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Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά την ιστορική αναλογία ανάμεσα στους χειρώνακτες τεχνί-

τες την εποχή της εκβιομηχάνισης, και τους μηχανικούς τη σύγχρονη εποχή της πληροφο-

ρικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αφορμή στάθηκε το νέο υπόδειγμα επαγγελμα-

τικών δικαιωμάτων που προωθείται από θεσμικούς φορείς (ΤΕΕ, αρμόδια υπουργεία) σε

σύμπνοια με τον ορυμαγδό διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τον καιρό των μνημονίων. Με

εφαλτήριο αυτό το κλαδικό ζήτημα, επιχειρείται εδώ να αναπτυχθεί ένα κριτικό πλαίσιο

για την ερμηνεία και αντιμετώπιση γενικότερων φαινομένων στον εξελισσόμενο καταμερι-

σμό εργασίας, στα οποία η τεχνική–οργανωτική βάση της παραγωγής μοιάζει να επιβάλλει

αναπόφευκτα δυσμενείς όρους για τη μισθωτή εργασία και όχι μόνο.

Η μέθοδος ανάλυσης βασίζεται στις κριτικές παρατηρήσεις του Μαρξ στον Α’ τόμο του

Κεφαλαίου για τη δυναμική των οργανωτικών μορφών της παραγωγής και την τεχνολογία.

Για λόγους πληρότητας, πραγματοποιείται αρχικά μία συνοπτική εισαγωγή στις βασικές έν-

νοιες της μαρξικής πολιτικής οικονομίας, και κατόπιν παρουσιάζεται μία ανασκόπηση στην

εξέλιξη της οργάνωσης της παραγωγής, από το ελεύθερο επάγγελμα, στη συνδυασμένη εξει-

δικευμένη εργασία, και στη μορφή που αυτή παίρνει στη βιομηχανική παραγωγή. Τα ανα-

λυτικά εργαλεία που θεμελιώνονται με αυτήν τη διαδικασία, εφαρμόζονται για τη μελέτη

του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου. Αναλόγως,

γίνεται εκτενής ανάλυση για τις ειδικές μορφές με τις οποίες εμφανίζονται τα παραπάνω

οργανωτικά πρότυπα, κατά την ανάπτυξη του κλάδου δραστηριοτήτων των μηχανικών μέ-

χρι τις μέρες μας. Τα πραγματολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό,

έχουν προκύψει από τις εθνικές απογραφές που διενεργήθηκαν το ίδιο διάστημα, από σχετι-

κές ιστορικές αναφορές, και από την ιστορία της νομοθεσίας που αφορά τις δραστηριότητες

του τεχνικού κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, τέλος, στο ρόλο της τεχνολογίας των υπο-

λογιστών στην αλλαγή υποδείγματος στην οργάνωση της διανοητικής εργασίας.

Από αυτήν την ειδική μελέτη αναδεικνύεται το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο των όρων εργα-

σίας των μηχανικών, και κάθε επαγγελματικής ειδικότητας κατ’επέκταση, ανάλογα με τις

συνθήκες παραγωγής την εκάστοτε ιστορική περίοδο. Σήμερα, η τεχνολογία καταλαμβά-

νει βαθμιαία διανοητικές πτυχές της εργασίας, τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς έχουν

πυκνώσει περισσότερο από ποτέ το δίκτυο εμπορευματικών συναλλαγών, οι ίδιες οι συ-

ναλλαγές προσαρμόζονται στις νέες ψηφιακές δυνατότητες, ενώ η εξειδίκευση στον τεχνικό

κλάδο βαθαίνει, με μία ραγδαία αναπροσαρμογή των επιμέρους εργασιών στις οποίες ανα-

λύονται οι διάφορες υπηρεσίες. Ο τρόπος που διαμορφώνεται και εξελίσσεται η συλλογική

παραγωγική δύναμη στις μέρες μας τείνει να καταστήσει την επιστημονική–τεχνική εργασία

μία “απλή μέση εργασία”. Φαίνεται έτσι φυσιολογικό, τα δεδομένα αυτά, που εμπίπτουν

στις τεχνικές–οργανωτικές συνέπειες της εξέλιξης της παραγωγής, να δίνουν έδαφος στις

τάσεις επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων και αναπροσαρμογής των
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προγραμμάτων εκπαίδευσης. Όπως, άλλωστε, τα αντίστοιχα δεδομένα την αυγή της βιομη-

χανικής περιόδου οδήγησαν στην αναπροσαρμογή της μαθητείας και των όρων άσκησης

του επαγγέλματος για τους χειρώνακτες τεχνίτες.

Η παραγωγική διαδικασία όμως δεν έχει μόνον τεχνική ή οργανωτική διάσταση. Φαινόμενα

όπως η αύξηση της ανεργίας, η ευέλικτη απασχόληση, η συρρίκνωση του πραγματικού εισο-

δήματος, ή η επέκταση του ωραρίου της μισθωτής εργασίας, δεν εμπίπτουν στις αναγκαίες

τεχνικές συνθήκες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων, αλλά στις απαιτήσεις

για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αξιοποίησης του κεφαλαίου. Μια πραγματικά κρι-

τική προσέγγιση σε τέτοια προβλήματα οφείλει να αποκαλύψει την αντιδραστική φύση του

ειδικού κεφαλαιοκρατικού χαρακτήρα της παραγωγής, αντιπαραβάλλοντας έναν απτό σχε-

διασμό της οικονομίας με βάση τις νεότερες τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες για

την καθολική κάλυψη των αναγκών μας, τη γενική κοινωνική ευημερία, και την αρμονική

σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.



[Η σελίδα παραμένει κενή σκοπίμως]
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1 Εισαγωγή

Στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων των τελευταίων χρόνων περιλαμβάνονται και

προβλέψεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Ελλάδος (ΤΕΕ). Συγκεκριμένα, με τον Ν. 4254/20141 και αρχίζοντας από τις ειδικότητες των

πολιτικών, αρχιτεκτόνων και τοπογράφων μηχανικών προβάλλεται ένα νέο υπόδειγμα δι-

καιωμάτων άσκησης επαγγέλματος σε εξάρτηση με δύο παραμέτρους: (α) Το επίπεδο εκ-

παίδευσης και κατάρτισης και (β) το επίπεδο επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή την

εμπειρία σε συγκεκριμένα πεδία. Οι προβλέψεις αυτές ανατρέπουν το πρότερο καθεστώς

του Ν. 4663/1930 που προέβλεπε ότι η άσκηση επαγγέλματος ήταν αποκλειστικό δικαίωμα

των διπλωματούχων μηχανικών και κατ’ εξαίρεση των στρατιωτικών μηχανικών υπό τις

προϋποθέσεις του άρθρου 5.

Οι αντιδράσεις των μηχανικών μέσω παρατάξεων, επιστημονικών συλλόγων και θεσμικών

οργάνων όπως τα διάφορα τμήματα του ΤΕΕ ποικίλλουν.

Από τη μία πλευρά, υπάρχει η τεχνοκρατική προσέγγιση που υποστηρίζει τις προωθούμε-

νες αλλαγές στο όνομα του εκσυγχρονισμού του πεδίου δραστηριοτήτων των μηχανικών.

Σε θεσμικό επίπεδο, το ΤΕΕ εκφράζει πιο συστηματικά αυτήν την προσέγγιση2. Από την

άλλη πλευρά, συνδικαλιστικές παρατάξεις και επαγγελματικοί σύλλογοι αντιδρούν στην

αλλαγή υποδείγματος και τη συνακόλουθη αναδιάρθρωση του ΤΕΕ. Η προσέγγιση αυτή

έχει ως γνώμονα τη διασφάλιση της σύνδεσης ανάμεσα στην πολυτεχνική εκπαίδευση και

την άσκηση του επαγγέλματος κατά αποκλειστικότητα, ενώ μπορεί να εκφράζεται και μέσω

της ανάλυσης των συνεπειών στην ήδη απορυθμισμένη αγορά εργασίας στον τεχνικό κλάδο,

φωτίζοντας πλευρές της ταξικής διάστασης του προβλήματος στα πλαίσια των μνημονιακών

μεταρρυθμίσεων.

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, καίτοι ανταγωνιστικές, αποτελούν όψεις της ίδια πραγματικό-

τητας. Η παραγωγή έχει εξελιχθεί από το 1930, ώστε να φαίνεται φυσικό επακόλουθο να

προκύπτουν τάσεις αναδιάρθρωσης των όρων άσκησης επαγγέλματος, αλλά παράλληλα οι

μηχανικοί βιώνουν με το χρόνο ολοένα και περισσότερο τον αποκλεισμό από την εργασία,

ή την απομείωση των αμοιβών τους, φαινόμενα που από τη γέννηση της καπιταλιστικής

παραγωγής μαστίζουν τη μισθωτή εργασία.

Το γεγονός αυτό, αποτέλεσε την κινητήρια αφορμή για να επιχειρήσουμε να ψηλαφίσουμε

την καταγωγή και τον προορισμό των μηχανικών στον εξελισσόμενο κοινωνικό καταμε-

ρισμό εργασίας. Με την υποψία ότι υπάρχει μία ιστορική αναλογία ανάμεσα στους μηχα-

1Υποπαράγραφος ΙΓ.12, άρθρο 4, παρ. 3.
2Βλέπε “Πρόταση για την ανασύσταση του μητρώου μηχανικών σε συνάρτηση με τα επαγγελματικά δι-

καιώματα” (http://tinyurl.com/gsqkqej), και “Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικών” (http:
//tinyurl.com/hebygpy).

http://tinyurl.com/gsqkqej
http://tinyurl.com/hebygpy
http://tinyurl.com/hebygpy
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νικούς των ημερών μας και τους χειρώνακτες εργάτες την εποχή της εκβιομηχάνισης, μας

ενδιαφέρει να αναλύσουμε αν και πώς δημιουργείται αυτή η αναλογία από την εξέλιξη των

οργανωτικών μορφών της παραγωγής. Επιπλέον, αν οι προωθούμενες αλλαγές στον κλάδο

αντανακλούν απλά την εξέλιξη της παραγωγής, τότε θα πρέπει να αναλύσουμε τα στοιχεία

που καθορίζουν αυτήν την εξέλιξη για να αναζητήσουμε τα αίτια για τη δυσμενή θέση των

μηχανικών στις μέρες μας.

Το θεωρητικό σχήμα που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς αυτής της εργασίας είναι η κρι-

τική της πολιτικής οικονομίας τουΜαρξ. Η διάρθρωση του κειμένου έχει ως εξής: Στο Τμήμα

2 πραγματοποιείται η σύνοψη βασικών εννοιών και στοιχείων της θεωρίας του Μαρξ που

είναι απαραίτητα για την ανάλυση μας, ενώ στο Τμήμα 3 παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις

οργανωτικές μορφές της παραγωγής με αναφορά στο ίδιο έργο. Στο Τμήμα 4, αναλύονται οι

συνθήκες εμφάνισης της ειδικότητας των μηχανικών στα πλαίσια της βιομηχανικής παραγω-

γής μεγάλης κλίμακας. Στο Τμήμα 5, διερευνάται η εξέλιξη του κοινωνικού καταμερισμού

εργασίας στην Ελλάδα και αναζητείται η συνέπεια του θεωρητικού σχήματος του Μαρξ

σε σχέση με αυτά τα δεδομένα. Διεξάγεται επίσης, η κύρια συζήτηση του θέματος μας γύρω

από την εξέλιξη των οργανωτικών μορφών στον πεδίο δραστηριοτήτων των μηχανικών. Στο

Τμήμα 6, τέλος, ανακεφαλαιώνονται βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την πα-

ρούσα έρευνα και παρατίθενται κάποιες προκαταρκτικές κριτικές παρατηρήσεις πολιτικής

φύσης.

2 Βασικές έννοιες και υποθέσεις της μαρξικής πολιτικής οικονομίας

Ο Μαρξ στην κριτική της πολιτικής οικονομίας που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο3 ανα-

λύει ενδελεχώς τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής, ως ένα δυναμικό σύστημα κοινω-

νικών σχέσεων που υπόκειται σε διαδοχικούς κύκλους ισορροπίας και ανισορροπίας λόγω

των εσωτερικών αντιθέσεων που το χαρακτηρίζουν. Πρόκειται για ένα αναλυτικό σχήμα

με φιλοσοφικά, επιστημονικά και πολιτικά στοιχεία που αναπτύχθηκε στo δεύτερο μισό

του 19ου αιώνα και συνεπώς μπορεί να μοιάζει σε αρκετούς παρωχημένο. Ομολογουμένως

ο τρόπος παραγωγής, οι μορφές συναλλαγής ανάμεσα στους παραγωγούς και οι συνακό-

λουθες κοινωνικές σχέσεις έχουν εξελιχθεί ιστορικά. Εντούτοις, η εξέλιξη αυτή καθορίζεται

από τις παραμένουσες εσωτερικές αντιθέσεις, σε διαφορετικές ίσως ιστορικές μορφές, που

για την αναγνώριση τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση του Μαρξ ως μεθοδολογικό

εργαλείο.

Στον πυρήνα αυτής της μεθόδου, όπως πειστικά σχολιάζει ο David Harvey4, βρίσκεται η

μελέτη των συνθηκών που καθορίζουν την παραγωγή, μέσω μιας “κριτικής ιστορίας της

3Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Volume One. Penguin Books.
4David Harvey, 2010. A Companion to Marx’s Capital. Verso Books. Σελ. 189–198.
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τεχνολογίας”. Η τεχνολογία, κατά τονΜαρξ, “αποκαλύπτει την ενεργή σχέση του ανθρώπου

με τη φύση, την άμεση διαδικασία με την οποία παράγεται η ίδια του η ζωή, και με αυτόν

τον τρόπο απογυμνώνει τη διαδικασία παραγωγής των κοινωνικών σχέσεων στη ζωή του,

καθώς και των διανοητικών συλλήψεων που απορρέουν από αυτές”5.

