάγνωση θα παρέπεμπε μόνον στο κεφάλαιο 13, στο
διάσημο νόμο της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους, δηλαδή εκεί όπου
διατυπώνεται ότι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επισύρει —και
πάλι υπό όρους— την ταχύτερη αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου
και την συνακόλουθη πτώση του ποσοστού κέρδους. Εντούτοις, η οργανική
σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτάται και από μια σειρά άλλους παράγοντες που
στο εν λόγω κεφάλαιο (δηλαδή το κεφάλαιο 13) θεωρούνται σταθεροί. Θα πρέπει
επομένως να αναζητήσουμε κάπου αλλού μέσα στο ίδιο βιβλίο την απαρίθμησή
τους.
Ισχύει η σχέση

C/V = (C/Y)(Y/V) = (C/Y) [(S+V)/V] = (C/Y) [(S/V)+1] (2)
από την οποία προκύπτει ότι

R= (S/V) / {(C/Y) [(S/V)+1]+1} (3)
όπου Υ το καθαρό προϊόν (δηλαδή το άθροισμα υπεραξίας και αξίας εργασιακής
δύναμης 31).
Παρατηρούμε, με βάση την παραπάνω σχέση, ότι οι παράγοντες που
επιδρούν στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, είναι δυνατό να αναλυθούν,
αφενός μεν σε αυτούς που επιδρούν στο ποσοστό υπεραξίας, αφετέρου δε, σε
αυτούς που επιδρούν στο μέγεθος C/Y. Αυτό το τελευταίο εκφράζει την ποσότητα
σταθερού κεφαλαίου που απαιτείται για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος,
άρα και την ικανότητα της επιχείρησης να κάνει οικονομίες στην χρήση του. Αλλά
ακριβώς σε αυτό το ζήτημα, ο Karl Marx αφιερώνει ολόκληρο το κεφάλαιο 5, που
έχει τον τίτλο Οικονομίες στη χρησιμοποίηση του σταθερού κεφαλαίου. Στο
κεφάλαιο αυτό υπάρχει η απαρίθμηση των παραγόντων που θωρούνται
σταθεροί στην ανάλυση για την αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου
και της συνακόλουθης πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους.
Ακολουθώντας την μέθοδο της αφαίρεσης, στο κεφάλαιο για τις οικονομίες
στη χρησιμοποίηση του σταθερού κεφαλαίου, το ποσοστό υπεραξίας θεωρείται
“δεδομένο”, δηλαδή σταθερό, “για να αποφύγουμε ανώφελες περιπλοκές”, όπως
αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο. Το αντικείμενο του εν λόγω χωρίου είναι η
ανάλυση των παραγόντων που επιτρέπουν ή περιορίζουν την εξοικονόμηση
σταθερού κεφαλαίου μέσα στην παραγωγική διαδικασία θεωρώντας το ποσοστό
υπεραξίας σταθερό. Αλλά, σύμφωνα με την λογική της παραπάνω ποσοτικής
σχέσης (C/V=...), εάν θεωρήσουμε το ποσοστό υπεραξίας (S/V) ως σταθερό, τότε
η ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στον λόγο κεφαλαίου / προϊόντος
(C/Y) ισοδυναμεί με την ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην οργανική
σύνθεση του κεφαλαίου. Αυτή τη φορά, στην ανάλυση της εξοικονόμησης
σταθερού κεφαλαίου, γίνεται αφαίρεση της επίδρασης της παραγωγικότητας της
εργασίας λόγω τεχνολογικής προόδου32 στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου:
δηλαδή γίνεται αφαίρεση του μοναδικού παράγοντα που δεν θεωρήθηκε
σταθερός στην διατύπωση του νόμου της πτωτικής τάσης του ποσοστού
κέρδους.
Στο κεφάλαιο 5, επομένως, γίνεται η απαρίθμηση των παραγόντων που
επιδρούν στην οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και δεν αναφέρονται ούτε στην
αύξηση της σύνθεσης του κεφαλαίου λόγω υποκατάστασης εργασίας από
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Στο σύστηµα εννοιών του εισοδηµατικού κυκλώµατος αντιστοιχεί στην “προστιθέµενη αξία”.

32

Πιο συγκεκριµένα: της υποκατάστασης εργασίας από µηχανές.

μηχανικές λειτουργίες33, ούτε σε μεταβολές στην διανομή του προϊόντος34. Όπως
θα δούμε παρακάτω πρόκειται για τους παράγοντες που τείνουν όχι στην
αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, αλλά στην μείωσή της.
Οι κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι
•

Η διάρκεια λειτουργίας των μηχανών
“Η διαρκώς εντεινόμενη ανάγκη της αύξησης του παγίου κεφαλαίου στο
σύγχρονο βιομηχανικό σύστημα αποτελούσε επομένως ένα κύριο κίνητρο για
την παράταση της εργάσιμης ημέρας...”
επειδή
“το μέγεθος του παγίου μέρους του σταθερού κεφαλαίου, τα κτίρια, τα
μηχανήματα κλπ μένουν τα ίδια ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούνται 12 ή 16
ώρες. Η παράταση της εργάσιμης ημέρας δεν απαιτεί καμιά νέα δαπάνη γι’
αυτό το πιο πολυδάπανο μέρος του σταθερού κεφαλαίου...” (Κ ΙΙΙ, σ.104)

•

Η συγκέντρωση των μέσων παραγωγής και η μαζική τους χρησιμοποίηση.
“...η οικονομία óτους όρους παραγωγής που χαρακτηρίζει την παραγωγή σε
μεγάλη κλίμακα...” (K III, σ. 106)
“...τα ίδια κτίρια, οι ίδιες εγκαταστάσεις... στοιχίζουν σχετικά λιγότερο για
την παραγωγή σε μεγάλη, παρά σε μικρή κλίμακα. Το ίδιο ισχύει για τις
μηχανές κίνησης και εργασίας. Μ’ όλο που η αξία τους ανεβαίνει απόλυτα,
πέφτει σχετικά, σε σύγκριση με την αυξανόμενη έκταση της παραγωγής και με
το μέγεθος του μεταβλητού κεφαλαίου...” (Κ ΙΙΙ, σελ.110)

•

Η κοινωνικά συνδυασμένη εργασία
(συγκέντρωση και συνεργασία των άμεσων παραγωγών, κοινωνικός
χαρακτήρας της εργασίας)
“Ολόκληρη αυτή η οικονομία που προκύπτει από τη συγκέντρωση των μέσων
παραγωγής και από την μαζική χρησιμοποίησή τους, προϋποθέτει σαν
ουσιαστικό όρο την συγκέντρωση και την συνεργασία των εργατών, δηλαδή
τον κοινωνικό συνδυασμό της εργασίας... Ακόμη και οι διαρκείς βελτιώσεις,
που είναι δυνατές και αναγκαίες προκύπτουν αποκλειστικά από τις
συλλογικές εμπειρίες και παρατηρήσεις, που τις κάνει δυνατές και τις
επιτρέπει η παραγωγή του συνδυασμένου σε μεγάλη κλίμακα συνολικού
εργάτη” (Κ ΙΙΙ, σελ.107)

•

Η οικονομία στους όρους εργασίας σε βάρος των εργαζομένων.
“...η μετατροπή του εργάτη σε υποζύγιο...φθάνει ως την υπερπλήρωση
στενών και ανθυγιεινών χώρων με εργάτες, πράγμα που στην
κεφαλαιοκρατική γλώσσα ονομάζεται οικονομία σε κτίρια” (Κ ΙΙΙ, σελ.116)

33

Αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου.

34

Μεταβολές στο ποσοστό υπεραξίας.

Η εξοικονόμηση σταθερού κεφαλαίου μπορεί να διαπλέκεται με την αύξηση
της παραγωγικότητας της εργασίας, όχι όμως με την έννοια της αύξησης της
σύνθεσης του κεφαλαίου —όπως στην ανάλυση της πτωτικής τάσης του
ποσοστού κέρδους— αλλά με την έννοια της μείωσης της εν λόγω σύνθεσης. Οι
παράγοντες που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται ως “αιτίες που αντιδρούν στην
πτωτική τάση” της κερδοφορίας.
•

Η

ανακύκλωση

των

απορριμμάτων

της

παραγωγής.

Η

αύξηση

της

παραγωγικότητας στον τομέα παραγωγής μέσων παραγωγής. Η εξέλιξη στην
ποιότητα των μέσων παραγωγής, η τεχνική τους τελειοποίηση.
“...οικονομία που προκύπτει από τις συνεχείς τελειοποιήσεις
των μηχανών, συγκεκριμένα: 1) των υλικών από τα οποία είναι
κατασκευασμένες... 2) από την πτώση των τιμών των
μηχανών, εξαιτίας της βελτίωσης της παραγωγής μηχανών
γενικά... 3) από τις ειδικές τελειοποιήσεις που δίνουν την
δυνατότητα στις ήδη υπάρχουσες μηχανές να εργάζονται με
μικρότερο κόστος και αποτελεσματικότερα... 4) από την μείωση
των απορριμμάτων εξαιτίας της βελτίωσης των μηχανών...” (Κ
ΙΙΙ, σελ. 108-109)
“Η άνοδος του ποσοστού κέρδους της σε έναν κλάδο της
βιομηχανίας οφείλεται στην ανάπτυξη της παραγωγικής
δύναμης σε έναν άλλον κλάδο... Είναι η ανάπτυξη της
παραγωγικής δύναμης της εργασίας σε έναν άλλο κλάδο ...
στον κλάδο παραγωγής μέσων παραγωγής, που προκαλεί στο
σταθερό κεφάλαιο μια μείωση της σχετικής αξίας του...” (Κ ΙΙΙ,
σελ.110)
•

Η πρόοδος στον τομέα των φυσικών επιστημών και της εφαρμογής τους.
“Η ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας σε έναν κλάδο
παραγωγής... που μπορεί με την σειρά της να σχετίζεται με την πρόοδο στον
τομέα της διανοητικής παραγωγής, ιδίως των φυσικών επιστημών και της
εφαρμογής τους, εμφανίζεται σαν όρος μείωσης της αξίας και επομένως του
κόστους των μέσων παραγωγής σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας” (Κ ΙΙΙ,
σελ.109)

•

Η οικονομία που προκύπτει από την συσσωρευμένη πείρα του συλλογικού
εργάτη.
“...μόνον η εμπειρία του συνδυασμένου εργάτη ανακαλύπτει και δείχνει πού
και πώς μπορεί να γίνει οικονομία, πώς θα εφαρμοσθούν με τον απλούστερο
τρόπο οι ανακαλύψεις που ήδη έγιναν, ποια πρακτικά εμπόδια πρέπει να
υπερνικηθούν κατά την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη κατά την
εφαρμογή της στην διαδικασία παραγωγής...” (Κ ΙΙΙ, σελ.135)

•

Η οικονομία που προκύπτει από την εκπαίδευση του συλλογικού εργάτη και
τις γνώσεις του.
“Να μην χάνεται και να μην σπαταλιέται τίποτα, να καταναλώνονται τα μέσα
παραγωγής μόνον με τον τρόπο που απαιτεί η ίδια η παραγωγή, εξαρτάται
εν μέρει από την κατάρτιση και τις δεξιότητες (training and skill) των εργατών,
εν μέρει από την πειθαρχία που επιβάλλει ο κεφαλαιοκράτης στους
συνδυασμένους εργάτες...” (Κ ΙΙΙ, σελ. 112).

•

Η οικονομία που προκύπτει από την εκπαίδευση του συλλογικού εργάτη, τις
γνώσεις του και την σχέση του με τον εργοστασιακό δεσποτισμό35: "…ο
εργάτης συμπεριφέρεται προς τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας του,
προς τον συνδυασμό της με την εργασία άλλων για την επιδίωξη ενός κοινού
σκοπού, σαν μια ξένη προς αυτόν δύναμη…" (τόμος ΙΙΙ, σ.114). Υπάρχει "…
σχέση αποξένωσης και αδιαφορίας ανάμεσα στον εργάτη … και την
οικονομική, δηλαδή ορθολογική και φειδωλή χρησιμοποίηση των όρων της
εργασίας από την άλλη" (σ.115). Εάν θα εξοικονομηθούν τα μέσα παραγωγής
εξαρτάται από την ισχύ του εργασιακού δεσποτισμού του κεφαλαίου.
Η

κατανόηση

των

μηχανισμών

μέσω

των

οποίων

οι

επιχειρήσεις

επιτυγχάνουν οικονομίες σε σταθερό κεφάλαιο αποτελεί απαραίτητο όρο για την
κατανόηση

των

συνθηκών

υπό

τις

οποίες

η

συσσώρευση

κεφαλαίου

μετατρέπεται σε υπερσυσσώρευση, δηλαδή σε κρίση. Διότι, η μείωση του
ποσοστού υπεραξίας, μετατρέπεται σε πτώση του ποσοστού κέρδους μόνον
εφ'όσον δεν αντισταθμίζεται (η μείωση του ποσοστού υπεραξίας) από οικονομίες
στην χρήση του σταθερού κεφαλαίου. Αντιστρόφως, μια αύξηση του συντελεστή
κεφαλαίου /προϊόντος —δηλαδή μια μείωση στην ικανότητα του οικονομικού
συστήματος να εξοικονομεί σταθερό κεφάλαιο— μπορεί να οδηγήσει σε
υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και πτώση του ποσοστού κέρδους ακόμη και σε
περιπτώσεις αύξησης (με μικρότερο ρυθμό) του ποσοστού υπεραξίας, όπως
μπορούμε να αντιληφθούμε από την σχέση (3).
Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, η αύξηση του συντελεστή C/Y προκύπτει είτε
από μια εντατικότερη υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές λειτουργίες
(αύξηση

της

τεχνικής

σύνθεσης

του

κεφαλαίου)

είτε

από

μια

αύξουσα

εξασθένηση της ικανότητας των επιχειρήσεων να πραγματοποιούν οικονομίες
στην χρήση σταθερού κεφαλαίου με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν (από
την παράταση του χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέχρι την εκπαίδευση
των εργαζομένων).
Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η επιχειρούμενη σήμερα αναδιάρθρωση της
παραγωγής, με την εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία των εφαρμογών της
μικροηλεκτρονικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν έχει μόνον ως στόχο
35

Δηλαδή τις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής που ταυτοχρόνως είναι και σχέσεις εξουσίας.

την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (και την συνακόλουθη μείωση
του μοναδιαίου κόστους εργασίας, άρα και την αύξηση του ποσοστού
υπεραξίας), αλλά και την πραγματοποίηση μιας σημαντικής οικονομίας στην
χρήση των μέσων παραγωγής, μέσω της ευελιξίας που προσδίδει στα
παραγωγικά συστήματα η χρήση των “νέων” τεχνολογιών. Εντούτοις, η
αυτοματοποίηση της παραγωγής πραγματοποιείται εν μέσω αντιφάσεων,
μεταξύ των οποίων η εξής: αφενός μεν οι τεχνολογίες της μικροηλεκτρονικής και
των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

επιτρέπουν

την

εξοικονόμηση

σταθερού

κεφαλαίου, δηλαδή την μείωση του συντελεστή κεφαλαίου /προϊόντος C/Y,
αφετέρου δε, επιβαρύνουν αυτόν τον ίδιο συντελεστή αφού συνοδεύονται από
υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές λειτουργίες.
H ανάλυση της κρίσης υπερσυσσώρευσης, και ιδιαίτερα της εξοικονόμησης
σταθερού κεφαλαίου, προσφέρει μια θεωρητική βάση, όχι μόνον για μια ερμηνεία
της σύγχρονης αυτοματοποίησης της παραγωγής, αλλά και για μια σειρά
φαινομένων της αναδιάρθρωσης, όπως η αναγκαιότητα δημιουργίας οικονομιών
κλίμακας με μια σειρά στρατηγικές (π.χ. εξωτερίκευση εργασιών, δημιουργία
δικτύων επιχειρήσεων κ.ά.), οι καινοτομικές απόπειρες επανακαθορισμού της
οργάνωσης

της

εργασίας

στους

βιομηχανικούς

χώρους

παραγωγής,

η

προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης, ή ακόμη, η ανάπτυξη τεχνικών για την απόσπαση της συναίνεσης
των εργαζομένων στις επιδιώξεις και τις αποφάσεις της επιχείρησης, η πάση
θυσία επιδίωξη της ευελιξίας στην χρήση μηχανών και ανθρώπων...
Εν κατακλείδι, η ανάλυση της κρίσης στο εσωτερικό ενός κοινωνικού
σχηματισμού, μιας χώρας, μπορεί και πρέπει να βασίζεται αφενός μεν στην
αναγνώριση των μακροχρόνιων δομικών τάσεων του οικονομικού συστήματος,
αφετέρου δε, σε μια ποσοτική και εμπειρική έρευνα των ιδιαίτερων συνθηκών του
κοινωνικού

σχηματισμού

από

τις

οποίες

εξαρτάται

η

διαδικασία

της

συσσώρευσης κεφαλαίου. Η θεωρία των κρίσεων υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου
δίνει την δυνατότητα να συμπεριληφθούν στην ίδια ενιαία και λογικά συνεκτική
ανάλυση, τόσο οι μακροχρόνιες δομικές τάσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου
παραγωγής, όσο και οι συγκεκριμένες συνθήκες που ενδέχεται να υπάρχουν ή να
μην υπάρχουν σε μια δεδομένη χώρα ή σε μια δεδομένη εποχή.

•

Η σύγχρονη κρίση υπερσυσσώρευσης (1974-1999)

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανοίγει μια νέα φάση36 για τον ευρωπαϊκό
καπιταλισμό: είναι η φάση εκείνη της κρίσης υπερσυσσώρευσης κατά την οποία
ένα μέρος των μέσων παραγωγής, εξ’ αιτίας της μειωμένης του ικανότητας να
παράγει κέρδη, αδυνατεί να λειτουργήσει ως κεφάλαιο, και ως εκ τούτου
οδηγείται σε εκκαθάριση. Ένα μέρος του κεφαλαίου γίνεται ανίκανο να
εκμεταλλεύεται την εργασία στον βαθμό εκείνο της εκμετάλλευσης που απαιτεί η
”υγιής", η “ομαλή” ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής διαδικασίας παραγωγής και
για τον λόγο αυτό διακόπτεται η λειτουργία του ως μέσα παραγωγής. Η
απομάκρυνση από την αγορά των λιγότερο κερδοφόρων κεφαλαίων και η
συνακόλουθη μείωση της παραγωγής θέτει σε διαθεσιμότητα ένα μέρος του
εργατικού δυναμικού και υποχρεώνει ένα άλλο μέρος, που διατηρεί την
απασχόλησή του, να δεχθεί μειώσεις του πραγματικού μισθού κάτω από εκείνα
τα επίπεδα που αντιστοιχούν στα καταναλωτικά πρότυπα της εποχής μας (στο
"ιστορικό στοιχείο των αναγκών" της εποχής μας) ή μεταβολές στην αγορά
εργασίας -δηλαδή μεταβολές στους όρους πώλησης και κατανάλωσης της
εργασιακής δύναμης.
Η πρώτη, λοιπόν, αυθόρμητη λειτουργία της κρίσης υπερσυσσώρευσης είναι
η εκκαθάριση των πιο αδύναμων κεφαλαίων και η συνακόλουθη κάμψη της
ισχύος των εργατικών ενώσεων. Ακολουθεί αμέσως μετά η μετατροπή των όρων
πώλησης και κατανάλωσης της εργασιακής δύναμης, δηλαδή οι αλλαγές που
έγιναν γνωστές ως "ευελιξίες" της αγοράς εργασίας.
Πέραν αυτών, όμως, η κρίση, με τις εκκαθαριστικές της λειτουργίες
δημιουργεί το έδαφος, τις δυνατότητες, για την αναδιάρθρωση της παραγωγής,
δηλαδή μια σειρά από ριζικές αλλαγές είτε στα μέσα παραγωγής, είτε στην
οργάνωση της εργασίας, που συντομεύουν τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο για την
παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, ή ακόμη, οδηγούν σε βελτίωση της
ποιότητας, ή στην παραγωγή νέων προϊόντων. Η ένταση του ανταγωνισμού που
χαρακτηρίζει την περίοδο των εκκαθαριστικών λειτουργιών της κρίσης, ωθεί μια
μερίδα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνικές δυνατότητες και
τις οργανωτικές καινοτομίες που τις συνοδεύουν. Αυτό έχει επιπτώσεις,
καταρχήν, στην κερδοφορία: Από το γεγονός ότι ο πραγματικός μισθός
σταθεροποιείται ή μειώνεται (γεγονός που σχετίζεται όχι μόνον με την
κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά και με τον συνολικό κοινωνικό

36

Οι απαρχές της κρίσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τοποθετούνται στα µέσα της δεκαετίας του '70.
Θεωρούµε, ωστόσο, ότι η περίοδος 1974-1979 αποτελεί την φάση προετοιµασίας των
εκκαθαριστικών λειτουργιών της κρίσης: πρώτη µετατροπή του συσχετισµού δυνάµεων, υποχώρηση
του κεϋνσιανισµού ως κυρίαρχη οικονοµική θεωρία, ανάδυση του νέο-φιλελευθερισµού ως νέα
µορφή της αστικής ηγεµονίας.