Ήδη μπορεί να γίνει ένα πρώτο σχόλιο για το θέμα που μας απασχολεί: Η τεχνοκρατική

προσέγγιση στα επαγγελματικά δικαιώματα αντιπαραβάλει το “σύγχρονο” χάρτη επιπέ-

δων επαγγελματικής επάρκειας, με το απαρχαιωμένο ισχύον καθεστώς. Η έννοια του “σύγ-

χρονου” αποκτά από τα συμφραζόμενα θετικές ιδιότητες, πιθανότατα λόγω της σύγχυσης

ανάμεσα στην εξέλιξη, που εκφράζει αντικειμενική κίνηση των πραγμάτων, και την πρόοδο,

που εκφράζει μία υποκειμενική νοητική αναπαράσταση των κοινωνικών συνεπειών αυτής

της κίνησης. Συγκαλύπτεται έτσι με φαινομενικά ουδέτερο και ανεξάρτητο περιτύλιγμα μία

θέση που είναι προκατειλημμένη στα θεμέλια της.

Αλλά ας μην προτρέχουμε. Εδώ θα επιχειρηθεί μία συνοπτική μόνο περιγραφή των εννοιών

που κρίνονται χρήσιμες για την ανάπτυξη του θέματος. Συνεπώς, σε σχέση με το αναλυτικό

βάθος στο Κεφάλαιο όσα αναφέρονται είναι σε κάποιο βαθμό απλοποιητικά και ανεπαρκή.

Από τους μελετητές του μαρξισμού λοιπόν ζητείται κάποια επιείκεια, ενώ όσοι απαντούν

πρώτη φορά αυτές τις έννοιες προτρέπονται να ανατρέξουν στην πρωτότυπη μελέτη του

Μαρξ “αναζητώντας με ζήλο την αλήθεια. Δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος στην επιστήμη,

και μόνον εκείνοι που δεν τρομάζουν από την κουραστική αναρρίχηση στις απόκρημνες

πλαγιές της έχουν μία πιθανότητα να κατακτήσουν τις φωτεινές της κορυφές” 6.

Η κεντρική υλική οντότητα στο θεωρητικό σχήμα τουΜαρξ είναι το κεφάλαιο, που ορίζεται

ως μια μορφή της κυκλοφορίας εμπορευμάτων και μπορεί να εκφραστεί από την κίνηση

· · · → M → C → M +∆M → . . . , (1)

όπουM μία ποσότητα χρήματος που διατίθεται λόγω μίας πρότερης κυκλοφορίας εμπορευ-

μάτων,C μία ισοδύναμη ποσότητα εμπορεύματος καιM+∆M η αρχική ποσότητα χρήματος

συν μία ποσότητα επιπλέον, που με τη σειρά του θα διατεθεί για περαιτέρω κυκλοφορία

εμπορευμάτων.

Πώς όμως προσδιορίζεται η ποσοτική σχέση ανάμεσα στα εμπορεύματα που ανταλλάσσο-

νται; Η πολιτική οικονομία λύνει το πρόβλημα εισάγοντας την έννοια της αξίας του εμπο-

ρεύματος, που εκφράζει με αφηρημένο τρόπο τον χρόνο που χρειάζεται για την παραγωγή

του, με βάση το δεδομένο επίπεδο τεχνολογικής και οργανωτικής εξέλιξης της παραγωγής.

Ο χρονος αυτός που αναφέρεται ως κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας προσδιορίζει

5Karl Marx, ο.π., υποσημείωση 4, σελ. 493. Απόδοση του συντάκτη, όπως και κάθε απόσπασμα που πα-
ρατίθεται εφεξής, εκτός κι αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό.

6Ο.π., Εισαγωγή στη γαλλική έκδοση.
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πότε δύο ποσότητες εμπορευμάτων είναι ισοδύναμες. Προκύπτει έτσι ο νόμος της αξίας σύμ-
φωνα με τον οποίο δύο ποσότητες εμπορευμάτων είναι ισοδύναμες όταν αντιστοιχούν στον

ίδιο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας.

Ας σημειώσουμε επίσης, ότι στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα το χρήμα αποτελεί ακόμα μία

μορφή εμπορεύματος και συνεπώς εκφράζει με έναν οικουμενικό τρόπο ανθρώπινη εργασία.

Με αυτά τα δεδομένα, και το άθροισμα M +∆M θα πρέπει να είναι ισοδύναμο με την πο-

σότητα εμπορεύματος C . Βρισκόμαστε συνεπώς ενώπιον μίας σημαντικής εσωτερικής αντί-

θεσης: Μέσα από την ανταλλαγή ισοδύναμων εμπορευμάτων, δηλαδή εμπορευμάτων που

αντιστοιχούν στην ίδια ποσότητα κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας, η αρχική ποσό-

τητα χρήματος μεγαλώνει. Το M γίνεται M +∆M .

Η επίλυση αυτής της αντίθεσης είναι εφικτή με μια πιο διεισδυτική ματιά στη φύση του

εμπορεύματος. Η μία διάσταση του εμπορεύματος είναι ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος ερ-

γασίας που ενσωματώνει, που φανερώνει την καταγωγή του στην παραγωγική διαδικασία,

και προσδιορίζει όπως αναφέρθηκε την ποσότητα με την οποία υπεισέρχεται σε μία σχέση

ανταλλαγής. Η άλλη πλευρά όμως είναι η λειτουργία ή η ανάγκη που εξυπηρετεί η παρα-

γωγή του, δηλαδή ο προορισμός του στην καταναλωτική διαδικασία. Οι δύο αυτές πλευρές

αναφέρονται ως ανταλλακτική αξία και αξία χρήσης αντίστοιχα και είναι σύμφυτες και

αναγκαίες για την ύπαρξη του εμπορεύματος: Ένα προϊόν που δεν μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί με κανέναν τρόπο (δεν έχει αξία χρήσης) αποκλείεται από οποιαδήποτε ανταλλακτική

διαδικασία, ενώ ένα προϊόν που καλύπτει μόνο τις ανάγκες του παραγωγού του (έχει μόνον

αξία χρήσης) δεν παράγεται για να μπει σε ανταλλακτική διαδικασία7.

Επιστρέφοντας στο παράδοξο που προκύπτει από τη σχέση που ορίζει το κεφάλαιο μπο-

ρούμε πια να διαπιστώσουμε ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί είναι να παράγεται

επιπλέον αξία κατά την κατανάλωση της ποσότητας εμπορεύματος C . Για την παραγωγή

της αξίας όμως είναι αναγκαία η πραγματοποίηση ανθρώπινης εργασίας. Συμπεραίνουμε,

λοιπόν, ότι το μόνο εμπόρευμα που ικανοποιεί τη σχέση που ορίζει το κεφάλαιο και είναι

συνεπής με τον νόμο της αξίας, είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος για εργασία, που

αναφέρεται και ως εργασιακή δύναμη8.

7Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ενδεχόμενο ένα αντικείμενο να υπεισέρχεται σε ανταλλακτική δια-
δικασία ως μέσο κυκλοφορίας εμπορευμάτων, αλλά το ίδιο να μην αντιστοιχεί σε πραγματοποιημένη ανθρώ-
πινη εργασία. Σε αυτήν την κατηγορία φαίνεται να ανήκουν τα διάφορα χρηματιστικά προϊόντα, ενώ και το
χρέος στις διάφορες μορφές του (ιδιωτικό - δημόσιο) δεν είναι επί της ουσίας παρά κάτι που προκαταβάλλει
την πραγμάτωση μιας ανταλλακτικής διαδικασίας. Η καθημερινή εμπειρία με τις φούσκες χρηματιστικού τύ-
που (μετοχές, τραπεζικά δάνεια, κρατικά ομόλογα κλπ.) αποδεικνύει ότι κάποιες από αυτές τις προβλέψεις
είναι αναγκαίο να μην εκπληρώνονται. Και αυτή η αναγκαιότητα μπορεί να αναζητηθεί στις υλικές συνθήκες
της παραγωγικής και ανταλλακτικής διαδικασίας, αλλά δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Στο βαθμό που γνω-
ρίζουμε, ορισμένες τάσεις στην μαρξική πολιτική οικονομία (δες Costas Lapavitsas, [2013]. Profiting without
producing: How finance exploits us all. Verso Books.) αναγνωρίζουν σε αυτό το πεδίο νέα ποιοτικά στοιχεία
στην κίνηση του κεφαλαίου.

8Ο καθιερωμένος όρος από τις πρώτες μεταφράσεις του Κεφαλαίου είναι εργατική δύναμη που αντιστοι-
χεί στον αγγλικό όρο labour-power και τον γερμανικό Arbeitskraft. Ωστόσο, labour και Arbeit είναι λέξεις
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Για να ολοκληρωθεί ο ορισμός του κεφαλαίου ας σημειωθεί ότι προφανώς μέρος του M

χρειάζεται να επιμεριστεί σε εμπορεύματα (π.χ. πρώτες ύλες, εργαλεία, κτιριακές υποδομές)

που αποτελούν μέσο για την εργασία, αλλά δεν παράγουν νέα αξία κατά την κατανάλωση

τους. Το μέρος αυτό του κεφαλαίου ονομάζεται σταθερό κεφάλαιο, σε αντίθεση με το μέρος

που κατανέμεται στην εργασιακή δύναμη και ονομάζεται μεταβλητό, καθώς είναι το μόνο

εμπόρευμα που η χρήση του οδηγεί στην παραγωγή πρόσθετης αξίας.

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα: πώς παράγεται η εργασιακή δύναμη; Πρόκειται επί της ου-

σίας για μία έμμεση αναφορά στα εμπορεύματα που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για να

καλύπτει τις ανάγκες εκείνες που θα του επιτρέπουν να εκτελεί τη εργασία για την οποία

προσλαμβάνεται (τροφή, στέγαση, υγεία, εκπαίδευση κλπ.). Σε ημερήσια βάση, όσο μεγα-

λύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που πραγμα-

τοποιείται από ένα σύνολο εργαζομένων C και τον αντίστοιχο χρόνο που απαιτείται για

την αναπαραγωγή τους μέσω των κατάλληλων εμπορευμάτων, τόσο μεγαλύτερη είναι και

η ποσότητα ∆M , που αναφέρεται και ως υπεραξία.

Η νέα αυτή αντίθεση ανάμεσα στην αξία που προκύπτει από την ανθρώπινη εργασία και

την αξία παραγωγής της εργασιακής δύναμης είναι ο κατεξοχήν κινητήριος παράγοντας του

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Κάθε μορφή ιστορικής εξέλιξης της παραγωγικής

διαδικασίας, που εκλαμβάνεται όπως αναφέρθηκε και ως οικουμενική πρόοδος, τείνει να

καθορίζει εκ νέου αυτήν την ανισορροπία προς όφελος του κεφαλαίου και διαμορφώνει το

πεδίο στο οποίο πραγματοποιείται η ταξική πάλη.

Υπάρχουν δύο βασικές κατευθύνσεις στις οποίες εκδηλώνεται αυτή η κίνηση: (α) Η τάση

επιμήκυνσης του εργάσιμου χρόνου, ώστε να αυξάνεται κατά απόλυτο τρόπο ο κοινωνικά

αναγκαίος χρόνος εργασίας που πραγματοποιείται και (β) η τάση συρρίκνωσης της αξίας

αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης ώστε να μεγαλώνει κατά σχετικό τρόπο η ποσό-

τητα ∆M . Η υπεραξία που προκύπτει από την τάση (α), αναφέρεται ως απόλυτη υπεραξία

που αντιστοιχούν στο ελληνικό λήμμα εργασία. Η εννοιολογική συνέπεια από την αρχική μετάφραση είναι
ότι το εν λόγω εμπόρευμα σχετίζεται αποκλειστικά με τον εργάτη, που αποτελεί έναν τεχνικό όρο για την πε-
ριγραφή μίας μόνο κατηγορίας εργαζομένων από το συνολικό καταμερισμό εργασίας. Ο όρος εργασιακή δύ-
ναμη, αντίθετα, είναι πληρέστερος εννοιολογικά και ακριβέστερος γλωσσικά. Μάλιστα, η νέα μετάφραση του
πρώτου τόμου του Κεφαλαίου (Εκδόσεις ΚΨΜ, 2016) χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο.

9Καθώς ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας αποτελεί κατ’ουσίαν ένα μέσο όρο που προκύπτει από
τις ήδη καθιερωμένες παραγωγικές δυνατότητες στην κοινωνία, όσοι πρωτοπορούν τεχνολογικά ή οργανω-
τικά καταφέρνουν να αυξάνουν την παραγωγική τους δυνατότητα, σχετικά με το μέσο επίπεδο. Αυτό τους
δίνει ένα πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς μπορούν να αποσπούν περισσότερο κοινωνικά ανα-
γκαίο χρόνο εργασίας από κάθε εργαζόμενο. Κατά συνέπεια μπορούν να διαθέτουν τα παραγόμενα εμπορεύ-
ματα σε χαμηλότερη τιμή (αυτόν τον μυστήριο εκπρόσωπο της αξίας) και έτσι ωθούν τον καθιερωμένο τρόπο
παραγωγής να υπερβεί τον εαυτό του και να μεταπηδήσει σε ανώτερη ποιότητα, καθιστώντας φευγαλέο κι
εφήμερο το αρχικό πλεονέκτημα της πρωτοπορίας. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν έναν προοδευτικό χαρα-
κτήρα στον ανταγωνισμό, ωστόσο γίνεται πια φανερό ότι τα οφέλη αυτής της προόδου αφορούν αποκλει-
στικά όσους εισάγουν M και με τη “θαυματουργή” παρεμβολή του ειδικού εμπορεύματος της εργασιακής δύ-
ναμης, εξάγουνM +∆M . Αν μαζί με την κοινωνικοποίηση των τεχνολογικών και άλλων καινοτομιών καθιε-
ρωνόταν και η εξάλειψη του ∆M μέσω της κατάλληλης αλλαγής υποδείγματος, τότε μάλιστα, θα μιλούσαμε
για οικουμενική πρόοδο!
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και βρίσκει την κοινωνική της αντανάκλαση στις διαχρονικές διεκδικήσεις για το ωράριο

εργασίας. Η τάση (β) οδηγεί στη δημιουργία της λεγόμενης σχετικής υπεραξίας, και πραγ-

ματώνεται κατά κύριο λόγο μέσω κάθε τεχνολογικής ή οργανωτικής καινοτομίας επιτρέπει

την μείωση του κόστους παραγωγής των μέσων διαβίωσης της εργαζόμενης πλειοψηφίας9.