συσχετισμό δυνάμεων), ενώ αντιθέτως η παραγωγικότητα της εργασίας που
προέρχεται από τις τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες

στο υπό

εκσυγχρονισμό τμήμα του παραγωγικού συστήματος παρουσιάζει αξιοσημείωτη
αύξηση, προκύπτει μια μείωση του μεριδίου εργασίας στο προϊόν και του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, γεγονός που συμβάλλει στην
ανόρθωση

της

κερδοφορίας.

Ακόμη,

ο

τεχνολογικός

και

οργανωτικός

εκσυγχρονισμός επιτρέπει και προτρέπει σε εξοικονόμηση παγίου κεφαλαίου
μέσω της επιμήκυνσης του χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ευελιξίες
στην χρήση του κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού, από όπου εν μέρει
απορρέει και η απαίτηση της εργοδοτικής πλευράς για ευελιξίες των ωραρίων),
της καλύτερης χρήσης της συσσωρευμένης πείρας του συλλογικού εργάτη (οφέλη
που προκύπτουν από τον επανακαθορισμό της οργάνωσης της εργασίας σε
σχήματα “συμμετοχικά”, σχήματα παρακίνησης και ανάθεσης ευθυνών των
εργαζομένων, σχήματα που ευνοούν την ανάπτυξη πρωτοβουλίας κλπ), της
εκμετάλλευσης της προόδου στον τομέα των φυσικών επιστημών και της
εφαρμογής της, της προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις γνωστικές
απαιτήσεις των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής μέσω της κατάρτισης... Οι
οικονομίες στην χρήση του σταθερού κεφαλαίου που προκύπτουν έτσι, ευνοούν
την άνοδο της κερδοφορίας.
Εν κατακλείδι, μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαδικασίες που συμβάλουν
στην έξοδο του καπιταλισμού από την κρίση του: μία διαδικασία αναδιανομής
του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας (αύξηση του ποσοστού υπεραξίας) και
μια διαδικασία τεχνικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης της παραγωγικής
διαδικασίας (μείωση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, οικονομίες στην
χρησιμοποίηση του σταθερού κεφαλαίου).
Οι μαρξιστικές ερμηνείες της καπιταλιστικής κρίσης εμπνέονται συνήθως
είτε από τον νόμο της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους 37, είτε από την
έννοια της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου38 . Μια τρίτη ερμηνεία που προσπαθεί
να συνεχίσει μιαν ορισμένη υπό-καταναλωτική μαρξιστική παράδοση είτε
βρίσκεται σήμερα υποταγμένη στον κεϋνσιανισμό (ο οποίος εκπροσωπεί την εν
λόγω αντίληψη με σαφώς καλύτερο τρόπο από τον μαρξισμό), είτε επιβιώνει ως
περιθωριακή ιδεολογία στους κόλπους της Αριστεράς.
Όσοι αποδέχονται τις μαρξιστικές θεωρητικές κατασκευές που στηρίζονται
στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους ή στην θεωρία της υπερσυσσώρευσης
κεφαλαίου δεν θα δυσκολευτούν να συμφωνήσουν ότι οι όροι για την έξοδο του
37
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καπιταλισμού από την κρίση του είναι (τουλάχιστον) οι εξής:
1. Η εκκαθάριση των ανεπαρκώς αξιοποιουμένων κεφαλαίων,
δηλαδή η καταστροφή ενός μέρους του κεφαλαίου που έγινε
ανίκανο να εκμεταλλεύεται την εργασία στον βαθμό εκείνο που
απαιτεί η "υγιής" και "ομαλή" διαδικασία συσσώρευσης του
κεφαλαίου. Από αυτό προκύπτει η άνοδος του μέσου ποσοστού
κέρδους, διότι εκκαθαρίζονται τα ατομικά κεφάλαια των οποίων
η κερδοφορία βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο,
2. η μαζική εκκαθάριση μη επαρκώς αξιοποιημένου κεφαλαίου με
την

παύση

λειτουργίας

(μικρών

ή

μεγάλων)

μονάδων

παραγωγής ή τμημάτων παραγωγής που οδηγεί σε άνοδο της
ανεργίας,
3. η άνοδος της χρόνιας και μαζικής ανεργίας έτσι ώστε να
διαβρωθεί η ισχύς των εργατικών ενώσεων, να μειωθεί η
αγοραστική δύναμη των μισθών και να αναδιανεμηθεί το προϊόν
σε βάρος της εργασίας, να εξασθενήσει η ταξική συνείδηση και
να μειωθεί η αγωνιστικότητα των εργαζόμενων τάξεων, να
αυξηθεί η εντατικότητα της εργασίας και να ενισχυθεί η
εργασιακή πειθαρχία,
4. η ανασύνθεση της εταιρικής διάρθρωσης του κεφαλαίου, η
συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση ώστε να επιτευχθούν
οικονομίες στην χρήση του κεφαλαίου και να επιταχυνθεί η
περιστροφή του,
5. η

μετατροπή

εργασιακής

των

όρων

δύναμης

πώλησης

(συμβάσεις

και

κατανάλωσης

ορισμένου

χρόνου,

της

μερική

απασχόληση, ελαστικά ωράρια, ενοικίαση εργαζομένων και
πάσης φύσεως "ευελιξίες της αγοράς εργασίας"), η επιβολή
θεσμικών αλλαγών που σχετίζονται με την πώληση και την
κατανάλωση

της

εργασιακής

δύναμης:

αποδυνάμωση

των

εργατικών ενώσεων, "απορύθμιση" των εργασιακών σχέσεων,
μετατροπή της νομοθεσίας,
6. η ανάπτυξη του καπιταλισμού της απόλυτης υπεραξίας με την
εκμετάλλευση

της

"δεύτερης"

αγοράς

εργασίας

(γυναίκες,

μετανάστες, νέοι) και την καταστρατήγηση στην πράξη της

εργασιακής νομοθεσίας39,
7. η μείωση του κόστους των μηχανικών συστημάτων παραγωγής,
των πρώτων υλών και της ενέργειας (μείωση της οργανικής
σύνθεσης του κεφαλαίου),
8. η μαζική εισαγωγή καινοτομικών τεχνολογιών που αυξάνουν την
παραγωγικότητα της εργασίας ταχύτερα από όσο αυξάνουν την
ένταση του κεφαλαίου (την τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου) ή
οδηγούν στην παραγωγή νέων εμπορευμάτων τα οποία

είτε

αποτελούν την βάση για την εγκατάσταση νέων κλάδων
παραγωγής, είτε επιτρέπουν την διεύρυνση της κλίμακας των
προϊόντων σε υπάρχοντες κλάδους,
9. η εγκατάσταση ριζικών αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας
έτσι ώστε οι καινοτομικές τεχνολογίες να πραγματοποιούνται με
οικονομίες στην χρήση του παγίου κεφαλαίου,
10.η επιτάχυνση της περιστροφής του κεφαλαίου.
Οι

συνθήκες

1

έως

6

συνθέτουν

την

διαδικασία

εκκαθάρισης

και

"εξορθολογισμού" του συστήματος μέσω της καταστροφής ενός μέρους του
κεφαλαίου,

της

ανεργίας,

της

αποδυνάμωσης

των

συνδικάτων,

των

αναδιαρθρώσεων του παραγωγικού συστήματος, της ανάπτυξης της απόλυτης
υπεραξίας και της επιβολής νέων ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Αυτές οι
αλλαγές οδηγούν στην πτώση του μεριδίου της εργασίας στο προϊόν (πτώση που
ισοδυναμεί με άνοδο του βαθμού εκμετάλλευσης) και εξασφαλίζουν μια κάποια
άνοδο του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου μέσω της εκκαθάρισης των λιγότερο
κερδοφόρων κεφαλαίων.
Οι συνθήκες 7 έως 10 αποτελούν μια διαδικασία αλλαγής της τεχνολογικής
βάσης του παραγωγικού συστήματος που επιδρά στις οικονομίες στην χρήση
σταθερού κεφαλαίου, στην σχέση προϊόντος / κεφαλαίου, επομένως στην
οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, χάρη στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην
παραγωγή και στην εγκατάσταση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας.
Πρόκειται για μια τεχνολογική "αναστάτωση" της παραγωγής ικανή να επηρεάσει
το σύνολο του παραγωγικού συστήματος.
Με βάση αυτές τις δύο διαδικασίες, είναι δυνατό να ορίσουμε δύο περιόδους
στο εσωτερικό της μακράς ύφεσης: Την περίοδο A που αντιστοιχεί στις
λειτουργίες της εκκαθάρισης και του "εξορθολογισμού" (συνθήκες 1 έως 6) και η
39
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οποία προηγείται της περιόδου B η οποία αντιστοιχεί στην διαδικασία της
αλλαγής τεχνολογικής βάσης του παραγωγικού συστήματος (συνθήκες 7 έως 10).
Η τομή μεταξύ των δύο περιόδων δεν είναι ούτε σαφής ούτε απόλυτη: Η
εισαγωγή τεχνολογιών στην παραγωγή και η εγκατάσταση νέων μορφών
οργάνωσης της εργασίας εκκινούν ήδη στην διάρκεια της περιόδου A. Ωστόσο,
γίνονται πολύ πιο έντονες στην διάρκεια της περιόδου Β. Αντιστρόφως, η ταξική
πάλη του κεφαλαίου για την εκκαθάριση του συστήματος και τον εξορθολογισμό
του, για την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε βάρος της εργασίας,
συνεχίζεται στην περίοδο B, αν και είναι οξύτερη στην διάρκεια της φάσης Α.
Αυτή η διαίρεση της μακράς ύφεσης --της κρίσης υπερσυσσώρευσης-- σε
δύο περιόδους οφείλεται σε δύο παράγοντες:
Πρώτον, η μαζική εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και η
εγκατάσταση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας δεν αποσκοπούν σε μικρές
βελτιώσεις

των

μηχανικών

συστημάτων.