Η ανάλυση των υλικών συνθηκών της παραγωγής που αφορούν και την εξέλιξη του εστιά-

ζοντας επαγγέλματος του μηχανικού θα γίνει (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά) παραγόντων

που επηρεάζουν την τάση απόσπασης σχετικής υπεραξίας.

3 Θεμελιώδεις οργανωτικές μορφές της παραγωγικής διαδικασίας

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει έως τώρα, μπορούμε να αντιληφθούμε το κεφάλαιο ως

συσσωρευμένη αξία που επιτελεί ταυτόχρονα δύο λειτουργίες: Αφενός ενεργοποιεί ανθρώ-

πινη εργασία για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και αφετέρου μεγεθύνεται τείνοντας

να συμπιέσει τον ιστορικά καθιερωμένο αναγκαίο χρόνο εργασίας. Υπάρχουν δύο βασικοί

τρόποι για την πραγματοποίηση της συμπίεσης αυτής: (α) Η εξέλιξη των μέσων εργασίας

(εργαλεία, υποδομές, πρώτες ύλες κλπ.), δηλαδή η τεχνολογική εξέλιξη, και (β) η εξέλιξη της

οργανωτικής μορφής της παραγωγικής δραστηριότητας. Το τελευταίο θα μας απασχολήσει

εδώ.

Τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν σχετικά με την οργάνωση και τα οποία καθορίζουν τις

θεμελιώδεις μορφές της είναι (α) ο αριθμός των ατόμων που συνεργάζονται για το τελικό

προϊόν και (β) ο καταμερισμός των αναγκαίων λειτουργιών της παραγωγής στο σύνολο των

εργαζομένων.

3.1 Συνδυασμένη εργασία (co-operation)

Με τον όρο συνδυασμένη εργασία αναφερόμαστε στην παράλληλη εργασία πολλών ατό-

μων που εκτελούν είτε την ίδια, είτε διαφορετικές συνδεδεμένες δραστηριότητες, σύμφωνα

με ένα προκαθορισμένο σχέδιο. Θα επιχειρήσουμε να αναπαράγουμε βασικά στοιχεία της

ανάλυσης του Μαρξ που υποστηρίζουν ότι η ταυτόχρονη απασχόληση ενός μεγάλου αριθ-

μού εργαζομένων προκαλεί ριζικές αλλαγές στις αντικειμενικές συνθήκες που καθορίζουν

την παραγωγικότητα, χωρίς να επιβάλλει κάποια διαφοροποίηση στη μέθοδο της εργασίας.

Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η συνδυασμένη εργασία:

1. Αποδίδει στην παραγωγικότητα της συλλογικής εργασίας χαρακτηριστικά κοινωνι-

κού μέσου όρου. Οι σχετικές αποκλίσεις, που προκύπτουν από τις φυσιολογικές δια-

φορές ανάμεσα στους εργαζόμενους, γίνονται αισθητές όταν ο αριθμός τους είναι μι-

κρός. Υπάρχει όμως ένα όριο πάνω από το οποίο οι διαφορές αυτές ισοσταθμίζονται
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και γίνονται αμελητέες, ώστε ο συλλογικός εργάσιμος χρόνος να συγκλίνει στον κοι-

νωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας10.

2. Επιτρέπει την ταυτόχρονη εκπόνηση εργασιών. Στην περίπτωση που για την παρα-

γωγή ενός προϊόντος απαιτούνται διάφορες ανεξάρτητες εργασίες, η συνεργασία οδη-

γεί σε άμεση συρρίκνωση του χρόνου που καταναλώνεται για τον σκοπό αυτό, καθώς

σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να εκτελεστούν διαδοχικά. Όταν οι εργασίες

που εκτελούνται είναι ίδιες, το σχετικό πλεονέκτημα γίνεται αντιληπτό από την συ-

νέχεια και την πολύπλευρη εκπόνηση που επιτρέπει η συνδυασμένη εργασία. Ο σχη-

ματισμός ανθρώπινης αλυσίδας είναι ένα τυπικό παράδειγμα οργάνωσης για την εξα-

σφάλιση συνεχούς ροής σε μία διαδικασία χειρωνακτικής φύσης (κατάσβεση πυρκα-

γιών, μεταφορά υλικών κλπ.). Εξάλλου, τα μέλη ενός πολυάριθμου συνεργείου στην

οικοδομή μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, επιβλέποντας πα-

ράλληλα την ορθή τεχνική των υπολοίπων και φροντίζοντας την ομαλή συνέχεια της

διαδικασίας όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τη διαθεσιμότητα εργαλείων και τη διατή-

ρηση της ασφάλειας.

3. Εξοικονομεί τη χρήση μέσων παραγωγής όσο περισσότερο αυξάνεται η ποσότητα των

εμπορευμάτων που παράγονται, δηλαδή η κλίμακα της παραγωγής. Αυτό είναι εφικτό

μέσω της κοινής χρήσης των μέσων παραγωγής. Εργαλεία, εφαρμογές, μηχανήματα,

πρώτες ύλες, κτηριακές υποδομές, λειτουργικά μέσα κλπ. που συγκεντρώνονται με

σκοπό τη συνδυασμένη εργασία επιφέρουν τη μείωση του σταθερού κεφαλαίου που

κατανέμεται στα παραγόμενα προϊόντα για δύο λόγους: Αφενός διότι ο αναγκαίος

χρόνος για την παραγωγή των μέσων δεν αυξάνεται γραμμικά με το χρηστικό αποτέ-

λεσμά τους και αφετέρου διότι τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται πιο αποδοτικά. Για

παράδειγμα, η αξία ενός κτηρίου που συστεγάζει 100 εργαζομένους και τα μέσα που

απαιτούνται για την εργασία τους είναι μικρότερη από την αξία 10 κτηρίων που θα

συστεγάζουν 10 εργαζομένους και τα απαιτούμενα μέσα παραγωγής. Επιπλέον, γίνε-

ται εύκολα αντιληπτό ότι αν τα εργαλεία και οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται εναλλάξ

ή σε ακολουθία, αν τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται από τον μέγιστο δυνατό αριθμό

εργαζομένων, για την ίδια ανταλλακτική αξία αυξάνεται ο βαθμός κατανάλωσης.

4. Συρρικνώνει το πεδίο δραστηριότητας σε σχέση με το μέγεθος της παραγωγής. Αυτό

είναι το αποτέλεσμα της συγκεντρωμένης χρήσης των μέσων παραγωγής, της μαζικής

απασχόλησης εργαζομένων και της ταυτόχρονης διενέργειας πολλών εργασιών. Πρό-

κειται για μία χωρική διάσταση της ωφελιμότητας της οργανωτικής αυτής μορφής: Ο

10Πρόκειται για μία περίπτωση που εφαρμόζεται ο νόμος των μεγάλων αριθμών: Κατά την εκτέλεση ενός
πειράματος, η συχνότητα εμφάνισης ενός ενδεχομένου συγκλίνει στη θεωρητική πιθανότητα, όσο μεγαλύτε-
ρος είναι ο αριθμός επαναλήψεων του πειράματος. Πιο άμεσο παράδειγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι
η ρίψη κερμάτων. Ενώ η πιθανότητα εμφάνισης κορώνας είναι ίση με την πιθανότητα εμφάνισης γραμμάτων,
αν κανείς ρίξει ένα κέρμα 10 φορές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει σε άνισες εμφανίσεις των δύο ενδε-
χομένων.
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χώρος γίνεται πιο πυκνός από άποψη παραγωγής.

5. Δίνει την δυνατότητα για τη χωρική επέκταση του πεδίου δραστηριότητας, όπου ο

σκοπός της εργασίας το απαιτεί. Ο χρόνος κατασκευής αγωγών, σιδηροδρόμων και

άλλων υποδομών για παράδειγμα είναι άμεσα συνδεδεμένος με το βαθμό συνεργα-

σίας ανάμεσα στα συνεργεία. Πρόκειται για μία χρονική διάσταση της ωφελιμότητας

της συνδυασμένης εργασίας, όταν ο χώρος είναι προκαθορισμένος από τη φύση της

παραγωγικής δραστηριότητας.

6. Επιτρέπει την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της παραγωγής σε κρίσιμες στιγμές.

Τυπικό παράδειγμα αυτού του οργανωτικού πλεονεκτήματος είναι οι γεωργικές ερ-

γασίες που έχουν εποχιακό χαρακτήρα.

7. Εξάλλου, αυξάνει τη μηχανική δύναμη της χειρωνακτικής εργασίας και επεκτείνει τη

γνωστική βάση της διανοητικής, ώστε να είναι εφικτά έργα που η ατομική εργασία

σε ακολουθία δεν μπορεί καν να εκτελέσει. Παράλληλα δημιουργεί συνθήκες άμιλλας

και παρακίνησης ανάμεσα στους εργαζομένους11.

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι “η συνδυασμένη εργάσιμη μέρα” που επι-

τρέπει η συνεργασία “παράγει μεγαλύτερη ποσότητα αξιών χρήσης από ότι ένα ίσο άθροι-

σμα μεμονωμένων εργάσιμων ημερών, και συνεπώς ελαττώνει τον αναγκαίο εργάσιμο χρόνο

για την παραγωγή ενός προκαθορισμένου ωφέλιμου αποτελέσματος”12. Με άλλα λόγια, με

τη μετάβαση από την ατομική εργασία ή τον συνεταιρισμό σε μικρή κλίμακα στη συνδυα-

σμένη εργασία και την συνακόλουθη εμφάνιση μίας παραγωγικής δύναμης κοινωνικού χα-

ρακτήρα, μειώνεται ο χρόνος παραγωγής ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Η ανάπτυξη αυτής της οργανωτικής μορφής δεν είναι ιστορική συνέπεια της συσσώρευ-

σης κεφαλαίου. Η συνεργασία προέκυψε ως ανώτερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής

κατά την εξέλιξη της ανθρώπινης εργασίας, και τα οφέλη της υφίστανται ανεξάρτητα από

τον τρόπο παραγωγής. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι ακόμα και για τις πρωτόγονες φυλές

οι δραστηριότητες γεωργίας, συλλογής ή κυνηγιού είχαν συλλογικό χαρακτήρα, ενώ είναι

χαρακτηριστικά τα τιτάνια έργα της αρχαιότητας που υλοποιήθηκαν ακριβώς μέσω της

11Μία χαρακτηριστική εργασιακή διαδικασία που εκδηλώνονται αυτά τα πλεονεκτήματα είναι το ψάρεμα
τόνου σε νησιά της Σικελίας, αναφερόμενο και ως “la mattanza”. Πρόκειται για μία οργανωτική μορφή ψα-
ρέματος που κατάγεται χρονικά στον μεσαίωνα και έχει αναπτυχθεί για την εκμετάλλευση του εποχιακού
περάσματος των τόνων (μία κρίσιμη στιγμή της παραγωγής) από τις μεσογειακές ακτές στο ταξίδι για την
αναπαραγωγή τους. Τα πολυάριθμα συνεργεία διαμορφώνουν έναν υποθαλάσσιο λαβύρινθο από δίχτυα που
οδηγεί το κοπάδι των τόνων σε μία τελική “αίθουσα του θανάτου” όπου και αποκλείονται. Χρειάζεται τότε
η απαραίτητη μηχανική δύναμη ώστε τα δίχτυα που οριοθετούν την αίθουσα να ανυψωθούν, ανεβάζοντας
σιγά σιγά όλο το κοπάδι. Οι ψαράδες στέκονται όρθιοι στις παρατεταγμένες βάρκες ο ένας πλάι στον άλλον
και τραγουδώντας παραγγέλματα για να έχουν όμοιο ρυθμό στην ανύψωση και να κρατούν υψηλά το ηθικό,
επιτυγχάνουν να φέρουν στην επιφάνεια τους τόνους -όνομα και πράγμα- όποτε και τους συλλέγουν με κα-
μάκια. Μπορεί κανείς να δει μέρος της διαδικασίας στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=EY0Me9oD8nQ.

12Karl Marx, ο.π., σελ. 447.

https://www.youtube.com/watch?v=EY0Me9oD8nQ
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συνδυασμένης εργασίας. Οι διαφορές που διακρίνουν την καπιταλιστική συνεργατική πα-

ραγωγή είναι η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής (σε αντιδιαστολή με την κοινοκτημοσύνη

των συνθηκών παραγωγής13 ), και η κατ’ευφημισμό ελεύθερη συναλλαγή ανάμεσα στους ερ-

γαζόμενους που παρέχουν την εργασία τους και τους κατόχους των μέσων παραγωγής που

παρέχουν τα μέσα για τη διαβίωση των πρώτων (σε αντίθεση με τις σχέσεις ηγεμονίας και

δουλικότητας που αντιστοιχεί σε αποικιακές κοινότητες ή στο σύστημα των σκλάβων).

Η παραγωγή εμπορευμάτων, που διακρίνει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ανταγω-

νίστηκε ιστορικά την αγροτική γεωργία σε μικρή κλίμακα και τους ανεξάρτητους τεχνίτες14,

που αποτελούσαν τη βάση του φεουδαλικού τρόπου παραγωγής. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό

κατάφερε να υπερισχύσει ακριβώς διότι το συσσωρευμένο κεφάλαιο μπορούσε να καλύψει

δύο αναγκαίες υλικές συνθήκες για τη συνεργατική οργάνωση της παραγωγής: Την εξασφά-

λιση των μέσων διαβίωσης για τους μισθωτούς εργαζόμενους και τη συγκέντρωση των απαι-

τούμενων μέσων παραγωγής. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του συσσωρευμένου κεφαλαίου,

τόσο μεγαλύτερη η κλίμακα της παραγωγής που μπορεί να ενεργοποιήσει και συνεπώς πιο

αισθητή η συμπίεση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας που απορρέει από αυτή.