Αποσκοπούν

στην

"τεχνολογική

αναστάτωση" που είναι ικανή να επηρεάσει το σύνολο του παραγωγικού
συστήματος. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί "νέες μηχανές, οι οποίες πρέπει
πρώτα να επινοηθούν, να δοκιμασθούν και να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα (...)
Αυτό απαιτεί, τέλος, ορισμένα ποιοτικά άλματα στην οργάνωση της εργασίας" 40.
Η "αναστάτωση" της τεχνολογικής βάσης χάρη στις νέες τεχνολογίες είναι μια
"ιστορία με μικρή κλίση"41, που εκτυλίσσεται αργόσυρτα. Από αυτό απορρέει μια
καθυστέρηση

της

αλλαγής

των

τεχνολογικών

βάσεων

του

παραγωγικού

συστήματος έναντι του ρυθμού της εκκαθάρισης και του "εξορθολογισμού" του
συστήματος, που είναι μια "ιστορία με μεγάλη κλίση", που εκτυλίσσεται
ταχύτερα, που ακολουθεί τους ρυθμούς της ταξικής πάλης στην πολιτική σκηνή,
στην αγορά εργασίας, στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους…
Δεύτερον, και το κυριότερο, η μαζική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην
παραγωγή έχει ως προαπαιτούμενο την επιτάχυνση της συσσώρευσης παγίου
κεφαλαίου, καθώς η μεταφορά των εν λόγω τεχνολογιών μέσα στις εργασιακές
διαδικασίες πραγματοποιείται μέσω της μαζικής εισαγωγής και χρήσης νέων
μηχανών. Όμως, για να γίνει δυνατή μια τέτοια επιτάχυνση της συσσώρευσης,
πρέπει να επιτευχθεί καταρχήν μια άνοδος του ποσοστού κέρδους42. Αυτή η
40
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άνοδος της κερδοφορίας εξασφαλίζεται καταρχήν μέσω της εκκαθάρισης και του
"εξορθολογισμού" του συστήματος, με άλλα λόγια κατά την διάρκεια της
περιόδου Α της κρίσης, κατά την οποία καταστρέφεται ένα μέρος του κεφαλαίου
ως μην επαρκώς αποδοτικό, αλλάζει ο ταξικός συσχετισμός δυνάμεων,
μειώνεται η συμμετοχή των μισθών στο προϊόν, αυξάνεται δηλαδή το ποσοστό
υπεραξίας "ως αποτέλεσμα μιας ιστορικής ήττας και μιας εξατομίκευσης της
εργατικής τάξης" 43. Η εκκαθάριση και ο "εξορθολογισμός" του παραγωγικού
συστήματος εμφανίζεται ως προϋπόθεση για την αλλαγή της τεχνολογικής
βάσης της καπιταλιστικής παραγωγής.
Γι' αυτούς τους λόγους μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιόδους της κρίσης
υπερσυσσώρευσης, της μακράς ύφεσης.
Οι δύο διαδικασίες που συμβάλουν στην έξοδο του καπιταλισμού από την
κρίση του, εκτυλίσσονται με άνισους ρυθμούς: η πρώτη, αυτή που απολήγει στην
αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας εκτυλίσσεται ταχύτερα από
την δεύτερη, αυτήν που απολήγει στην τεχνική και οργανωτική αναδιάρθρωση
της εργασιακής διαδικασίας.
Χωρίς οι δύο διαδικασίες να διακρίνονται απόλυτα (με την έννοια ότι δεν
ολοκληρώνεται η πρώτη για να εκκινήσει η δεύτερη), μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι ορίζουν δύο φάσεις της κρίσης υπερσυσσώρευσης: στην διάρκεια της
πρώτης φάσης εκτυλίσσονται κυρίως οι διαδικασίες μετατροπής του ταξικού
συσχετισμού δυνάμεων και αναδιανομής του προϊόντος έτσι ώστε να ανακάμψει
η κερδοφορία και να επιβληθεί εργασιακή πειθαρχία, ενώ στην δεύτερη κυριαρχεί
η τεχνική και οργανωτική ανασύνταξη της παραγωγικής διαδικασίας.
Δύο παρατηρήσεις: α) Η διαίρεση της μακράς ύφεσης σε δύο περιόδους δεν
αποτελεί εξελικτικό σχήμα, με την έννοια ότι η περίοδος Α δεν "φέρει στα
σπλάχνα της" την περίοδο Β. Για την μετάβαση από την μία περίοδο στην
επόμενη, τα πάντα εξαρτώνται από τους ιστορικούς παράγοντες, που είναι
εξωτερικοί ως προς τους οικονομικούς νόμους 44. β) Εάν αυτό το θεωρητικό σχήμα
μοιάζει να ταιριάζει στην τελευταία μακρά ύφεση (την κρίση υπερσυσσώρευσης)
που διανύουμε, δεν είναι προφανές ότι εφαρμόζεται στις παρελθούσες κρίσεις. Σ'
αυτό, μόνον μια συγκεκριμένη ανάλυση οικονομικής ιστορίας θα μπορούσε να
δώσει απάντηση.
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Παράρτημα 1
Οργάνωση της παραγωγής και συλλογικός
εργάτης
Ο καθηγητής Νέγκρι και οι φίλοι του, ανέπτυξαν τη θέση της εμφάνισης ήδη από
τη δεκαετία του '20 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 εφ' όσον αυτή τείνει να απαιτεί συνεχώς λιγότερες ειδικές
γνώσεις.
Η ανάγνωση του Κεφαλαίου που επιχειρήθηκε ήδη 20 χρόνια πριν, από
τους θεωρητικούς του ιταλικού εργατισμού2 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,3 έφεραν στο θεωρητικό προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την αποειδίκευση 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 δεκαετίες του 1960 και του 1970 βρίσκονται ήδη μέσα στο
Κεφάλαιο, ιδιαίτερα στα κεφάλαια πάνω στη μεγάλη βιομηχανία.4 Για τον Μαρξ,
η βασική αρχή της οργάνωσης της εργασίας είναι, στην εποχή της μεγάλης
βιομηχανίας, η συνεχής αντικατάσταση της εργασίας από μηχανικές λειτουργίες
(λειτουργίες του συστήματος των μηχανών). Στη μανουφακτούρα, το μέσο
εργασίας και η εργατική δύναμη αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα: ο εργάτης
κατέχει ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων 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 αντικειμένου 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».6 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...»7. 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».8
Επομένως, μέσα στο σύγχρονο εργοστάσιο, απ' 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 απ' 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 σ' 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, ηλεκτρονική, 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 αυτοματισμό.12
Αφηρημένη εργασία
Για τον Μαρξ, η εργασία πρέπει πρώτα να είναι συγκεκριμένη για να νοηθεί ως
ανάλωση ανθρώπινης εργασίας με την αφηρημένη έννοια του όρου ακριβώς
όπως το εμπόρευμα πρέπει να είναι αξία χρήσης για να είναι αξία.14
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 εργασία και την αξία: το συστατικό στοιχείο της αξίας είναι η
αφηρημένη εργασία, η κοινωνικά αναγκαία 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
σύστημα 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,
απομάκρυνση εμπειρικών προσδιορισμών. Η συγκεκριμένη εργασία, δεν είναι
επομένως εκδήλωση, έκφραση, φαινομενική μορφή μιας ουσίας, δηλαδή της
αφηρημένης εργασίας. Η έννοια της αφηρημένης εργασίας υποδεικνύει μια
συγκεκριμένη πραγματικότητα «που κάλλιστα υπάρχει αλλά που δεν μπορούμε
ούτε να "πιάσουμε με τα χέρια" ούτε να τη "δούμε με τα μάτια"».15 Κάποιοι
ισχυρίζονται ότι η αφηρημένη εργασία παρουσιάζεται αυτοπροσώπως, δηλαδή
μπροστά στα μάτια μας, μέσα στα σύγχρονα εργοστάσια, αυτό όμως είναι
αδύνατο.
Β. Corial, «L' Atelier et le Chronomètre» C. Bourgois, 1979 και «Science, Technique et
Capital» Seuil. Επίσης H. Braverman. Κ. Μάρξ. «Το Κεφάλαιο». Βιβλίο πρώτο,
κεφάλαιο 12 και 13. Althusser, Baiibar Να διαβάσουμε το Κεφάλαιο, Althusser,
πρόλογος στο «Κεφάλαιο» εκδόσεις Flammarion

H αυτοματοποίηση της παραγωγής
Ο τομέας II λειτουργεί με βάση την αρχή της οδήγησης φυσικοχημικών δράσεων:
η εργασία πραγματοποιείται 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
επιτυγχάνονται με αυτή (τη διεργασία): το πεδίο εφαρμογής της
αυτοματοποίησης είναι σ' αυτή την περίπτωση μόνο η λειτουργία της ρύθμισης
της διεργασίας. Αντίθετα στους τομείς Ι και III (διαδικασία 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 παραγωγικής δύναμης της εργασίας.
Η μυθολογία των ρομπότ είναι ένα σύμπτωμα αυτής της επικείμενης
γενίκευσης της αυτοματοποίησης της παραγωγής. Τα ρομπότ όμως είναι μόνο
μια

μορφή

αυτοματοποιημένης

εργαλειομηχανές

με

οδήγηση

μηχανής.
από

Δίπλα

τους

ηλεκτρονικό

εμφανίστηκαν

υπολογιστή,

οι

άλλες

προγραμματιζόμενες μηχανές, μηχανές σχεδίασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή...
Είμαστε ακόμη μακριά από μια γενίκευση της αυτοματοποίησης της
καπιταλιστικής διαδικασίας 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 αναγνώριση 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 σταμάτημα της μηχανής: αλλαγή εργαλείων πριν η
φθορά τους προκαλέσει χειροτέρευση της ποιότητας 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 προγραμματισμός της μηχανής με Η.Υ. και ιδιαίτερα με
μικροϋπολογιστή, β) η κατασκευή διαφορετικών μηχανών, ξεκινώντας από
τυποποιημένα κομμάτια, και γ) η εισαγωγή στις μηχανές του μέγιστου αριθμού
μεταβλητών στοιχείων.
4. Δίπλα στην πολυλειτουργικότητα του αυτοματοποιημένου ατελιέ εμφανίστηκε
η πολυλειτουργικότητα της εργατικής δύναμης. Πρόκειται για την ικανότητα ενός
εργάτη που συνήθως ασκεί μία ορισμένη εργασία ν' αντικαθιστά προσωρινά
άλλους εργάτες σε μια η περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι χειριστές αυτόματης
μηχανής π.χ., δεν εξειδικεύονται σε μία θέση εργασίας, αλλά αναλαμβάνουν
συλλογικά τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την απλή συντήρηση του ατελιέ στο σύνολο
του. Κάθε ένας απ' τους εργάτες της ομάδας, πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση ν'
αντικαταστήσει τους άλλους εργάτες της ίδιας ομάδας. Κατά συνέπεια πρέπει να
κατέχει το σύνολο των πρακτικών γνώσεων 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
περισσότερες 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, χρήση
εξισώσεων κλπ.) και ικανότητες αφαίρεσης που η πείρα από μόνη της δεν αρκεί
για να αποκτηθούν. Η ανάγκη ύπαρξης κύκλων εκπαίδευσης στο εσωτερικό της
εργασιακής διαδικασίας, αποδεικνύει την αδυναμία του εκπαιδευτικού
συστήματος να ικανοποιήσει άμεσα την ανάγκη κινητικότητας 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

ατομικό

κεφάλαιο

προχωράει

στην

αντικατάσταση εργασίας με λειτουργίες του συστήματος των μηχανών για να
μεταβάλει τη σχέση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας προς το χρόνο
υπερεργασίας, 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. Σ' 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 επιχείρηση 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 χρησιμοποιείται 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
μάζα

-

φορντικό ατελιέ, κινεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μια

αυτοματοποιημένων

μέσων

εργασίας

μεγαλύτερη

από

πρώτα,

και

καταναλώνει μεγαλύτερη ποσότητα πρώτης όλης. Πρόκειται δηλαδή 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 μεγαλύτερη από αυτή των παλαιοτέρων.
Η

εισαγωγή

των

αυτοματοποιημένων

μηχανών

στην

καπιταλιστική

διαδικασία παραγωγής έχει λοιπόν αντιφατικά αποτελέσματα πάνω στο
ποσοστό του κέρδους: αύξηση του ποσοστού υπεραξίας 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 κεφαλαίου, 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 εικοσιτετράωρο. Η
λειτουργία όμως καθ' όλο το 24ωρο αύξανα τη μάζα της υπεραξίας, αυξάνοντας
έτσι και το ποσοστό του κέρδους. Σ' αυτή την αύξηση προστίθεται και εκείνη που
προέρχεται από τη συντόμευση 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

αξιολόγησης

και

επενδυτικών

τα

Σαββατοκύριακα.