Το κεφάλαιο δημιουργεί τις ιστορικές συνθήκες για την καθιέρωση της κοινωνικής μορφής

της εργασίας που επιφέρει η συνεργασία, στη βάση της πρακτικής υπεροχής της συνεργα-

τικής παραγωγής ως προς την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι υλικοί αυτοί όροι του επι-

τρέπουν να διατηρεί τον αποκλειστικό έλεγχο στην κοινωνικοποίηση της εργασίας, και στη

διαδικασία μεταλλάσσει περαιτέρω την οργανωτική μορφή ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα

το σκοπό της μεγέθυνσης της αξίας του. Η ειδική οργανωτική μορφή που προκύπτει μέσα

από αυτήν την εξέλιξη είναι η συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία, που αναφέρεται και ως

συνεργασία που βασίζεται στον καταμερισμό της εργασίας.

3.2 Συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία (καταμερισμός της εργασίας)

Ο καταμερισμός της εργασίας είναι μία τροποποιητική διαδικασία παραγωγικών δραστη-

ριοτήτων με μοχλό τη συνεργασία. Ας δούμε πως λειτουργεί:

◦ Στην περίπτωση ανεξάρτητων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα

οι τέχνες του μεσαίωνα ή τα σύγχρονα επαγγέλματα, η ενδεχόμενη συνεργασία πραγ-

ματοποιείται πάντα για έναν συγκεκριμένο ωφέλιμο στόχο. Στη διαδικασία αυτή, οι

13Στο παράδειγμα της mattanza που αναφέρθηκε στην υποσημείωση 11 οι Σικελοί νησιώτες έχουν αναπτύ-
ξει τη δραστηριότητα του ψαρέματος, διότι οργάνωσαν τις κοινότητες τους σε έναν τόπο που δημιούργησε τις
συνθήκες παραγωγής. Δεν τίθεται ζήτημα ιδιοκτησίας στη διαδρομή των τόνων, ενώ οι βάρκες, το σύστημα δι-
χτυών και τα υπόλοιπα εργαλεία αρχικά αποτελούσαν κοινοτική ιδιοκτησία. Η αύξηση της κλίμακας του ψα-
ρέματος βέβαια συνδυάστηκε ιστορικά με συγκέντρωση της ιδιοκτησίας σε αριστοκρατικές οικογένειες των
μεσαιωνικών βασιλείων της μετέπειτα Ιταλίας, που διατήρησαν δικαιώματα σε κάποιες περιοχές έως και τα
μέσα του 20ου αιώνα.

14Είτε ήταν μέλη συντεχνιών είτε όχι.
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αρχικά ανεξάρτητες δραστηριότητες αποκτούν αφενός πιο ειδικό και συγκεκριμένο

χαρακτήρα και αφετέρου γίνονται συμπληρωματικές επιμέρους εργασίες και συντίθε-

νται στην ενιαία παραγωγή ενός και μόνο εμπορεύματος.

◦ Στην περίπτωση μίας συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει

πολλές συμπληρωματικές εργασίες, η συνεργασία επιτρέπει καταρχάς την απομόνωση

και ανεξαρτησία τους από το σύνολο. Στην πορεία όμως κάθε ξεχωριστή εργασία μπο-

ρεί να διασπαστεί σε ακόμα πιο απλές επιμέρους εργασίες, επεκτείνοντας τη δυνατή

κατανομή των εργαζομένων.

Όσο η διαδικασία αυτή αποκτά πιο μόνιμα χαρακτηριστικά μέσω της μισθωτής εργασίας,

τόσο οι επιμέρους εργασίες που προκύπτουν, είτε συμπληρωματικές για τη σταδιακή πα-

ραγωγή ενός μόνο προϊόντος, είτε ανεξάρτητες για την παράλληλη παραγωγή διαφορετι-

κών προϊόντων, κατανέμονται κατά αποκλειστικότητα σε εργαζόμενους ατομικά ή κατά

ομάδες15. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μία νέα ποιότητα στην παραγωγή, αυτή του

εξειδικευμένου εργαζόμενου.

Η επανάληψη που επιφέρει η εξειδικευμένη εργασία στην εκτέλεση κάθε επιμέρους εργα-

σίας, οδηγεί στη βελτιστοποίηση τόσο της μεθόδου της εργασίας, ήτοι της τεχνικής, όσο

και των μέσων της εργασίας, ήτοι της τεχνολογίας. Δηλαδή, τα άμεσα οφέλη από τον κα-

ταμερισμό εργασίας είναι, πρώτον, ότι επιτυγχάνει να κάνει τις παραγωγικές λειτουργίες

πιο αποτελεσματικές και άρα πιο αποδοτικές, ενώ επιπλέον ανοίγει ένα νέο πεδίο δυνατής

εξέλιξης για την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω μη-οργανωτικής μορφής.

Υπάρχουν όμως και πλεονεκτήματα που δεν είναι τόσο άμεσα. Όταν έχει πια επιτευχθεί ένας

δεδομένος ιστορικός βαθμός βελτιστοποίησης στην τεχνική και τεχνολογία, δημιουργείται

η δυνατότητα βελτιστοποίησης του ρυθμού εργασίας από τα ανθρώπινα όργανα του συλ-

λογικού οργανισμού που προκύπτει από τον καταμερισμό εργασίας. Η εντατικοποίηση της

εργασίας, είναι μία παράλληλη μέθοδος μεγέθυνσης της ποσότητας ∆M , που αποκτά δια-

κριτή αποτελεσματικότητα μόνον σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης της οργανωτικής μορφής

που εξετάζουμε. Ένα επιπλέον όφελος είναι η ελαχιστοποίηση των μη-παραγωγικών δια-

στημάτων. Η συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία, πλέον των πλεονεκτημάτων της απλής

συνεργασίας σε σχέση με τη δραστηριότητα των μεμονωμένων παραγωγών, εξελίσσει προς

το καλύτερο και τη μέθοδο συνεργασίας καθεαυτήν. Η βελτιστοποίηση του τρόπου συνδυα-

σμού της εργασίας δημιουργεί με τη σειρά της ένα υπόδειγμα κανονικότητας, συνέχειας και

ομοιομορφίας, όπου οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι πιο οργανικά εξαρτημένοι μεταξύ

τους από ότι σε κάθε πρότερη οργάνωση. Έτσι, εμφανίζει την τάση να “επιβάλλει στον κάθε

ένα τους, να ξοδεύει στη δουλειά του τον απαραίτητο ακριβώς χρόνο, και όχι παραπάνω”16.

15Πρόκειται για περιπτώσεις απλής συνεργασίας όπως περιγράφηκε νωρίτερα, στα πλαίσια της συνεργα-
τικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα με παράλληλο καταμερισμό εργασίας.

16Ο.π., σελ. 464–465.
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“Με αυτόν τον τρόπο, ο κανόνας ότι ο χρόνος εργασίας που ξοδεύεται σε ένα εμπόρευμα δεν

πρέπει να ξεπερνά τον αντίστοιχο κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας”, αποκαλύπτεται

μέσω της συγκεκριμένης οργανωτικής μορφής “ως ένας απλός τεχνικός νόμος της παραγω-

γικής διαδικασίας”17.

Ο κάθε εργαζόμενος σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης τείνει λοιπόν να αφιερώνει ακριβώς

τον απαραίτητο χρόνο στο αντικείμενο της εργασίας του. Παράλληλα όμως εμφανίζεται και

η τάση να αφιερώνεται στον κάθε εργαζόμενο ακριβώς ο απαραίτητος χρόνος για την κα-

τάκτηση του βαθμού εξειδίκευσης που απαιτεί η εργασία του. Είναι προφανές ότι ο βαθμός

λεπτομέρειας στις διάφορες επιμέρους εργασίες της συλλογικής δραστηριότητας δημιουργεί

τα απαιτούμενα όρια στο επίπεδο εκπαίδευσης και πρακτικής για τους αντίστοιχους ερ-

γαζόμενους. Η ιεραρχία που εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα για τον

λεπτομερή προσδιορισμό της αξίας της εργασιακής δύναμης, εφόσον όσο ανώτερος είναι ο

βαθμός εξειδίκευσης τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας

που χρειάζεται για την επίτευξή του. Στη βάση αυτής της ιεραρχίας δημιουργείται και μία

ιδιόμορφη εξειδίκευση από την απουσία οποιασδήποτε εξειδίκευσης, ήτοι η κατηγορία του

ανειδίκευτου εργαζόμενου. Συνεπώς, ο καταμερισμός εργασίας εμφανίζει τη δυνατότητα

ελαχιστοποίησης του απαραίτητου μεταβλητού κεφαλαίου, που όπως είδαμε αντιστοιχεί

στην εργασιακή δύναμη. Αυτή η παρατήρηση μας βοηθάει να αντιληφθούμε και μία εσω-

τερική διαδικασία της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής που επιβάλλει τη δημιουργία ολοένα

και πιο ειδικών γνωστικών και τεχνικών αντικειμένων.

Αποκαλύπτεται λοιπόν μία παράλληλη τροποποιητική λειτουργία του καταμερισμού εργα-

σίας στον ίδιο τον εργαζόμενο. Πράγματι, η διαδικασία της εξειδίκευσης περιορίζει συνεχώς

το αντικείμενο εργασίας με την παράλληλη εξέλιξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων, αλλά ταυ-

τόχρονα αποκλείει για κάθε εργαζόμενο την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ολόκληρου κόσμου

παραγωγικών κινήτρων και κλίσεων πέρα από τα όρια που θέτει η ειδική εργασία του. Ο

εργαζόμενος αναπτύσσεται μονόπλευρα και μάλιστα τείνει “να μετατραπεί σε αυτόματο

μέσο τέλεσης μίας λεπτομερούς λειτουργίας”18.

Έτσι σταδιακά αποκλείεται και από τις διανοητικές δυνατότητες της παραγωγικής διαδι-

κασίας: Η γνώση και η κρίση που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στη συνδυασμένη εξει-

δικευμένη εργασία, όπως και η πρωτοβουλία για καινοτομία, εμφανίζονται ως δυνατότητες

μόνον για όσους έχουν συνολική εποπτεία της όλης διαδικασίας ως προς την οργάνωση και

μπορούν να ικανοποιήσουν τις αναγκαίες υλικές συνθήκες για την ενεργοποίηση της παρα-

γωγής. Τα κριτήρια αυτά πληρούνται στην ολότητα τους αποκλειστικά από το κεφάλαιο,

ωστόσο διοικητικές και οργανωτικές δραστηριότητες κατανέμονται και σε ειδικές ομάδες

εργαζόμενων. Οι ομάδες αυτές εμφανίζονται στην κορυφή της ιεραρχίας και έχουν επιτελική

17Ο.π., σελ. 465. Ο Μαρξ αναλύει αυτήν την τεχνική συνέπεια σε αντιπαραβολή με την ψευδή αντίληψη ότι
η αξία των προϊόντων καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός.

18Ο.π., σελ. 481.
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λειτουργία για τους ιδιαίτερους σκοπούς παραγωγής υπεραξίας.

Με την τροποποίηση που επιτελείται, αυξάνεται και ο βαθμός εξάρτησης ανάμεσα στον

εργαζόμενο και τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής και διαβίωσης: Διότι (α) στην αδυ-

ναμία του να καλύψει τις αναγκαίες υλικές προϋποθέσεις της παραγωγής προστίθεται η

19Το συμπέρασμα αυτό απαιτεί λίγο λεπτομερέστερη υποστήριξη: Σύμφωνα με την έρευνα του Μαρξ (Ο.π.,
σελ. 470–479), ο καταμερισμός της εργασίας μέσα σε μία παραγωγική μονάδα, όπως τον περιγράφουμε, βασί-
στηκε ιστορικά σε έναν εξελισσόμενο κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Ο τελευταίος αναπτύχθηκε αυ-
θόρμητα σε φυλετική ή οικογενειακή βάση με γνώμονα τις βιολογικές διαφορές ανάμεσα στα μέλη στις πρώτες
μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Η γεωγραφική επέκταση και η πληθυσμιακή μεγέθυνση των κοινοτήτων μέσω
συγκρούσεων και αφομοιώσεων ανάμεσα στις φυλές διεύρυναν συνεχώς αυτόν τον φυσιολογικό καταμερι-
σμό. Κάθε κοινότητα αναπτυσσόταν σε έναν συγκεκριμένο τόπο που καθόριζε τα δυνατά μέσα διαβίωσης, τις
δραστηριότητες για την παραγωγή τους και την εξέλιξη των εργαλείων της εργασίας. Οι υλικές συνθήκες της
παραγωγής ήταν συνέπεια της γεωγραφικής κατανομής των κοινοτήτων και η όποια σχετική διαφοροποίηση
είχε άμεση αντανάκλαση στον τρόπο παραγωγής και τα ίδια τα προϊόντα, που αρχικά αποτελούσαν αποκλει-
στικά αξίες χρήσης. Η ανταλλαγή προϊόντων ανάμεσα σε κοινότητες έφερε συνεπώς σε επαφή διαφορετικές
σφαίρες παραγωγής, μετατρέποντάς τις σταδιακά σε αλληλεξαρτώμενους κλάδους της συλλογικής παραγω-
γής μίας ενιαίας κοινωνίας, και τα προϊόντα σε εμπορεύματα. Παράλληλα, σε επίπεδο παραγωγών οι αρχικές
σχέσεις εξάρτησης στα πλαίσια της κοινότητας άρχισαν να διαρρηγνύονται με την επέκταση του κοινωνικού
καταμερισμού μετατρέποντάς τους σε ανεξάρτητους ατομικούς παραγωγούς. Η γεωγραφική συνέπεια αυτής
της επέκτασης ήταν ο διαχωρισμός της πόλης από την ύπαιθρο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι αναμενό-
μενο οποιαδήποτε εξέλιξη στον κοινωνικό καταμερισμό να βρίσκει και την αντανάκλαση του στην αναδιάρ-
θρωση των γεωγραφικών αντιθέσεων.
Ο ειδικός καταμερισμός της εργασίας στην παραγωγική μονάδα προκύπτει αρχικά ως μία αυθόρμητη ορ-

γανωτική μορφή στην εξέλιξη του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας. Είναι η ανάπτυξη του με έναν συ-
γκεκριμένο βαθμό συνέπειας, που τον καθιστά ως “συνειδητή, μεθοδική και συστηματική μορφή της καπιτα-
λιστικής παραγωγής” (Ο.π., σελ. 485). Στην πορεία επιφέρει την εξέλιξη στην τεχνική, στην τεχνολογία αλλά
και στις οργανωτικές μορφές της παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί νέα γνωστικά και τεχνικά πε-
δία και αντίστοιχα νέα παραγωγικά παρακλάδια. Από μία οπτική γωνία δηλαδή, αλληλεπιδρά και εξελίσσει
περαιτέρω τον υπάρχοντα κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας. Δημιουργείται έτσι μία δυναμική αντίθεση
ανάμεσα στο ειδικό και το γενικό, με ιδιότητες που ενισχύουν τον αντιφατικό χαρακτήρα της κεφαλαιοκρα-
τικής παραγωγής. Ας επισημάνουμε συνοπτικά αυτές τις ιδιότητες:

Καταμερισμός της εργασίας
Κοινωνικός Ανά παραγωγική μονάδα
–Λαμβάνει χώρα με την ανταλλαγή προϊό-
ντων ανάμεσα σε διαφορετικούς παραγωγι-
κούς κλάδους.

–Λαμβάνει χώρα με την αγορά και πώληση
της εργασιακής δύναμης πολλών εργαζομέ-
νων στον ίδιο κεφαλαιούχο.

–Εμφανίζεται μέσω της διασποράς των μέ-
σων παραγωγής.

–Εμφανίζεται μέσω της συγκέντρωσης των
μέσων παραγωγής.

–Χαρακτηρίζεται από ανομοιόμορφη κατα-
νομή των παραγωγών και των μέσων παρα-
γωγής.

–Επιβάλλει την καθορισμένη αναλογία ανά-
μεσα στις επιμέρους λειτουργίες της παρα-
γωγικής δραστηριότητας.

–Χαρακτηρίζεται από χάος, στη μορφή της
ανεξέλεγκτης παραγωγής, που γίνεται αντι-
ληπτό στις διακυμάνσεις των τιμών στην
αγορά.

–Χαρακτηρίζεται από ισορροπία στη
μορφή ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού και
κανονισμού εκτέλεσης.

–Δεν υπάρχει κάποια ρυθμίζουσα αρχή,
εκτός από τον ανταγωνισμό μεταξύ ανεξάρ-
τητων παραγωγών εμπορευμάτων.

–Υπάρχει η αρχή στο πρόσωπο του κεφα-
λαιούχου απέναντι στον εργαζόμενο.

–Χαρακτηρίζεται από αναρχία. –Χαρακτηρίζεται από αυταρχικότητα.

Η ποιοτική διαφορά με τον προ-καπιταλιστικό κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, γίνεται φανερή αν
αναλογιστεί κανείς ότι απουσίαζε πλήρως η συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία και ότι η παραγωγή των
αξιών χρήσης γινόταν με βάση εγκεκριμένων και κεντρικά επιβαλλόμενων σχεδίων.
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εντεινόμενη αδυναμία να καλύψει και τις διανοητικές προϋποθέσεις και (β) η ίδια η εξειδι-

κευμένη εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον στα πλαίσια της συγκεκριμένης οργα-

νωτικής μορφής, που αποτελεί ειδική και αποκλειστική μορφή ύπαρξης του κεφαλαίου19.

Συνεπώς, η ανταγωνιστική σχέση, που γεννάται όταν ο εργαζόμενος θέτει τη δυνατότητά

του για εργασία σε ανταλλαγή με το κεφάλαιο, μετασχηματίζεται ποιοτικά προς το δυσμε-

νέστερο για τους εργαζόμενους. Στον αντίποδα, όταν οι επιμέρους λειτουργίες της παρα-

γωγικής δραστηριότητας εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις δεξιότητες και γνώσεις των

εργαζομένων, ενισχύεται η δυνατότητα αντίστασης του συλλογικού εργαζόμενου στις ιδιό-

τροπες βουλές των κεφαλαιούχων. Πράγματι, η λανθάνουσα υπόθεση που διακατέχει την

ανάλυση που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι ότι τα οργανωτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της

συνδυασμένης εξειδικευμένης εργασίας καθορίζονται και εξαρτώνται από την ανθρώπινη

εργασία, και με αυτήν την έννοια συνιστούν ένα υποκειμενικό πλαίσιο εφαρμογής. Με την

επισήμανση αυτή, τα παραπάνω γίνονται απόλυτα συνεπή με την ανάλυση του Μαρξ για

την μανουφακτούρα20. Αν καθιερώθηκε η μανουφακτούρα έναντι των συντεχνιών και της

αγροτικής παραγωγής μικρής κλίμακας ήταν ακριβώς λόγω των δυνατοτήτων συμπίεσης

του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας που επιφέρει ο καταμερισμός εργασίας, πλέον

αυτών που προκύπτουν από τον συνεργατικό χαρακτήρα της. Η προσπάθεια χρήσης γε-

νικευμένων όρων έγινε με σκοπό την διευκόλυνση της ανάλυσης σύγχρονων οργανωτικών

μορφών, που τελικά μπορεί να μην διαφέρουν και τόσο ποιοτικά.

Η μανουφακτούρα, ως η πρωτότυπη οργανωτική μορφή συνδυασμένης εξειδικευμένης ερ-

γασίας με υποκειμενικό πλαίσιο εφαρμογής, δημιούργησε ιστορικά τις προϋποθέσεις για

την μεγέθυνση της κλίμακας της παραγωγής και την τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνική της

βάση (συνάθροιση χειρωνάκτων, συγκέντρωση μέσων παραγωγής) ορίζει ότι, για τη βελτι-

στοποίηση της διαδικασίας αξιοποίησης (valorization) του κεφαλαίου (παραγωγή ∆M), η

μετεξέλιξη των μέσων παραγωγής που καθιερώνονται κοινωνικά και η συγκέντρωση των

μέσων διαβίωσης πρέπει να επεκτείνεται συνεχώς21.

Σε αυτήν την επέκταση η μανουφακτούρα δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει ως συνέπεια δύο

βασικών εσωτερικών αντιθέσεων:

20Εκ των λατινικών manu (χείρα) και factura του ρήματος fa(ce)re, που θα πει κάνω, πραγματοποιώ. Η
ετυμολογία είναι σίγουρα γνώριμη για όσους έχουν εμπειρία από διαπραγματεύσεις για οικοδομικές εργασίες,
αφού ο όρος “φατούρα” εκ του νεώτερου ιταλικού “fattura” χρησιμοποιείται για την αμοιβή που κατανέμεται
στην εργασία. Ο όρος μανου-φακτούρα χρησιμοποιείται για την συνδυασμένη εξειδικευμένη χειρωνακτική
εργασία.

21Ο.π., σελ. 490: Η μανουφακτούρα ως οργανωτική μορφή προϋποθέτει τον αυξημένο αριθμό εργαζομέ-
νων. Ως τροποποιητική διαδικασία, ξεκινά από έναν δεδομένο καταμερισμό εργασίας και τον εξελίσσει. Ο
ελάχιστος αριθμός εργαζομένων προκύπτει από την οργάνωση των επιμέρους λειτουργιών στο σημείο εκκί-
νησης. Καθώς ο καταμερισμός εργασίας βαθαίνει δημιουργώντας καινούριες ειδικότητες και επιμερίζοντας
τις παλιές, τα οργανωτικά του οφέλη μπορούν να πραγματωθούν με παράλληλη αύξηση των εργαζομένων.
Και μάλιστα δεν μιλάμε για αύξηση σε μονάδες, αλλά σε ομάδες εργαζομένων. Καθώς έτσι αυξάνεται το με-
ταβλητό κεφάλαιο που απαιτείται για την εφαρμογή της οργανωτικής μορφής, θα πρέπει να αυξάνεται πα-
ράλληλα και το σταθερό κεφαλαίο, στη μορφή των πρώτων υλών, των υποδομών, των εργαλείων και εφαρ-
μογών που χρησιμοποιούνται κ.α. Η αύξηση του σταθερού κεφαλαίου είναι ευθέως ανάλογη της αύξησης της
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1. Λόγω του υποκειμενικού πλαισίου εφαρμογής, που έδινε ρυθμιστικό ρόλο στους εργα-

ζόμενους ως προς τη συνέχεια της παραγωγικής δραστηριότητας. Εκτός της επίδρασης

που μπορεί να προκαλούσε ενδεχόμενη απειθαρχία εκ μέρους των εργαζομένων, το γε-

γονός αυτό έθετε και περιορισμούς στην ελαχιστοποίηση του μεταβλητού κεφαλαίου:

Για παράδειγμα, η εξάρτηση της παραγωγής από την ειδικευμένη εργασία περιόριζε

σε ισχνά ποσοστά την παρουσία της πλήρως ανειδίκευτης εργασίας. Επιπλέον, πα-

ρόλο που ο καταμερισμός των δραστηριοτήτων και επιμέρους λειτουργιών μείωνε τον

απαιτούμενο χρόνο μαθητείας, συνέχιζαν να υπάρχουν ειδικότητες που απαιτούσαν

μεγάλο χρόνο κατάρτισης.

2. Λόγω της αδυναμίας να μετασχηματίσει τον τρόπο παραγωγής στον πυρήνα του. Παρά

τα δυναμικά χαρακτηριστικά και την οργανωτική πολυπλοκότητα της, θεμελιώθηκε

στη βάση των τεχνών της πόλης και των οικοτεχνιών της υπαίθρου. Έτσι, σε κάποιο

ορισμένο βαθμό εξέλιξης της μανουφακτούρας, η κλίμακα της παραγωγής δημιούρ-

γησε ανάγκες σε πρώτες ύλες, στα μέσα παραγωγής, στις μεταφορές και την επικοινω-

νία, που δεν μπορούσαν να καλυφθούν μέσα στα στενά πλαίσια αυτής της τεχνικής

βάσης.

Ένα από τα ανώτερα δημιουργήματα της τροποποιητικής διαδικασίας που επέφερε η μα-

νουφακτούρα ήταν η παραγωγική μονάδα για την παραγωγή μηχανημάτων. Μέσω του τε-

χνολογικού άλματος που επέφερε η ανάπτυξη των μηχανημάτων και με την συνακόλουθη

στράτευση της επιστήμης, άρχισαν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την επίλυση των

εσωτερικών αντιθέσεων αυτής της οργανωτικής μορφής. Στην πορεία τέθηκαν και οι βάσεις

για την βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

4 Η βιομηχανική παραγωγή και η γέννηση των μηχανικών

Τα μηχανήματα είναι πρωτίστως μέσα για την αύξηση της παραγωγικότητας. Ήδη στο σύ-

στημα της μανουφακτούρας δημιουργήθηκαν συμπλέγματα από εργαλεία (οι εργαλειομη-

χανές) είτε διαφορετικού τύπου, ώστε να εκτελούν σύνθετες λειτουργίες (π.χ. ο τόρνος), είτε

του ίδιου τύπου ώστε να πολλαπλασιάζουν το ωφέλιμο αποτέλεσμα της εργασίας. Σε κάθε

περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι η ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και

η συνακόλουθη μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας. Όπως είδαμε, το γε-

παραγωγικότητας που επιφέρει η εξέλιξη της οργανωτικής μορφής. Τυπικά, η σχετική αύξηση της παραγωγι-
κότητας υπερβαίνει τη σχετική αύξηση του αριθμού εργαζομένων, ώστε και η σχετική αύξηση του σταθερού
κεφαλαίου που απαιτείται να είναι μεγαλύτερη από αυτή του μεταβλητού κεφαλαίου. Συνεπώς, προκύπτει ως
συνέπεια της τεχνικής βάσης της μανουφακτούρας (εργασία που εξαρτάται από τη δεξιότητα, φυσική δύναμη
και εγρήγορση του εργαζόμενου), ότι το ελάχιστο κεφάλαιο που πρέπει να έχει στη διάθεση του ο καπιταλι-
στής θα πρέπει να αυξάνεται διαρκώς. Με άλλα λόγια, η μετατροπή των κοινωνικών μέσων παραγωγής και
διαβίωσης σε κεφάλαιο πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνεται.



15

γονός αυτό ωφελεί διπλά τη μεγέθυνση της αξίας του κεφαλαίου: Αφενός το απαιτούμενο

σταθερό κεφάλαιο μειώνεται με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, και

αφετέρου μειώνεται ο χρόνος της εργασίας που καταναλώνεται για την κάλυψη των βιοτι-

κών αναγκών του εργαζομένου (το απαιτούμενο μεταβλητό κεφάλαιο), ώστε να απομένει

περισσότερος χρόνος μέσα στην εργάσιμη μέρα για την παραγωγή υπεραξίας.

Παράλληλα, όμως, συμβαίνει και μία οργανωτική μετάλλαξη στον τρόπο παραγωγής. Κα-

ταρχάς, η χρήση των μηχανών επιφέρει τη σταδιακή αντικατάσταση της ανθρώπινης ερ-

γασίας σε ποσοτικούς όρους, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας. Επιπλέον

όμως λαμβάνει χώρα και μια ποιοτική αλλαγή, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν και την αν-

θρώπινη δεξιοτεχνία κατά την εκτέλεση της εκάστοτε λειτουργίας. Όπου χρησιμοποιούνται

εργαλειομηχανές ο ρόλος του εργαζόμενου υποβιβάζεται σε συμπληρωματικό, για την επο-

πτεία της καλής λειτουργίας, τον καθαρισμό ή τη διόρθωση σφαλμάτων στο τελικό προϊόν.

Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, η εργασία ανάγεται στη μετάδοση της κίνησης στις ερ-

γαλειομηχανές, ώσπου φυσικά και αυτή η λειτουργία έρχεται σε αντίθεση με τις τεχνικές

ανάγκες της παραγωγής, οπότε και δημιουργείται η ανάγκη για παραγωγή αυτόνομων μη-

χανισμών κίνησης (κινητήρας και μηχανισμός μετάδοσης). Στη μορφή των μηχανών και στα

πλαίσια της παραγωγής μεγάλης κλίμακας, τα εργαλεία της εργασίας αποκτούν μια υλική

υπόσταση που “καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση της ανθρώπινης δύναμης από φυσι-

κές δυνάμεις, και την αντικατάσταση του εμπειρικού κανόνα από την συνειδητή εφαρμογή

των φυσικών επιστημών”22.