σχεδίων,

η

σύγκριση

Ακόμη
γίνεται

και

στο

ανάμεσα

στάδιο
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 ελάττωμα στο προϊόν, μηδέν αποθέματα πρώτων υλών και
έτοιμου προϊόντος.
"Όμως 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 πολυλειτουργικότητα 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 αξιοποίηση του. Ο
αυτοματισμός απλώς καθιστά δυνατή (και αναγκαία για τον καπιταλισμό) την

πολυλειτουργικότητα

του

ατελιέ,

δεν

την

δημιουργεί.

Ο

καπιταλισμός

ανακήρυσσα την πολυλειτουργικότητα 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 μηχανές, 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 συλλογικού εργάτη ικανού να αντιδρά γρήγορα στα τυχαία
γεγονότα που απορυθμίζουν το αυτοματοποιημένο 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 γνωρίζει 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 αποκλειστικά 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 μεγάλη κλίμακα».
Η

ανάγκη

ταυτόχρονα

τις

συγκρότησης
δυνατότητες

ενός
του

τέτοιου

συλλογικού

καπιταλιστή

να

εργάτη

περιορίζει

εξοικονόμησα

σταθερό

κεφάλαιο
α) με χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας: η εξοικονόμηση δεν μπορεί να
ξεπεράσει, με αυτόν 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 φανατισμός, 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

εργατών, εν μέρει από την πειθαρχία που επιβάλλει ο κεφαλαιοκράτης στους
εργάτες που βρίσκονται ενταγμένοι σε μια σύνθετη διαδικασία παραγωγής... Εφ'
όσον αυτά τα μέσα παραγωγής στην καπιταλιστική διαδικασία παραγωγής είναι
ταυτόχρονα μέσα εκμετάλλευσης της εργασίας, ο εργάτης νοιάζεται τόσο λίγο
για τη σχετική φτήνια η ακρίβεια αυτών των μέσων εκμετάλλευσης, όσο
νοιάζεται το άλογο αν το χαλινώνουν με ένα ακριβό η φτηνό στολίδι και
χαλινάρι». Όμως, με το αυτοματοποιημένο 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 αυτοοργανώνεται. 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 εξουσίας (σχέση υλικής ιδιοποίησης των μέσων παραγωγής)
μετατοπίζεται από τον ατομικό εργάτη στο συλλογικό εργάτη.
•

Συλλογικός εργάτης και ταξική πάλη

Ο ατομικός καπιταλιστής προσδιορίζει κατ' 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 μορφές 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 περιεχόμενο
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 προσδιορίζονται 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 ικανότητα των άμεσων
παραγωγών να θέτουν σε λειτουργία τα μέσα παραγωγής, γύρω από τη διαίρεση
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 πεπειραμένους, 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 εργατών, 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 συγκρότηση ενός
συλλογικού εργάτη αλλά ταυτόχρονα οι ικανότητες του δεν πρέπει να ξεπερνούν
ορισμένα όρια, να θέτουν σε αμφισβήτηση την κυριαρχία του κεφαλαίου πάνω
στην εργασία. Ο καπιταλιστής προσπαθεί λοιπόν να περιχαρακώσει την
ανάπτυξη του συλλογικού εργάτη και να της αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά
εκείνα που διασφαλίζουν την κυριαρχία του κεφαλαίου μέσα στην άμεση
διαδικασία παραγωγής.

Παράρτημα 2
Για την οικιακή εργασία
Μέσα στους τοίχους του νοικοκυριού η γυναικεία εργασία πραγματοποιείται έτσι
ώστε να συμβάλει στην αναπαραγωγή του εμπορεύματος «εργασιακή δύναμη»: η
αναπαραγωγή

αυτή

δεν

πραγματοποιείται

μόνο

με

την

κατανάλωση

εμπορευμάτων αλλά και με την κατανάλωση χρήσιμων αντικειμένων (αξιών
χρήσης) που παράγει η οικιακή διαδικασία της εργασίας δηλαδή η γυναικεία
εργασία στο σπίτι.
Η εργατική δύναμη φθείρεται καθημερινά, και καθημερινά απαιτείται για την
ανασύσταση της ο ίδιος κύκλος οικιακών εργασιών. Έτσι η νοικοκυρά παλεύει
καθημερινά ενάντια στη φθορά του ίδιου πράγματος: αυτό που παράγει
αναλώνεται αμέσως και απαιτεί να παραχθεί εκ νέου. Η ζωντανή εργασία της,
όχι μόνο παράγει καινούργια χρήσιμα πράγματα, αλλά συντηρεί και τα παλιά. Το
σύνολο των επιμέρους εργασιών της συγκροτεί έναν ατέρμονα κύκλο που
συνιστά γι' αυτήν έναν κλειστό και ακίνητο κόσμο. Μέσα σ' αυτό το «αντισύμπαν»
(Bachelard) η έγκλειστη νοικοκυρά έχει την εντύπωση ότι απλώς διαιωνίζει το
παρόν. Τέτοιο είναι το περιεχόμενο της δουλειάς της (Beauvoir 1949). Τα
ιδεολογικά αποτελέσματα του κύκλου εργασιών της δε θα μας απασχολήσουν
εδώ (Greer 1971). Από την άποψη που μας απασχολεί, σημασία έχει κυρίως η
ποσότητα της οικιακής εργασίας των γυναικών. Χωρίς να ανατρέξουμε στη
στατιστική γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν την εργασία τους έξω
από το σπίτι σαν μια ξεκούραση μετά την εξαντλητική φυσική προσπάθεια και
τη νευρική ένταση που απαιτεί το νοικοκυριό.
Παρ' όλ' αυτά ο χρόνος εργασίας της νοικοκυράς δεν υπολογίζεται από καμία
επίσημη κρατική στατιστική: είναι λογιστικά ανύπαρκτος. Μία εκτίμηση του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Meulenbelt (1983) η μέση εβδομαδιαία εργασία
των νοικοκυρών σπάνια είναι λιγότερη από 50 ώρες, ενώ η εβδομαδιαία εργασία
των Αγγλίδων νοικοκυρών με ένα τουλάχιστο παιδί είναι κατά μέσο όρο 77 ώρες.
Μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία (Wilmott and Young 1973)
βρήκε ότι οι γυναίκες που απασχολούνται με πλήρες ωράριο έξω από το σπίτι
διαθέτουν 23 ώρες για το νοικοκυριό ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για τις
νοικοκυρές ήταν 45 ώρες την εβδομάδα. Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας
της νοικοκυράς στη Γαλλία (Alzon 1977) είναι μεταξύ 54 και 87 ωρών ανάλογα με
τον αριθμό των παιδιών.
Υπάρχει λοιπόν ένας τεράστιος όγκος από την πιο σκοτεινή, την πιο βαριά,
την πιο αποβλακωτική εργασία, που πραγματοποιείται μέσα στα νοικοκυριά
αλλά δεν καταγράφεται από τις επίσημες στατιστικές. Αυτό το γεγονός, της μη

καταγραφής, βρίσκει την εξήγηση του στο νόμο της αξίας.
Πραγματικός και κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας
Η εργασιακή δύναμη (ε.δ.) είναι το εμπόρευμα που ο εργάτης έχει στην κατοχή
του: είναι ιδιοκτήτης της ικανότητας του για εργασία. Η αξία της εργασιακής
δύναμης καθορίζεται, όπως η αξία όλων των εμπορευμάτων, από το χρόνο
εργασίας που είναι κοινωνικά αναγκαίος για την παραγωγή της. Στην περίπτωση
της εργασιακής δύναμης, ο χρόνος αυτός αναλύεται στο χρόνο εργασίας που
είναι κοινωνικά αναγκαίος για την παραγωγή των μέσων συντήρησης της
εργασιακής δύναμης: μέσα καθημερινής ανασύστασης της ε.δ., μέσα συντήρησης
των αντικαταστατών δηλ. των παιδιών των εργατών, έξοδα εκπαίδευσης που
είναι απαραίτητα για να αποκτήσει ο νέος εργάτης τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απαιτούνται από τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της
παραγωγής.
Για

τα

ξεχωριστά

εμπορεύματα,

που

έχουν

παραχθεί

από

τους

ξεχωριστούς παραγωγούς, έχει δαπανηθεί ένας πραγματικός χρόνος εργασίας (ο
χρόνος που μετράμε με τα ρολόγια μας). Οι ιδιωτικές εργασίες που παράγουν
αυτά τα ξεχωριστά εμπορεύματα επικυρώνονται σαν κοινωνικά αναγκαίες στην
αγορά, όπου μέσα από την ανταλλαγή αναγνωρίζεται ότι κοινωνικά αναγκαίος
χρόνος έχει δαπανηθεί για την παραγωγή αυτών των εμπορευμάτων. Ο χρόνος
αυτός είναι ένας κοινωνικά μέσος χρόνος: είναι το μέτρο της αξίας του
εμπορεύματος.
Όποιος

παράγει

κάτι

το

χρήσιμο

(αξία

χρήσης)

δαπανά

κάποιο

πραγματικό χρόνο εργασίας, αλλά δεν παράγει αναγκαστικά αξία. Οι ιδιωτικές
εργασίες που δεν κάνουν το «επικίνδυνο άλμα του εμπορεύματος» (Μαρξ) που δεν
παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στην αγορά με σκοπό την ανταλλαγή
παραμένουν πάντα ιδιωτικές: δεν αναγνωρίζεται ο κοινωνικός τους χαρακτήρας,
δεν επικυρώνονται σαν κοινωνικά αναγκαίες εργασίες. Τα προϊόντα τους δεν
είναι αξίες αλλά απλώς χρήσιμα αντικείμενα (αξίες χρήσης).
Η παραγωγή του εμπορεύματος ε.δ. δεν πραγματοποιείται μόνο με την
κατανάλωση εμπορευμάτων (που είναι αξίες και αξίες χρήσης) αλλά και με την
κατανάλωση αξιών χρήσης που παράγει η οικιακή διαδικασία εργασίας,
(ουσιαστικά η γυναικεία εργασία στο νοικοκυριό). Αυτές οι αξίες χρήσης δεν
έχουν αξία, δεν είναι εμπορεύματα, δεν ανταλλάσσονται στην αγορά με άλλα
εμπορεύματα ώστε ο πραγματικός χρόνος παραγωγής τους να αναγνωριστεί σαν
κοινωνικά αναγκαίος. Ο χρόνος που διαθέτουν οι γυναίκες στο σπίτι για την
αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης δεν αναγνωρίζεται σαν κοινωνικά
αναγκαίος και δεν εισέρχεται στον προσδιορισμό της αξίας της. Η εργασία της
νοικοκυράς είναι μια ιδιωτική εργασία που δεν επικυρώνεται κοινωνικά.

Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι επίσημες στατιστικές δεν καταγράφουν
αυτόν τον πραγματικό χρόνο εργασίας: επειδή δεν επικυρώνεται σαν κοινωνικά
αναγκαίος.

Η

επικύρωση

αυτή

πραγματοποιείται

μόνο

στο

χώρο

του

φαντασιακού, στους ωραίους λόγους των Προέδρων της Δημοκρατίας, στην
τηλεόραση και τις εφημερίδες, όπου όλοι αναγνωρίζουν το πόσο χρήσιμη και
κοινωνικά αναγκαία είναι η - εργασία της νοικοκυράς και ιδιαίτερα της
νοικοκυράς μητέρας. Αυτή είναι μια φαντασιακή κοινωνική επικύρωση με σαφείς
πρακτικούς στόχους. Στην πραγματικότητα όμως, δηλαδή στην αγορά, εκεί που
κυβερνάει ο νόμος της αξίας, η εργασία της νοικοκυράς δεν επικυρώνεται
κοινωνικά.
Ο καπιταλιστής (ατομικός ή συλλογικός) αγοράζει την εργατική δύναμη
στην αξία της. Αλλά για την παραγωγή αυτού του εμπορεύματος δαπανήθηκε
πραγματικός χρόνος γυναικείας εργασίας που δεν αναγνωρίζεται σαν κοινωνικά
αναγκαίος, που δεν υπεισέρχεται στον προσδιορισμό της αξίας της ε.δ. Έτσι το
κεφάλαιο, εκτός από την υπερεργασία που ιδιοποιείται μέσα στην παραγωγή
(καπιταλιστική

εκμετάλλευση),

επωφελείται

από

τις

ιδιωτικές

εργασίες

εκατομμυρίων νοικοκυρών.
Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής επωφελείται από τον τεράστιο
όγκο οικιακής δουλειάς των γυναικών. Ωστόσο δεν είναι τυχαίο που τις οικιακές
εργασίες τις εκτελούν ουσιαστικά οι γυναίκες. Όσο κι αν ψάξει κανείς από τη
μεριά των δομικών χαρακτηριστικών του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής δεν
θα βρει κάποια εξήγηση στο φαινόμενο. Η υποδεέστερη θέση των γυναικών θα
πρέπει να ερμηνευτεί από τον τρόπο με τον οποίο ο καπιταλισμός ενσωμάτωσε
τις πατριαρχικές δομές. Είναι αλήθεια ότι οι άνδρες έχουν απαλλαχτεί
ουσιαστικά από τις δουλειές του σπιτιού και ότι όλο το βάρος το σηκώνουν οι
γυναίκες. Αλλά όπως είδαμε παραπάνω δεν είναι αυτοί που επωφελούνται, αλλά
το κεφάλαιο. Ο άνδρας λειτουργεί μέσα στην οικιακή διαδικασία της εργασίας
σαν εκπρόσωπος του κεφαλαίου: διευθύνει, ελέγχει, τιμωρεί, αναλαμβάνει τις
όποιες διανοητικές προσπάθειες απαιτεί η διαδικασία αυτή. Ακριβώς όπως δεν
μας περνάει από το μυαλό να πούμε ότι ο επιστάτης στο εργοστάσιο
εκμεταλλεύεται τον εργάτη, έτσι και με τους άνδρες: εκπρόσωποι του κεφαλαίου,
επιβάλλουν την πειθαρχία του στο σπίτι, πράγμα που τους φέρνει πολλά ηθικά
πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να καρπωθεί (το κεφάλαιο) τις ιδιωτικές εργασίες των
νοικοκυρών.
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να κάνουμε μερικές διαπιστώσεις:
α) όταν το κεφάλαιο κατορθώνει να επιβάλλει μία πολιτική υποτίμησης
της εργασιακής δύναμης (π.χ. πολιτική λιτότητας) έστω μεσοπρόθεσμα, όταν
δηλαδή ο μισθός πέφτει κάτω από την αξία της εργασιακής δύναμης
παρασύροντας την τελικά προς τα κάτω, εντατικοποιείται η οικιακή εργασία των

γυναικών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης.
Όπως το περιγράφει και η Meulenbelt (1983): «Οι νοικοκυρές δουλεύουν συνήθως
σκληρότερα ώστε η οικογένεια να διατηρήσει το ίδιο βιοτικό επίπεδο όπως
παλιότερα. Αγοράζουν λιγότερα έτοιμα προϊόντα. Στην Αγγλία η πώληση
ετοίμων προϊόντων μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια της κρίσης. Η νοικοκυρά
μπαλώνει τα ρούχα αντί να αγοράζει καινούργια, δεν αντικαθιστά τόσο γρήγορα
τις παλιές συσκευές και κάνει περισσότερα πράγματα στο χέρι. Κάνει πιο
μεγάλες διαδρομές για να ψωνίσει σε φτηνότερα μαγαζιά. Μ' αυτόν τον τρόπο οι
νοικοκυρές

εκτονώνουν

τα

πρώτα

κτυπήματα

της

οικονομικής

κρίσης.

Φροντίζουν ώστε οι εργάτες να μη δυσαρεστούνται τόσο γρήγορα όταν κερδίζουν
λιγότερα, φορτώνονται με παραπάνω δουλειά, συγκαλύπτοντας το γεγονός ότι
οι συνθήκες της ζωής έχουν γίνει χειρότερες».
Η πολιτική λιτότητας συνοδεύεται από περισσότερη ή / και εντατικότερη
οικιακή εργασία των γυναικών. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι
κυβερνήσεις που ακολουθούν μία πολιτική μείωσης της κατανάλωσης των
μισθωτών νοιώθουν την υποχρέωση να ενισχύσουν θεσμικά ή ιδεολογικά την
οικογενειακή εστία.
β) μερικοί υποστηρικτές της οικογένειας και του νοικοκυριού ισχυρίζονται
ότι η εργασία της νοικοκυράς παράγει χρησιμότητες που ανυψώνουν το «βιοτικό
επίπεδο» της οικογένειας πάνω από ότι είναι αναγκαίο για την αναπαραγωγή
της. Η θέση αυτή έχει οπαδούς ακόμη και ανάμεσα στους μαρξόφωνους
μελετητές της οικογένειας (Humphries 1977). Αλλά όπως είδαμε, ό,τι παράγει
μόνη της η οικιακή εργασία των γυναικών, μειώνει την αξία της εργασιακής
δύναμης. Η εργασία της νοικοκυράς παράγει χρήσιμα αντικείμενα που μαζί με τα
εμπορεύματα

που

προμηθεύεται

το

νοικοκυριό

(μέσα

κατανάλωσης)

αναπαράγουν την εργατική δύναμη.
γ) η οικιακή εργασία των γυναικών, μειώνει τα έξοδα συντήρησης των
ανέργων. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Ελλάδα όπου οι κρατικές
παροχές στους ανέργους είναι πολύ μικρότερες απ' ότι στις άλλες χώρες της
δυτικής Ευρώπης: οι ισχυροί δεσμοί της ελληνικής οικογένειας και η υποδεέστερη
θέση των ελληνίδων συμβάλλουν σε σοβαρό βαθμό στη συντήρηση των ανέργων
με τον πραγματικό χρόνο εργασίας των γυναικών στο σπίτι.
δ) η εντατικοποίηση της εργασίας στο εργοστάσιο ή το γραφείο, η
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας, η δουλειά σε 3 βάρδιες (σύστημα 3x8),
επιφέρουν μια μεγαλύτερη μυϊκή ή νευρική κόπωση. Ο εργαζόμενος εγκαταλείπει
σ' αυτές τις περιπτώσεις τις λίγες οικιακές εργασίες που ενδεχόμενα είχε
αναλάβει και τις αναθέτει στη σύζυγο - νοικοκυρά. Επιπλέον, καθώς είναι
περισσότερο εξαντλημένος, απαιτεί περισσότερη περιποίηση. Όσο χειροτερεύουν
οι όροι της εργασίας του μισθωτού τόσο εντατικοποιείται η νοικοκυρά.