Η συνεργατική διαδικασία είτε στην απλή της μορφή, είτε στη μορφή της συνδυασμένης

εξειδικευμένης δραστηριότητας, επανεμφανίζεται στον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής, με

τη διαφορά ότι οι βασικές λειτουργίες της διαδικασίας πραγματοποιούνται από μηχανές

που τίθενται σε κίνηση κατά κανόνα αυτόνομα. Η εξέλιξη της μεθόδου συνεργασίας σε

αυτήν την περίπτωση ταυτίζεται με την ανάπτυξη του αυτοματισμού, που εξασφαλίζει τη

συνέχεια στην όλη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο ο ρυθμιστικός ρόλος για την απρόσκο-

πτη εκτέλεση της παραγωγικής δραστηριότητας αφαιρείται από τους εργαζόμενους, ώστε

το υποκειμενικό πλαίσιο παραγωγής της μανουφακτούρας να δίνει τη θέση του σε ένα αντι-
κειμενικό πλαίσιο με την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνικής και της τεχνολογίας.

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από την κατάλληλη αναδιοργάνωση και του καταμερι-

σμού εργασίας ανάμεσα στους εργαζόμενους. Η ανάπτυξη της αυτοματοποιημένης παρα-

γωγής καταργεί την πρότερη ιεραρχία με βάση τις ειδικότητες, και εμφανίζει στη θέση της

έναν απλό διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτούς που απασχολούνται στις μηχανές (ως επόπτες,

χειριστές, τεχνικοί) και σε αυτούς που απλά συμπληρώνουν ανάγκες της λειτουργίας τους.

Πέραν της απλής κατανομής των εργαζομένων στις εξειδικευμένες μηχανές του εργοστα-

σίου, δημιουργείται και ένα οργανωτικό υποσύνολο ανάμεσα στους επικεφαλής και τους

22Ο.π., σελ. 508.
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βοηθούς τους. Σε κάθε περίπτωση η τάση είναι να συρρικνώνεται και να εξομοιώνεται ο

βαθμός εξειδίκευσης που απαιτείται κατά τον συνδυασμό της ανθρώπινης εργασίας. Επι-

πρόσθετα αυτών των κατηγοριών εργασίας, “υπάρχει και μια ασήμαντη αριθμητικά ομάδα

εργαζομένων, της οποίας η ασχολία είναι να προσέχει το σύνολο των μηχανημάτων, πα-

ρέχοντας τις απαραίτητες επιδιορθώσεις από καιρό σε καιρό. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται

από μηχανικούς, τεχνίτες μηχανών, συναρμολογητές και άλλους. Πρόκειται για μια ανώ-

τερη κατηγορία εργαζομένων, μερικώς επιστημονικά εκπαιδευμένων και μερικώς τεχνικά

καταρτισμένων· που στέκονται εκτός του πεδίου των απλών εργατών και προστίθενται σε

αυτούς μόνο για στατιστικούς λόγους”23,24.

Τα βασικά γνωστικά και τεχνικά πεδία των μηχανικών που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα,

προκύπτουν μέσα από την εξέλιξη του καταμερισμού εργασίας με έναν παράδοξο τρόπο.

Ενώ η γενική τάση είναι η απλούστευση των ειδικοτήτων με παράλληλη επέκταση της συ-

νεργασίας, η καταλυτική επίδραση των τεχνολογικών αλμάτων της βιομηχανικής περιόδου

δημιούργησε και το αντίθετο αποτέλεσμα: Την μετεξέλιξη των τεχνών της μανουφακτού-

ρας μέσω της χρήσης των φυσικών επιστημών. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την καταγωγή

κάποιων ειδικοτήτων μηχανικών στα στενά όρια της παραγωγικής διαδικασίας: (α) Στη δια-

δικασία σχεδιασμού εργαλειομηχανών και ειδικότερα στην έρευνα γύρω από την ανάπτυξη

αυτόνομων μηχανισμών κίνησης25 και την εξαγωγή των πρώτων υλών για την παραγωγή

ενέργειας (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, μεταλλειολόγοι) και (β) στην έρευνα γύρω από χη-

μικά, υλικά και μορφές ενέργειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή

(χημικοί μηχανικοί). Την ανάπτυξη πρόσθετων ειδικοτήτων μηχανικών θα πρέπει να την

αναζητήσουμε στην εξέλιξη του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας που επιφέρει ο βιομη-

χανικός τρόπος παραγωγής και στις γεωγραφικές αναδιαρθρώσεις που προκαλούνται από

αυτήν την διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, είναι δεδομένο ότι η καθιέρωση της βιομηχανίας

δημιουργεί νέες ανάγκες στα μέσα (ναυπηγοί, μηχανολόγοι) και τις υποδομές (πολιτικοί μη-

χανικοί) μεταφοράς και επικοινωνίας (ηλεκτρολόγοι), αφενός λόγω της τεχνικής εξάρτησης

κλάδων που παράγουν πια σε μεγάλη κλίμακα, αφετέρου λόγω της εμπορικής επέκτασης

με τις αποικίες. Επιπλέον, η μεγέθυνση της κλίμακας παραγωγής επιβάλλει και την περαι-

τέρω συγκέντρωση μέσων παραγωγής και συνακόλουθα εργαζομένων, γεγονός που εντείνει

23Ο.π., σελ. 545.
24Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η κάθε ιεραρχία που δημιουργείται ανάμεσα στους εργαζόμενους, όπως

αυτή των επιπέδων ειδίκευσης στην μανουφακτούρα, ή η νέα κατηγοριοποίηση που περιγράφουμε, δεν μπο-
ρεί παρά να δημιουργεί και διανοητικές παραστάσεις για την αξία των ίδιων των εργαζομένων. Μόνο που
αυτές δεν αποκρυσταλλώνονται μέσω της αντιστοίχησης ανάμεσα στα επίπεδα ειδίκευσης και τον κοινωνικά
αναγκαίο χρόνο εργασίας, αλλά μένουν συνήθως στην επιφάνεια. Δημιουργούν έτσι ένα συνεπές, αλλά ανε-
στραμμένο, σύστημα διάκρισης που ανάγεται σε προ-εμπειρικά και συνεπώς ιδεαλιστικά στοιχεία, όπως το
φυσικό ταλέντο, η εξυπνάδα, η εργατικότητα και άλλα πολλά. Το σύστημα αυτό που στην αστική κοινωνία
αναφέρεται και ως αξιοκρατία, παραλείπει όλως τυχαίως την ταξική καταγωγή του πλαισίου μέσα στο οποίο
παράγεται η δυνατότητα ενός ανθρώπου για εργασία. Η αναγκαία λογική συνέπεια, που φυσικά βγάζει λάδι
τους κεφαλαιούχους, είναι ότι στην κοινωνία υπερισχύει ο πιο άξιος.

25Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγνωρίζονται δύο βιομηχανικές επαναστάσεις, με ορόσημα την ατμομηχανή
και τον ηλεκτρικό κινητήρα ως παραγόντων κίνησης.
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την πληθυσμιακή ανισότητα ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο. Οι γενικότερες δομικές

ανάγκες (υποδομές και κτήρια) στη βιομηχανία και την πόλη της βιομηχανικής εποχής είναι

αυτές που καθιστούν αναγκαία την επιστημονική προσέγγιση και σε αυτό το πεδίο (πολι-

τικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Σε αυτήν τη βάση, μπορούν να γίνουν διακριτές οι ομοιότητες και οι διαφορές στις προϋ-

ποθέσεις και τους όρους εργασίας ανάμεσα στους μηχανικούς και τους υπόλοιπους εργαζό-

μενους, με αναφορά στον καταμερισμό εργασίας της πρώιμης βιομηχανικής εποχής.

Η αξία της εργασιακής δύναμης:

Για να φτάσουν στο γνωστικό και τεχνικό επίπεδο που απαιτεί το αντικείμενο της εργασίας

τους, οι μηχανικοί χρειάζεται να έχουν ήδη καταναλώσει μέσα διαβίωσης, να έχουν χρη-

σιμοποιήσει μέσα και υποδομές εκπαίδευσης, μελέτης και πειραματικής έρευνας. Σε όρους

πολιτικής οικονομίας, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα των μηχανικών για εργασία ενσω-

ματώνει τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που απαιτείται για την εξασφάλιση των

υλικών προϋποθέσεων της μόρφωσής τους. Ή διαφορετικά, η εργασιακή τους δύναμη έχει

συσσωρεύσει την αξία όλων των αναγκαίων αγαθών για την ανάπτυξή της.

Η επιστημονική μόρφωση αναλογεί στο καθεστώς μαθητείας των παραδοσιακών τεχνών,

με τη διαφορά ότι η περίοδος μαθητείας εντάσσεται στη συνδυασμένη εξειδικευμένη εργα-

σία της μανουφακτούρας, ή στις παραγωγικές δραστηριότητες των συντεχνιών. Κατά την

ειδίκευση ενός τεχνίτη τα απαραίτητα μέσα διαβίωσης εξασφαλίζονται μέσω της εκάστοτε

αντιμισθίας, ενώ τα μέσα της μαθητείας (πρώτες ύλες, υποδομές, αναλώσιμα, εργαλεία κ.α.)

αντιστοιχούν στα μέσα παραγωγής που προϋποτίθενται για την εκτέλεση της παραγωγικής

δραστηριότητας. Αντίθετα, η συσσώρευση της αξίας που προκύπτει κατά την επιστημονική

μόρφωση δεν είναι άμεσα συνυφασμένη με κάποια διαδικασία αξιοποίησης κεφαλαίου. Το

γεγονός αυτό υποδηλώνει υποδηλώνει ότι κάποιος χρειάζεται να κατέχει ήδη τα μέσα που

θα του επιτρέψουν να την πραγματοποιήσει. Κατά συνέπεια η αξία της εργασιακής δύναμης

είναι στην περίπτωση των μηχανικών μεγαλύτερη.

Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε δύο παρατηρήσεις για την ιστορική εποχή που εξετάζουμε:

(α) Ότι οι μηχανικοί θα πρέπει να ανήκουν είτε σε ανώτερα στρώματα που προσδοκούν να

έχουν υπό τον πλήρη έλεγχο τους τις διανοητικές δυνατότητες της παραγωγής, είτε σε στρώ-

ματα που κατέχουν κάποιους πόρους άλλα παρά ταύτα χρειάζεται να εργάζονται για την

κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών. (β) Ότι το πλήθος των μηχανικών παραμένει αμελητέο

και στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας. Συνεπώς, για έναν κεφαλαιούχο, οι ενδεχόμενες

καινοτομίες που μπορεί να προκύπτουν σε τεχνικό, οργανωτικό ή τεχνολογικό επίπεδο από

τη μόνιμη ειδική εργασία των μηχανικών στο εργοστάσιο, ανανεώνουν το συνακόλουθο πα-

ραγωγικό του προβάδισμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το ωφέλιμο αποτέλεσμα από την

εργασία των μηχανικών φανερώνεται έτσι να είναι πρωτίστως η κάλυψη των διανοητικών
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προϋποθέσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η εξάρτηση της εργασίας:

Όπως είδαμε, με τον καταμερισμό εργασίας στη μανουφακτούρα κάθε ειδική εργασία ανα-

προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί σε άλλη οργανωτική

μορφή εκτός από τη συνδυασμένη εργασία. Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται περαιτέρω με

τη βιομηχανική παραγωγή μεγάλης κλίμακας για την τεχνική εργασία. Στην περίπτωση της

επιστημονικής εργασίας ωστόσο, οι υλικές προϋποθέσεις της εργασίας ανάγονται στην εξα-

σφάλιση των μέσων διαβίωσης αποκλειστικά, στο βαθμό που ο χαρακτήρας της είναι δια-

νοητικός. Επιπλέον, οι διανοητικές δυνατότητες της εργασίας είναι εξ αντικειμένου συνυ-

φασμένες με την εκτέλεση της.

Με αυτά τα δεδομένα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εκτέλεση της εργασίας των μηχα-

νικών είναι εφικτή και εκτός του οργανωτικού πλαισίου της συνδυασμένης εξειδικευμένης

εργασίας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια υλική συνθήκη που να επιβάλλει την μισθωτή ερ-

γασία στην περίπτωση των επιστημονικών ειδικοτήτων26. Αντίθετα, ο μειωμένος βαθμός

εξάρτησης της εργασίας από προϋποθέσεις που μπορεί να καλύψει μόνον το κεφάλαιο δίνει

στους μηχανικούς τη δυνατότητα του ελεύθερου επαγγέλματος. Εμφανίζονται με αυτόν τον

τρόπο ως ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, κατά

αναλογία με τους επαγγελματικούς τους προγόνους, τους τεχνίτες των πόλεων. Έτσι απο-

κτά υπόσταση κι ένας νέος κλάδος υπηρεσιών, στο έδαφος του προϋπάρχοντα τεχνικού

κλάδου.