ε) οι γυναίκες, παραδοσιακά, φροντίζουν τα παιδιά και τους αρρώστους.
Ο

αφοπλισμός

του

Κράτους

Πρόνοια,

δηλαδή

οι

λιγότερες

κοινωνικές

εξυπηρετήσεις (πολεοδομία, νοσοκομεία, εκπαίδευση...) αναγκάζει τις νοικοκυρές
να εργάζονται περισσότερο για την ανατροφή των παιδιών και τη συντήρηση
των αρρώστων.
στ) μερικές φεμινίστριες νομίζουν ότι «οι μαρξίστριες θεωρούν πως η
νοικοκυρά είναι εργάτρια».4 Από όσα προηγήθηκαν φαίνεται ότι αφού η
νοικοκυρά παράγει αξίες χρήσης μέσα σε σχέσεις προσωπικής εξάρτησης, αφού
η δουλειά της δεν επικυρώνεται κοινωνικά, είναι αδύνατο να σκεφτούμε τους
όρους ύπαρξης της με τις έννοιες της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Το μόνο
που μπορούμε να σκεφτούμε με αυτές τις κατηγορίες είναι η άρθρωση του
νοικοκυριού με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Η έξοδος των γυναικών στον κόσμο της κοινωνικά επικυρωμένης
εργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, ασκεί πίεση στους μισθούς των ανδρών. Οι
γυναίκες καταλαμβάνουν κάποιες θέσεις που κατείχαν άλλοτε άνδρες, δέχονται
να πληρωθούν λιγότερο, υποτάσσονται εύκολα στην πειθαρχία του κεφαλαίου,
αναλαμβάνουν εργασίες που επιδέχονται τροποποίηση του ωραρίου, μερική
απασχόληση, ψηλό ποσοστό απουσιών, απασχόληση στο σπίτι κλπ. Σε μια
εποχή όπου ο ένας μισθός δύσκολα φτάνει για την αναπαραγωγή του
νοικοκυριού7 η προσφορά γυναικείας εργασιακής δύναμης αυξάνεται, και οι
εργοδότες δεν έχουν λόγους να μην τη χρησιμοποιήσουν.
Έτσι, οι γυναίκες γίνονται μία πηγή διπλού οφέλους για το κεφάλαιο: σαν
εκμεταλλευόμενες (εργατική τάξη και ημιπρολεταριάτο) και σαν νοικοκυρές που
με τις ιδιωτικές μη κοινωνικά επικυρωμένες εργασίες τους παράγουν αξίες
χρήσης για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Το κεφάλαιο ιδιοποιείται
μέσα στην σφαίρα της παραγωγής και της κυκλοφορίας ένα μέρος από την
κοινωνικά επικυρωμένη εργασία των γυναικών ενώ ταυτόχρονα επωφελείται από
τη μη κοινωνικά επικυρωμένη εργασία τους στο νοικοκυριό. Οι παντρεμένες
γυναίκες που δουλεύουν σαν μισθωτοί δουλεύουν διπλό οκτάωρο.
Όλο και πιο πολύ ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας για τις συνθήκες μέσα
στις οποίες ζουν οι γυναίκες που εργάζονται μέσα και έξω από το σπίτι.
Απειλείται η συνοχή της οικογένειας - νοικοκυριού: η γυναίκα δυσκολεύεται να
παράγει τις αξίες χρήσης που παρήγε όταν δεν εργαζόταν έξω, η σύζυγος
δυσκολεύεται να περιποιηθεί τον σύζυγο «καθώς πρέπει», παρέχει στον εαυτό
της ελευθερίες που πρώτα δεν μπορούσε να διανοηθεί. Η εργάτρια και η
ημιπρολετάρια είναι οι γυναίκες που συμμετέχουν περισσότερο στις αποφάσεις
του νοικοκυριού, και που εγκαταλείπουν πιο εύκολα το σύζυγο επειδή ο
χωρισμός δεν έχει τόσο σοβαρές οικονομικές συνέπειες όπως στην περίπτωση
της νοικοκυράς (Michel 1970). Είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί μία κατάσταση

όπου ένα άτομο το μεταχειρίζονται ένα οκτάωρο σαν ελεύθερο εργαζόμενο
(ελεύθερο να πουλήσει την εργατική του δύναμη όπου θέλει, ελεύθερο να εργαστεί
μέσα σε καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής) και ένα οκτάωρο σαν ένα είδος
δουλοπάροικου (κάποιου που ζει και εργάζεται μέσα σε σχέσεις προσωπικής
εξάρτησης). Οι δύο κόσμοι ανάμεσα στους οποίους πηγαινοέρχεται η μισθωτή, ο
κόσμος της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και το αντισύμπαν της νοικοκυράς,
απέχουν μεταξύ τους μερικούς αιώνες.
Η τάξη των κεφαλαιοκρατών, προσπαθώντας να ωφεληθεί με δύο
τρόπους από τη γυναικεία εργασία κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει το
νοικοκυριό και μαζί του την οικογένεια. Για τον λόγο αυτόν θα επιχειρήσει να
λύσει την αντίφαση κεφαλαιοκρατικής παραγωγής και αναπαραγωγής της
εργασιακής δύναμης με μια μεταρρύθμιση.
Η μεταρρύθμιση αυτή συνίσταται στο μοίρασμα της οικιακής εργασίας
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα ανάμεσα στον άντρα και τη
γυναίκα. Το νοικοκυριό και η αγία οικογένεια δεν μπαίνουν σε αμφισβήτηση, οι
οικιακές εργασίες θεωρούνται φυσικές και αναγκαίες. Ο άντρας - σύζυγος
καλείται να μοιραστεί τις δουλειές του σπιτιού με τη νοικοκυρά, και μαζί μ'
αυτές, την κούραση της, και όλα τα επακόλουθα μειονεκτήματα. Μένοντας στα
περιορισμένα πλαίσια ανάλυσης που ορίζει ο νόμος της αξίας, μπορεί κανείς να
κάνει τις παρακάτω (τουλάχιστο) διαπιστώσεις:
α) Ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας για την αναπαραγωγή του
εμπορεύματος εργατική δύναμη, παραμένει ο ίδιος όπως πριν. Δηλαδή, η αξία
της παραμένει η ίδια: Το μοίρασμα της οικιακής εργασίας στα μέλη της
οικογένειας δεν μετατρέπει τις ιδιωτικές εργασίες του νοικοκυριού, σε κοινωνικά
επικυρωμένες εργασίες.
β) Το κεφάλαιο εξακολουθεί σ' αυτήν την περίπτωση, εκτός από την
υπερεργασία

που

ιδιοποιείται

μέσα

στην

καπιταλιστική

παραγωγή

(εκμετάλλευση), να επωφελείται από τις ιδιωτικές εργασίες και των γυναικών και
των ανδρών που δουλεύουν στο σπίτι.
γ) Η αναμενόμενη καλυτέρευση της θέσης των γυναικών μέσα στο
νοικοκυριό συνδέεται λοιπόν με τη χειροτέρευση της θέσης των ανδρών. Το
κεφάλαιο εξακολουθεί να επωφελείται όπως πρώτα, όσο και πρώτα, ενώ
μειώνεται ο χρόνος οικιακής εργασίας των νοικοκυρών. Η λύση της ισότιμης
κατανομής της οικιακής εργασίας είναι δυνατό να υποστηριχτεί, κατά συνέπεια,
από μία «συμμαχία» κεφαλαίου - γυναικών (βλέπε «γυναικεία» περιοδικά).
δ) Η πολιτική υποτίμησης της εργασιακής δύναμης, π.χ. η πολιτική της
λιτότητας, μπορεί να οδηγήσει σε εντατικοποίηση της οικιακής εργασίας χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία της οικογένειας - νοικοκυριό: η ένταση που
δημιουργείται μέσα στο σπίτι όταν η μισθωτή πρέπει να προσφέρει π.χ. 6 ώρες

οικιακής εργασίας αντί για 5 ώρες, είναι πολύ μεγαλύτερη από την ένταση που
θα δημιουργηθεί όταν ο άντρας και η γυναίκα χρειαστεί γα δουλέψουν 3 ώρες ο
καθένας αντί για 2,5. Όχι μόνο κάθε αύξηση του χρόνου οικιακής εργασίας
μοιράζεται στα δύο αλλά και η κούραση για μια επιπλέον ώρα είναι μεγαλύτερη
όταν η ώρα αυτή είναι η έκτη ώρα και όχι η τρίτη ώρα.
στ) Αφού και ο άντρας θα έχει δεχτεί να μοιράζεται την οικιακή εργασία με
τη γυναίκα, οι δυνατότητες της οικογένειας να συντηρούν τους ανέργους θα
έχουν αυξηθεί. Οι δυνατότητες του νοικοκυριού να κάνει οικονομίες, δηλαδή να
μην αγοράζει έτοιμα προϊόντα θα έχουν αυξηθεί αφού θα υπάρχουν πια δύο
άτομα που θα είναι διατεθειμένα να αντικαταστήσουν τις αξίες χρήσης
εμπορεύματα

με

αξίες

χρήσης

προϊόντα

της

ιδιωτικής

(μη

κοινωνικά

επικυρωμένης) εργασίας του νοικοκυριού.
ζ) Με την ισότιμη συμμετοχή των ανδρών στην οικιακή δουλειά αυξάνεται
η ευελιξία του νοικοκυριού σε ότι αφορά την καθημερινή οργάνωση των
εργασιών του. Τα δύο άτομα συνδυάζοντας τα ωράρια τους οργανώνουν
καλύτερα τις καθημερινές προσπάθειες. Γίνεται έτσι πιο εύκολη η επιβολή των
ευέλικτων ωραρίων εργασίας στο εργοστάσιο και του συστήματος 3x8 (δουλειά
σε τρεις βάρδιες).
η) Για τους ίδιους λόγους όπως πιο πάνω, γίνεται πιο εύκολος ο
αφοπλισμός του Κράτους - Πρόνοια.
Η ισότιμη κατανομή της οικιακής αθλιότητας όχι μόνο δεν θίγει σε τίποτα
τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, όχι μόνο αμβλύνει την αντίφαση
παραγωγής - αναπαραγωγής που προήλθε από τον τρόπο με τον οποίο ο
καπιταλισμός ενσωμάτωσε τις πατριαρχικές δομές, αλλά δίνει επιπλέον τη
δυνατότητα στο κεφάλαιο να εντείνει την πολιτική της λιτότητας και της
ανεργίας, τον αφοπλισμό του Κράτους Πρόνοιας, την αναδιάρθρωση των
ωραρίων εργασίας, με αύξηση του χρόνου της οικιακής εργασίας, αφού τώρα
πια θα συμμετέχουν στην οικιακή διαδικασία της εργασίας δύο άτομα και όχι ένα
όπως πρώτα. Ακριβώς όπως σήμερα απαιτούνται δύο μισθοί για να συντηρηθεί
η οικογένεια ενώ πρώτα αρκούσε ο μισθός του άντρα, έτσι αύριο ενδέχεται να
απαιτείται η πλήρης απασχόληση δύο ατόμων μέσα στο νοικοκυριό: το διπλό
ωράριο και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Και αυτό μπορεί να συμβεί και
πάλι μέσω μιας αποτελεσματικής πολιτικής του κεφαλαίου για την υποτίμηση
της εργασιακής δύναμης (Magaline 1975). Η πολιτική αυτή ήδη οδήγησε στο ότι
απαιτούνται σήμερα δύο μισθοί ανά οικογένεια για να αναπαραχθεί η εργατική
δύναμη. Βέβαια μπορεί κανείς να φέρει την αντίρρηση ότι οι γυναίκες και οι
άνδρες θα αντισταθούν στην εντατικοποίηση και την αύξηση του χρόνου της
οικιακής εργασίας. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν ο όγκος της οικιακής
εργασίας θα έχει ξεπεράσει κάποιο όριο πέρα από το οποίο η οικογένεια -

νοικοκυριό υποβάλλεται σε αποσταθεροποιητικές τάσεις, που τα μέλη της
βιώνουν σαν «προσωπικά προβλήματα».
Μισθός της οικογένειας, μισθός της νοικοκυράς, συνεργασία των νοικοκυρών

Μερικοί μαρξόφωνοι θεωρητικοί της οικογένειας (Humphries 1977) προτείνουν
στις γυναίκες και στους εργαζόμενους να αγωνιστούν για τον μισθό της
οικογένειας. Ο άνδρας θα αμειβόταν σ' αυτήν την περίπτωση με ένα μισθό που
θα περιελάμβανε τα έξοδα συντήρησης ολόκληρης της οικογένειας. Η γυναίκα θα
έμενε στο σπίτι σαν νοικοκυρά και με την εργασία της θα ανέβαζε το «βιοτικό
επίπεδο» της οικογένειας πάνω από το αναγκαίο για την αναπαραγωγή βιοτικό
επίπεδο. Αυτό όμως είναι αδύνατο. Οι Michelle Barrett και Mary Mclntosh (1980)
υπέβαλαν σε μια διεξοδική κριτική την παραπάνω θέση και έδειξαν ότι:
α) Ο οικογενειακός μισθός δυναμώνει την εξάρτηση και την καταπίεση
όλων των γυναικών και οδηγεί τις ανύπαντρες γυναίκες, ιδιαίτερα τις
ανύπαντρες μητέρες, στη φτώχεια.
β) Ο οικογενειακός μισθός ιστορικά συνέτεινε στη μείωση του βιοτικού
επιπέδου, στη διαίρεση και στην εξασθένιση της εργατικής τάξης.
Άλλη πρόταση που γίνεται είναι η διεκδίκηση του μισθού της νοικοκυράς.
Ένας τέτοιος μισθός θα είναι η κοινωνική επικύρωση της οικιακής εργασίας
(Φεντέρικι 1974).
Μια τέτοια πρόταση αν και παίρνει υπ' όψη της το βασικό γεγονός της μη
επικύρωσης της ιδιωτικής εργασίας της νοικοκυράς παραβλέπει ότι έξω από την
αγορά δεν μπορεί να υπάρξει μέτρο της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας (στον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής). Η αμοιβή της νοικοκυράς σ' αυτή την
περίπτωση θα γινόταν με βάση τον πραγματικό χρόνο εργασίας της και όχι τον
κοινωνικά αναγκαίο χρόνο. Επομένως η ύπαρξη ενός τέτοιου μισθού προϋποθέτει
έναν άμεσο έλεγχο της οικιακής εργασίας από το Κράτος. Κανένας κοινωνικός
σχηματισμός δεν είναι σε θέση να δεχτεί την επικύρωση μιας τέτοιας σπατάλης
εργασίας (εργασία ελέγχου, καταγραφής, ποινής κλπ. από το Κράτος). Εκτός αν ο
σύζυγος γινόταν επίσημα πλέον ο ελεγκτής του Κράτους.
Έπειτα, όπως λέει η Meulenbelt, «δεν μας ενδιαφέρει μόνο η πληρωμή,
που θα μας δώσει λίγη περισσότερη ελευθερία, μας ενδιαφέρει προπάντων να
εξαφανιστεί η απομόνωση, ο κατακερματισμός, η μονοτονία της οικιακής
εργασίας. Ο μισθός της νοικοκυράς δεν θ' αλλάξει τίποτε σ' αυτά, αντίθετα, η
ζωή της νοικοκυράς θα θεσμοποιηθεί ακόμη περισσότερο».
Αυτή η έγνοια να εξαφανιστεί η απομόνωση οδήγησε κάποιες άλλες
φεμινίστριες στην πρόταση της συνεργασίας των νοικοκυρών μιας κοινότητας
π.χ. ενός μεγάλου κτιρίου στο οποίο ζουν δεκάδες οικογένειες. (Gréer 1971). Έτσι

όμως δεν έχουμε κοινωνική επικύρωση και οι άνδρες εξακολουθούν να διατηρούν
τα προνόμια τους. Εξάλλου είναι αμφίβολο αν η νοικοκυρά θα χρησιμοποιούσε
τον ελεύθερο χρόνο που θα προέκυπτε από τη συνεργασία, για τον εαυτό της, ή
για να κάνει περισσότερες δουλειές στο σπίτι (για τις οποίες λέγεται ότι ποτέ η
νοικοκυρά δεν προλαβαίνει να τις κάνει όλες). Το χρόνο που θα κέρδιζε θα τον
αφιέρωνε σε άλλη εργασία που πρώτα δεν έκανε, ή έκανε πρόχειρα κλπ.
Η έξοδος των γυναικών στο χώρο της κοινωνικά επικυρωμένης εργασίας
και η αντίφαση παραγωγής - αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, υπό
ορισμένες υποκειμενικές προϋποθέσεις,

κλονίζει την οικογένεια - νοικοκυριό.

Στις βιομηχανικές χώρες της Δύσης αυξάνεται ο αριθμός των διαζυγίων,
μειώνεται η γεννητικότητα, και αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που ζουν μόνα
τους. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις μεγαλουπόλεις. Οι μοναχικοί είναι
διαζευγμένοι, νέοι, εργένηδες και ηλικιωμένοι.
Ο μοναχικός, όταν εργάζεται για την αγορά, εντατικοποιημένος μέσα στον
ανταγωνισμό δεν εργάζεται στο σπίτι. Αναπαράγει την εργατική του δύναμη με
εμπορεύματα. Δημιουργείται μία νέα αγορά προσαρμοσμένη στα γούστα της
μοναχικότητας και του ατομικισμού. Η κατάργηση της οικιακής εργασίας, δηλαδή
η αντικατάσταση της από κοινωνικά επικυρωμένη εργασία πραγματοποιείται
σήμερα με τη μετατροπή της σε δραστηριότητα κεφαλαιοκρατικών κλάδων
παραγωγής. Η αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης σ' αυτή την περίπτωση
πραγματοποιείται με τη κατανάλωση εμπορευμάτων αμφίβολης ποιότητας.
Καθώς ο μοναχικός ελαχιστοποιεί τον χρόνο οικιακής εργασίας, έχει ανάγκη από
περισσότερα έτοιμα προϊόντα, δηλαδή εμπορεύματα, και από περισσότερες
κοινωνικές εξυπηρετήσεις - παροχές. Αυτό σημαίνει ανατίμηση της ατομικής του
εργασιακής δύναμης. Ο μισθός του όμως (τιμή της εργασιακής δύναμης) δεν
αυξάνεται πάντοτε ανάλογα, μένει συχνά κάτω από την αξία της εργασιακής
δύναμης. Έτσι ο μοναχικός θα στραφεί σε φτηνότερα προϊόντα, αναγκαστικά
χαμηλότερης ποιότητας, και θα συμπιέσει τις ανάγκες που έχουν σχέση με τις
κοινωνικές παροχές.
Για τον ένα ή τον άλλο λόγο καμία από τις παραπάνω προτάσεις (είτε
υπάρχουν μόνο «στις ιδέες» είτε υπάρχουν «μέσα στα πράγματα») δεν μπορεί να
ικανοποιεί

όσους

ελπίζουν

σήμερα

σε

μια

αντικαπιταλιστική

λύση

του

προβλήματος.
Και αυτό επειδή καμία δεν συγκεντρώνει μερικά βασικά στοιχεία:
α)

Κοινωνική

επικύρωση

του

πραγματικού

χρόνου

εργασίας

που

απαιτείται για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης.
β) Κατάργηση των προνομίων, του γοήτρου και της εξουσίας που αντλεί ο
άνδρας από τη θέση του διευθυντή / επιστάτη που κατέχει μέσα στην οικιακή
διαδικασία της εργασίας.

γ)

Καταστροφή

του

ατέρμονα

κύκλου

οικιακών

εργασιών

που

απομονώνουν τη νοικοκυρά στο κλειστό και ακίνητο κόσμο της.
δ) Αντικατάσταση της παλιάς συλλογικότητας του νοικοκυριού, όχι από
μοναχικές μορφές κατανάλωσης και ατομικιστική ιδεολογία ικανοποίησης των
αναγκών, αλλά από νέες μορφές συλλογικότητας.
ε) Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των μέσων κατανάλωσης,
ατομικών ή συλλογικών.
στ) Διατήρηση και διεύρυνση των ατομικών ελευθεριών.
Η παλιά πρόταση των κομμουνιστών για την κοινωνικοποίηση της
οικιακής εργασίας συγκεντρώνει τις παραπάνω βασικές απαιτήσεις: Συλλογική
φροντίδα και εκπαίδευση των παιδιών, κοινοτικές υπηρεσίες, συνεταιρισμοί
τροφίμων, πολεοδομία που σπάει την απομόνωση της ατομικής κατοικίας,
δημόσιοι χώροι που να επιτρέπουν τη συλλογική κατανάλωση και την ανάπτυξη
συλλογικών μορφών ζωής, συλλογική φροντίδα των αρρώστων και των
ηλικιωμένων, ανάπτυξη μορφών διαχείρισης που να βασίζονται στην άμεση
δημοκρατία, συμμετοχή όλων στις δημόσιες υποθέσεις, αμοιβή όσων εργάζονται
στις κοινοτικές εγκαταστάσεις (εστιατόρια, πλυντήρια, καταστήματα, ιατρεία,
παιδικοί σταθμοί, κλπ.) με αποκλεισμό κάθε δυνατότητας εκμετάλλευσης της
εργασίας.
Οι σχετικοί πειραματισμοί που έγιναν στην ΕΣΣΔ μέχρι το 1930 απέτυχαν
επειδή η κατάσταση της χώρας ήταν τέτοια που έλειπαν τα υλικά μέσα.
(Meulenbelt 1983, Alzon 1977). Τα υλικά μέσα και οι τεχνολογικές δυνατότητες
που υπάρχουν σήμερα σε όλες τις χώρες της δυτικής Ευρώπης είναι ασύγκριτα
περισσότερες. Η μεγάλη καπιταλιστική βιομηχανία εφαρμόζει συστηματικά την
παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα. Οι νοικοκυρές αντίθετα, εργάζονται χωριστά η μία
από την άλλη με αποτέλεσμα μία τεράστια σπατάλη ανθρώπινης εργασίας. Η
συλλογική παραγωγή θα μειώσει κατά πολύ τον χρόνο παραγωγής των μέσων
αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης. Με άλλα λόγια, ο κοινωνικά αναγκαίος
χρόνος για την παραγωγή των μέσων κατανάλωσης θα είναι κατά πολύ
μικρότερος από τον πραγματικό μη κοινωνικά επικυρωμένο χρόνο εργασίας των
νοικοκυρών που δουλεύουν ξεχωριστά η μία από την άλλη. Κατά συνέπεια, η
κοινωνικοποίηση της εργασίας που απαιτείται για την αναπαραγωγή της
εργασιακής δύναμης θα προκαλέσει βέβαια μία ανατίμηση της (αφού θα
αντικαταστήσει ιδιωτικές εργασίες με κοινωνικά επικυρωμένες εργασίες) αλλά
ταυτόχρονα, με την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα και με την εντατική εφαρμογή
των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στη διαδικασία παραγωγής, η
ανατίμηση αυτή θα είναι πολύ μικρότερη από όση θα μπορούσε να φανταστεί
ένας «οπαδός του εφικτού».
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