5 Οι μηχανικοί και ο κοινωνικός καταμερισμός εργασίας στην Ελλάδα

Η ανάλυση του Μαρξ για την εξέλιξη της οργάνωσης της παραγωγής υπό την καταλυτική

επίδραση του συσσωρευμένου κεφαλαίου (. . .M) αναφέρεται στις ιστορικές μορφές που πε-

ριγράψαμε παραπάνω. Η εφαρμογή της όμως μπορεί να είναι γενική: Αρκεί στη θέση των τε-

χνιτών του μεσαίωνα να θεωρήσουμε ένα σύνολο ατομικών παραγωγών ή ελεύθερων επαγ-

γελματιών που παράγουν την κύρια ποσότητα αξιών χρήσης σε έναν συγκεκριμένο κλάδο,

και στη θέση της μανουφακτούρας να περιγράψουμε μια άλλη ιστορική μορφή συνδυασμέ-

26Στην αυγή της βιομηχανικής εποχής, ο συνδυασμός πειραματικής και θεωρητικής εργασίας για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων δεν είχε φυσικά ενταχθεί οργανικά στην παραγωγική δραστη-
ριότητα. Το κόστος αυτής της διαδικασίας ήταν λοιπόν σχετικά μικρό σχετικά με το ωφέλιμο αποτέλεσμα από
την εφεύρεση καινοτόμου μηχανικού εξοπλισμού και την εξασφάλιση πατεντών. Έτσι ήταν αναμενόμενο οι
εφευρέτες μηχανικοί να προχωρούν και σε παραγωγικά εγχειρήματα, είτε μόνοι τους, στη βάση της συσσω-
ρευμένης αξίας της εργασιακής τους δύναμης αλλά και ιδίων πόρων, είτε σε συνεταιρισμό με κεφαλαιούχους
για τους οποίους τα οφέλη ήταν προφανή. Για παράδειγμα, ο εφευρέτης της ατμομηχανής James Watt έχοντας
εξαντλήσει τα οικονομικά του όρια, δημιούργησε εταιρεία με τον Matthew Boulton, ιδιοκτήτη της μανουφα-
κτούρας Soho, που είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία με την πώληση της εφεύρεσης του Watt.
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νης εξειδικευμένης εργασίας υπό υποκειμενικό πλαίσιο. Όσο επεκτείνεται ο καταμερισμός

εργασίας στον κλάδο και μεγαλώνει η κλίμακα της παραγωγής, τόσο θα δημιουργείται το

έδαφος για τις απαραίτητες τεχνολογικές τομές που θα οδηγήσουν σε ένα αντικειμενικό

πλαίσιο εφαρμογής της συνδυασμένης εξειδικευμένης εργασίας, κατά αντιστοιχία με τη με-

τάβαση από τη μανουφακτούρα στη βιομηχανική παραγωγή. Η ακολουθία των θεμελιωδών

οργανωτικών μορφών που αναδεικνύεται στην ανάλυση του Μαρξ παίρνει λοιπόν την εξής

μορφή:

Ελεύθερο επάγγελμα - απλή συνεργασία

Συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία

υπό υποκειμενικό πλαίσιο

υπό αντικειμενικό πλαίσιο

συσσωρευμένο
κεφάλαιο

τεχνολογικό
άλμα

Όπως εξηγήσαμε ήδη, οι μηχανικοί εμφανίζονται στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας ως

μια ειδική κατηγορία εργαζόμενων που έχουν μεγάλη συσσωρευμένη αξία στη μορφή της

επιστημονικής - τεχνικής μόρφωσης και ικανοποιούν όλες τις διανοητικές προϋποθέσεις της

εργασίας. Συνεπώς έχουν μία σχετική ανεξαρτησία από το κεφάλαιο ώστε να μπορούν να

θεωρηθούν ως ένα σύνολο ελεύθερων επαγγελματιών.

Παρακάτω, θα επιχειρήσουμε, με αναφορά στην Ελλάδα, την ανάλυση της εξέλιξης του

κλάδου υπηρεσιών μηχανικών που εγκαινιάζεται στη διάρκεια της μετάβασης από τη μα-

νουφακτούρα στην βιομηχανική παραγωγή. Ειδικότερα, για την τεκμηρίωση της μεθόδου

ανάλυσης τα κριτικά συμπεράσματα του Μαρξ για την εξέλιξη των οργανωτικών μορφών

προβάλλονται στην περίπτωση του ελληνικού καταμερισμού εργασίας. Τα πραγματολογικά

δεδομένα που χρησιμοποιούνται προκύπτουν από τις επίσημες απογραφές του κράτους από

το 1879 έως το 201127 και από διάφορα ιστορικά στοιχεία που αφορούν το θέμα μας.

5.1 Παρατηρήσεις για τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας στην Ελλάδα με βάση τις
γενικές απογραφές την περίοδο 1879 - 1951

Εκτός από δημογραφικά και γεωγραφικά στοιχεία, οι απογραφές περιλαμβάνουν αρκε-

τές πληροφορίες για τα οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα,

27Πηγή http://www.e-demography.gr/ -> Εκδόσεις ΕΛΣΤΑΤ -> Απογραφές.

http://www.e-demography.gr/
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εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις28 σε κάθε απογραφή υπάρχει κατανομή του πληθυσμού

ανά επαγγελματικές κατηγορίες ή ειδικότητες, είτε με γενικό τρόπο (ήτοι σε μεγάλες ομά-

δες επαγγελμάτων) είτε με πιο λεπτομερή (ανά ατομικά επαγγέλματα). Με την κατάλληλη

επεξεργασία τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν μια καταγραφή του κοινωνικού καταμερισμού

εργασίας.

Αρχικά εστιάζουμε την έρευνα σε τρεις βασικούς παραγωγικούς κλάδους, συν την επαγγελ-

ματική ομάδα των μηχανικών. Οι βασικοί παραγωγικοί κλάδοι είναι οι εξής:

Γεωργία:

Για τους σκοπούς της ανάλυσης που ακολουθεί ο όρος χρησιμοποιείται ως γενίκευση των

γεωργικών δραστηριοτήτων, της κτηνοτροφίας, της θήρας και της αλιείας. Στις απογραφές

που εξετάζουμε μπορεί να αναφέρεται με την στενή έννοια των γεωργικών δραστηριοτήτων

αλλά και ως γενική κατηγορία, σε συνάφεια με τον ορισμό που δίνεται εδώ.

Εμπόριο:

Το εμπόριο περιλαμβάνει προφανώς τις κατεξοχήν εμπορικές δραστηριότητες. Αλλά στις

πρώτες απογραφές (1879, 1907, 1920) δεν διαχωρίζεται από τις υπηρεσίες τραπεζικής, πί-

στεως και μεσολάβησης. Ως εκ τούτου, υιοθετείται και εδώ ο πιο γενικός ορισμός.

Βιομηχανία:

Ο όρος βιομηχανία δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις απογραφές σε αντιστοιχία με την πα-

ραγωγή μεγάλης κλίμακας με τη χρήση μηχανημάτων. Το 1879 χρησιμοποιείται χωρίς περι-

γραφή και μόνο από την επόμενη γενική απογραφή του 1907 μπορούμε να συνάγουμε το

πιθανό περιεχόμενο. Εκεί χρησιμοποιείται ως γενικός τίτλος ο όρος βιοτεχνία που αναλύ-

εται σε βιομηχανία (sic), χειροτεχνία, χειρωνακτική. Είναι προφανές ότι αποδίδεται ένα
χαλαρό περιεχόμενο στους όρους, οι οποίοι παρόλα αυτά μας προϊδεάζουν για ειδικότητες

εργασίας στο υπόδειγμα της μανουφακτούρας (που βασίζεται τεχνικά στους τεχνίτες πό-

λης και τις οικοτεχνίες της υπαίθρου) με ή χωρίς χρήση εργαλειομηχανών. Πράγματι, στην

κατηγορία βιοτεχνία περιλαμβάνονται 97 ειδικότητες (π.χ. ψαθοπλέκτες, υελουργοί, αλλα-

ντοποιοί, πιλοποιοί, οινοποιοί) που είναι συνεπείς με την παράλληλη ύπαρξη ατομικών πα-

ραγωγών και μικρών ή μεγαλύτερων εργαστηρίων. Στην απογραφή του 1920, εμφανίζονται

για πρώτη φορά διακριτές κατηγορίες βιομηχανίας που είναι πιο συνεπείς με την παρα-

γωγή μεγάλης κλίμακας: (1) Εκμετάλλευση υπεδάφους, μεταλλουργικές, οικοδομικές κλπ.,
κατηγορία που περιλαμβάνει και δραστηριότητες κατασκευής γεωργικών και βιομηχανικών

μηχανών, μέσων μεταφοράς, (2) επεξεργασία προϊόντων γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας,

28Όπως η απογραφή που έγινε λίγες εβδομάδες πριν το ξέσπασμα του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου το 1940.
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(3) υφαντικές βιομηχανίες, (4) χημικές βιομηχανίες και (5) βιομηχανίες και υπηρεσίες γε-
νικών και ομαδικών αναγκών όπου περιλαμβάνονται οι συγκοινωνίες και η παραγωγή κι-
νητήριου δυνάμεως29. Οι κατηγορίες αυτές αναλύονται περαιτέρω σε υποκατηγορίες και

ακολούθως σε επιμέρους ειδικότητες, που αναφέρονται ως κλάσεις και εδάφια αντίστοιχα.

Η ποικιλία αυτής της καταγραφής υποδεικνύει την έκταση και το βάθος της εξειδίκευσης

που επιτελέστηκε το διάστημα ανάμεσα στις απογραφές του 1907 και του 1920. Ο εμπλου-

τισμός της περιγραφής του καταμερισμού εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο συνεχίστηκε

και στις επόμενες απογραφές του 1928 και του 1951. Το 1928 διαφοροποιείται η κατηγορία

των μεταλλείων και ορυχείων από τη βιομηχανία (που αναλύεται σε βιομηχανίες τροφί-
μων, χημικές, οικοδομικές, ξυλείας, δέρματος, υφαντικές, χάρτου, καπνού, μεταλλουργία,
παραγωγή και διανομή κινητήριου δυνάμεως, φωτός, ύδατος, θερμότητος και ψύχους) και
τον κλάδο μεταφορών και συγκοινωνιών. Το 1951 επεκτείνεται περαιτέρω αυτή η κατηγο-

ριοποίηση η οποία διακρίνεται σε ορυχεία (μεταλλεία, λατομεία και αλυκές), μεταποίηση
(εργοστασιακή βιομηχανία και βιοτεχνία) όπου εκτός των μηχανών και των μέσων μεταφο-
ράς αναφέρονται ξεχωριστά η κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και ειδών ηλεκτροτεχνίας,

οικοδομές και κατασκευές, ηλεκτρισμός, φωταέριο, υπηρεσίες ύδατος και υγιεινής, και με-
ταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες.

Είναι προφανές λοιπόν ότι η καταγραφή της βιομηχανίας έγινε με διαφορετικό τρόπο σε

κάθε απογραφή μέχρι το 1951. Εντούτοις, οι τρεις τελευταίες που περιγράψαμε χαρακτη-

ρίζονται από μια συνάφεια που είναι συνεπής και με την ανάλυση του Μαρξ για τα ορ-

γανωτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής παραγωγής. Ενδεικτικά επα-

ναλαμβάνουμε εδώ την συνεχή επέκταση και εμβάθυνση της συνδυασμένης εξειδικευμένης

εργασίας, τη χρήση μηχανημάτων, την κατασκευή μηχανημάτων, τη χρήση ατμού ή ηλε-

κτρισμού, τη δημιουργία πρόσθετων αναγκών στις μεταφορές και επικοινωνίες. Στα απο-

τελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, ο όρος βιομηχανία περιλαμβάνει τις γενικές

κατηγορίες που καταγράφονται από το 1920 κι έπειτα, ήτοι τις μεταλλευτικές - εξορυκτικές

δραστηριότητες, τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τον κλάδο των μεταφορών – συγκοι-

νωνιών.

Ποσοτικά στοιχεία:

Χρησιμοποιούνται τρία στατιστικά μεγέθη για την ποσοτική περιγραφή του καταμερισμού

εργασίας. Συγκεκριμένα:

29Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ειδικότητες που κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες αντιστοιχούν απο-
κλειστικά σε βιομηχανική παραγωγή με την ακριβή έννοια. Κάθε ανώτερη οργανωτική μορφή καθιερώνεται
στο έδαφος του ανταγωνισμού με τις προηγούμενες και τείνει να τις εξαλείψει. Η απόλυτη εξάλειψη των ορ-
γανωτικών μορφών που αντιστοιχούν σε υψηλότερο επίπεδο κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας είναι
περισσότερο μια οριακή κατάσταση που προϋποθέτει την καθολική εφαρμογή της βιομηχανικής παραγωγής.
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1. Μερίδιο στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας ανά παραγωγικό κλάδο: Ορίζεται

ως το ποσοστό των οικονομικά ενεργών πολιτών που δηλώνουν ειδικότητα που εμπί-

πτει στους κλάδους που περιγράφηκαν. Το μέγεθος αυτό, που θα αναφέρεται εφεξής

και ως κοινωνικό μερίδιο εργασίας, παρουσιάζεται γραφικά στο Σχ. 1. Μπορούμε εκ

πρώτης όψης να παρατηρήσουμε την υπεροχή του κλάδου της Γεωργίας, που παρου-

σιάζει διακυμάνσεις γύρω από το 50% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας

στην Ελλάδα. Η βιομηχανία και το εμπόριο από τις αρχές του 20ου αιώνα αποκτά ένα

σταθερό μερίδιο στην εγγύτητα του 20% και 10% αντίστοιχα. Αν κανείς είναι πολύ

προσεκτικός θα παρατηρήσει και μια ισχνή καταγραφή που αντιστοιχεί στον κλάδο

των μηχανικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην απογραφή του 1879, σε σύνολο πε-

ρίπου 530000 οικονομικά ενεργών πολιτών καταχωρήθηκαν μόλις 705 ως μηχανικοί

(∼ 1.3‰). Το γράφημα λοιπόν επιβεβαιώνει για την περίπτωση της Ελλάδας την πα-

ρατήρηση που έγινε παραπάνω για την αμελητέα παρουσία των μηχανικών στον κοι-

νωνικό καταμερισμό εργασίας την περίοδο ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής.
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Βιομηχανία
Εμπόριο
Γεωργία
Μηχανικοί

Σχήμα 1: Μερίδιο κύριων παραγωγικών κλάδων στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας. Πηγή δε-
δομένων ΕΛΣΤΑΤ.

Εντούτοις, η συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται απόλυτα στην πράξη. Είτε γιατί η τεχνική φύση της εργασίας
δεν επιτρέπει την αντικατάσταση της ανθρώπινης δεξιότητας (π.χ. οικοδομικές δραστηριότητες), είτε γιατί
μπορεί να διαφοροποιείται η αξία χρήσης του ίδιου αντικειμένου ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής (π.χ. αι-
σθητική και ανθεκτικότητα χειροποίητου έναντι του βιομηχανικού προϊόντος), είτε ακόμα γιατί η μεγέθυνση
της κλίμακας της παραγωγής κάλλιστα μπορεί να επιτευχθεί με ενσωμάτωση κατώτερων οργανωτικών μορ-
φών σε ένα πολυ-οργανωτικό υπόδειγμα παραγωγής, υπό τον έλεγχο φυσικά του κεφαλαίου.
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2. Μεταβολή του κοινωνικού μεριδίου εργασίας: Ορίζεται ως η μεταβολή του μεριδίου

κάθε κλάδου στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας από απογραφή σε απογραφή. Το

αντίστοιχο γράφημα, που παρουσιάζεται στο Σχ. 2, μας επιτρέπει μια πιο διεισδυτική

ματιά στην δυναμική του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Είναι φανερή η σχε-

τική αύξηση της συμμετοχής της Βιομηχανίας (∼ 177%) και του Εμπορίου (∼ 73%)

σε αντίθεση με την μικρή μείωση της Γεωργίας την περίοδο 1879 - 1907. Επιπλέον εί-

ναι αξιοσημείωτη η αισθητή μεταβολή του μεριδίου των μηχανικών στον κοινωνικό

καταμερισμό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την άνοδο της ζήτησης για τις αντίστοι-

χες υπηρεσίες, κάτι που χαρακτηρίζει τη μετάβαση στη βιομηχανική παραγωγή. Από

το 1907 και μετά ωστόσο παρατηρείται μία επιφανειακά στάσιμη κατάσταση. Είναι

όμως έτσι;

Η περίοδος που εξετάζουμε περιλαμβάνει τους δύο παγκόσμιους πολέμους καθώς και

σημαντικές γεωγραφικές αναδιατάξεις της ελληνικής επικράτειας. Το 1881 προσαρ-

τήθηκε η Θεσσαλία, τα έτη 1912 – 1914 η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κρήτη και το

Βόρειο Αιγαίο, το 1921 η Δυτική Θράκη και το 1947 τα Δωδεκάνησα. Κατά συνέπεια

ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός υπέστη έντονες διακυμάνσεις, όπως παρουσιάζεται

συνοπτικά και στον Πίν. 1. Υπό αυτό το πρίσμα η επιφανειακή στασιμότητα στο Σχ. 2

μάλλον είναι το αποτέλεσμα δύο παραγόντων: (α) Των έντονων ποιοτικών μεταβολών

του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας που οδηγεί στην γεωγραφική ανομοιογένειά

του30 και (β) της καθυστέρησης που επιφέρουν οι πολεμικές συρράξεις.

Πίνακας 1: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας την περίοδο
(1897 – 1951). Πηγή δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ.

Έτος Πληθυσμός Ποσοστιαία μεταβολή
1879 529749 -
1907 735770 38.89%
1920 1867243 153.78%
1928 2745508 47.04%
1951 2839481 3.42%

3. Μεγέθυνση του κλάδου: Το απόλυτο μέγεθος κάθε κλάδου μπορεί να εκφραστεί από

τον οικονομικά ενεργά πληθυσμό που κατατάσσεται σε αυτόν. Η μεγέθυνση ενός κλά-

δου στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο απογραφές ορίζεται ως η

30Αν λάβουμε υπόψη ότι τα νέα εδάφη αποσπώνται ραγδαία από έναν δεδομένο κοινωνικό καταμερισμό
εργασίας, τότε θα ήταν δόκιμο να υποθέσουμε ότι η τοπική παραγωγή υπόκειται σε μια έντονη προσαρμογή:
Κλάδοι μπορεί να νεκρώνονται ή να αναπροσαρμόζονται στην ίδια τεχνική και τεχνολογική βάση για την
σταδιακή ολοκλήρωση στον νέο καταμερισμό εργασίας, με άμεση συνέπεια την κίνηση πληθυσμών και τη
γεωγραφική αναδιάρθρωση της κατανομής της εργασίας. Αν πράγματι είναι έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε
ότι οι νέες εδαφικές περιοχές βρίσκονται σε πρότερο στάδιο εξέλιξης του καταμερισμού εργασίας σε σχέση με
το μητρικό κράτος. Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να επαληθευτεί από την επεξεργασία των γεωγραφικών –
οικονομικών στοιχείων των απογραφών, όπως επίσης και από ενδελεχή ιστορική έρευνα, που ξεφεύγει ωστόσο
από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.
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Σχήμα 2: Εξέλιξη μεριδίου κύριων παραγωγικών κλάδων στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας.
Πηγή δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ.

αντίστοιχη μεταβολή του μεγέθους του. Η γραφική αναπαράσταση της μέτρησης αυ-

τής παρουσιάζεται στο Σχ. 3. Μπορούμε άμεσα να παρατηρήσουμε την ραγδαία αύ-

ξηση του μεγέθους στους οργανικά συνδεδεμένους κλάδους της βιομηχανίας και των

μηχανικών μέχρι και το 1920, και δευτερευόντως του εμπορίου. Από το 1928 έως το

1951 η μεταβολή είναι και πάλι αισθητή, εντούτοις φαίνεται μια τάση σύγκλισης σε

ένα σχετικά σταθερό μέγεθος για κάθε κλάδο. Το μέγεθος του κλάδου της Γεωργίας

εμφανίζει έντονη μεταβολή την περίοδο 1907 – 1928, κάτι που υποστηρίζει τις υπο-

θέσεις που έγιναν για την επίδραση της προσάρτησης νέων εδαφών στον κοινωνικό

καταμερισμό εργασίας.

Συμπερασματικά σχόλια:

Στο εδάφιο αυτό παραθέσαμε δύο κατηγορίες δεδομένων: Τα κριτήρια περιγραφής του κα-

ταμερισμού εργασίας και διάφορες ποσοτικές μετρήσεις που αφορούν τους κλάδους που

μας ενδιαφέρουν. Ο σχολιασμός των δύο κατηγοριών έγινε με γνώμονα τον έλεγχο της υπό-

θεσης ότι η ανάλυση του Μαρξ για την οργανωτική εξέλιξη του καπιταλισμού μέχρι την

καθιέρωση της βιομηχανικής παραγωγής έχει γενική εφαρμογή. Ότι εκφράζει, δηλαδή, εσω-

τερικές αιτιακές σχέσεις της καπιταλιστικής παραγωγής που είναι ανεξάρτητες της γεωγρα-

φικής επικράτειας όπου αυτή αναπτύσσεται. Και ότι συνεπώς, είναι μια αντικειμενική ανά-

λυση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να διερευνηθούν ειδικότερες και νεότερες
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Σχήμα 3:Μεγέθυνση κύριων παραγωγικών κλάδων. Πηγή δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ.

ιστορικές μορφές που μπορεί να παίρνει η παραγωγή. Ο έλεγχος αποκτά έτσι μεθοδολογική

σημασία για την υποστήριξη της παρούσας μελέτης.

Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν τις παρατηρήσεις που υποστηρίζουν την υπόθεση που ανα-

φέρθηκε:

1. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα είχε διαμορφωθεί μέχρι το 1907 μία πολυποίκιλη τεχνική

βάση από εξειδικευμένους τεχνίτες, που υποδεικνύει ότι μέχρι τότε είχε ήδη λάβει χώρα

ο καταμερισμός εργασίας στο εργαστήριο, που είναι τυπικός της μανουφακτούρας.

2. Η παραγωγή μεγάλης κλίμακας με τη χρήση μηχανημάτων φαίνεται ότι αναπτύσσε-

ται στην προϋπάρχουσα τεχνική βάση κυρίως μετά το 1907, οπότε και στην περιγραφή

των ειδικοτήτων υπεισέρχονται κατηγορίες που είναι σε συμφωνία με τη χρήση ανε-

ξάρτητων πηγών κίνησης για τα μηχανήματα, με τη σταδιακή μεγέθυνση του κλάδου

μεταφορών – συγκοινωνιών, με την κατασκευή μηχανών και με την εμφάνιση του το-

μέα των επικοινωνιών. Άλλωστε η παράλληλη μεγέθυνση του κλάδου της Βιομηχανίας

και του Εμπορίου συνηγορεί στο συμπέρασμα αυτό, καθότι υποδηλώνει την αύξηση

της κυκλοφορίας των βιομηχανικών εμπορευμάτων, και συνεπώς τη μεγέθυνση της

κλίμακας της παραγωγής.

3. Η επέκταση και η εμβάθυνση της εξειδίκευσης υποστηρίζεται από την αντίστοιχη με-

ταβολή των κριτηρίων κατηγοριοποίησης ανάμεσα στις απογραφές.

4. Οι μεταβολές στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας κατά την καθιέρωση της βιομη-
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χανικής παραγωγής στην περίοδο που εξετάζουμε συνοδεύονται από την εμφάνιση

και μεγέθυνση της επαγγελματικής ομάδας των μηχανικών, για την οποία θα αναφερ-

θούμε και πιο αναλυτικά παρακάτω.

Η εμφάνιση αυτών των τάσεων δεν καλύπτει φυσικά το πλήρες φάσμα των αναγκαιοτήτων

που διέκρινε οΜαρξ στην εξέλιξη των οργανωτικών μορφών. Άλλωστε, η φύση των δεδομέ-

νων που παρουσιάστηκαν δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, αφού μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση

του θέματος επιβάλλει τη συστηματική μελέτη περισσότερων στατιστικών και ιστορικών

δεδομένων. Μία τέτοια ενδελεχής προσέγγιση ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας

εργασίας, εντούτοις θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μελλοντική ειδική μελέτη.

5.2 Ελεύθερο επάγγελμα - απλός συνεταιρισμός στον κλάδο των μηχανικών

Ηπερίοδος καθιέρωσης του ελεύθερου επαγγέλματος του μηχανικού συμβαδίζει με τα πρώτα

στάδια εξέλιξης της βιομηχανικής παραγωγής. Στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή ταυτίζεται με

το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, σύμφωνα με τη λογική που αναπτύξαμε παραπάνω. Το ίδιο

διάστημα παγιώνονται σταδιακά οι ειδικότητες των μηχανικών και μορφώνεται το θεσμικό

πλαίσιο που καθορίζει την άσκηση του επαγγέλματος.

Ας δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία: Το 1887 πραγματοποιείται μια σημαντική αναδιοργά-

νωση του τότε ονομαζόμενου Μετσόβιου Πολυτεχνείου όταν “ιδρύονται 3 Σχολές τετραε-

τούς φοίτησης. Tο έως τότε Σχολείο Τεχνών προάγεται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

για δομικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς. Aπό

τότε κυρίως αρχίζει η ανάπτυξη κι εξέλιξη του Ιδρύματος - ανάπτυξη που συμβαδίζει με

την τεχνική και οικονομική πρόοδο της χώρας”31. Η ιστορική αυτή αναφορά είναι από-

λυτα συνεπής με τις κριτικές παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, παραβλέποντας

βέβαια την ταύτιση της παραγωγικής εξέλιξης με τον “τεχνική και οικονομική πρόοδο”. Αρ-

γότερα, τη χρονιά της Οκτωβριανής επανάστασης στη Ρωσία μια “ριζική αλλαγή” –καίτοι

ολότελα διαφορετικής φύσης– έμελλε να λάβει χώρα και στο Πολυτεχνείο: Το 1917 λοιπόν,

η οργανωτική και διοικητική δομή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου περιελάμβανε τις

“Aνώτατες Σχολές Πολιτικών Mηχανικών, Mηχανολόγων - Hλεκτρολόγων, Xημικών Mη-

χανικών, Tοπογράφων Mηχανικών και Aρχιτεκτόνων Mηχανικών, καταργηθέντος του μέ-

χρι τότε Σχολείου Bιομηχανικών Tεχνών. Οι πρώτες αυτές Σχολές συμπληρώνονται αργό-

τερα από τη Σχολή Μεταλλειολόγων Μηχανικών και διαχωρίζεται η Σχολή Μηχανολόγων-

Ηλεκτρολόγων στις Σχολές Μηχανολόγων-Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και

ΜηχανικώνΥπολογιστών, και ΝαυπηγώνΜηχανολόγωνΜηχανικών.”32. Αξίζει να σημειω-

θεί και πάλι η συνέπεια με τις παρατηρήσεις για την εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής

31http://www.ntua.gr/old/gr_about/history_message.htm.
32Όπως προηγουμένως.

http://www.ntua.gr/old/gr_about/history_message.htm
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στην Ελλάδα, όπως προέκυψαν από τις γενικές απογραφές της περιόδου 1920 – 1951. Συμπε-

ραίνουμε λοιπόν ότι η εξέλιξη της παραγωγής οδήγησε στον προσδιορισμό των ειδικοτήτων

και τη θεσμοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Παράλληλα εξελίσσεται και η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την ρύθμιση των

ανταλλακτικών – κοινωνικών σχέσεων που απορρέουν από τις επαγγελματικές δραστηριό-

τητες του κλάδου. Το 1926 ιδρύεται το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ως η ανώτερη

επαγγελματική οργάνωση του κλάδου. Λίγα χρόνια αργότερα αναδεικνύεται εμμέσως ο θε-

σμικός του ρόλος, αφού το 1930 καθορίζονται με τον Ν. 4663 τα “περί ασκήσεως του επαγ-

γέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου”, ενώ με τον Ν. 6442/1934

καθορίζονται αντίστοιχα δικαιώματα για τους Ηλεκτρολόγους – Μηχανολόγους, τους Χη-

μικούς Μηχανικούς και τους Ναυπηγούς, ήτοι των ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στις πρώ-

τες Σχολές τουΠολυτεχνείου. Ολοκληρώνεται έτσι μια ακολουθία ανάμεσα στην καθιέρωση

των υπηρεσιών του μηχανικού στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, τον προσδιορισμό

των ειδικοτήτων και της αντίστοιχης εκπαίδευσης, και τη νομική κατοχύρωση των επαγ-

γελματικών δικαιωμάτων.

Τι εκφράζει όμως αυτή η νομική κατοχύρωση σε όρους πολιτικής οικονομίας; Ότι για να

έχει ένας ατομικός παραγωγός το δικαίωμα να θέσει σε κυκλοφορία την αξία χρήσης που

δημιουργεί (εν προκειμένω κάποια υπηρεσία μηχανικού), θα πρέπει η αξία της εργασια-

κής του δύναμης να ενσωματώνει τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που αντιστοιχεί

στην προβλεπόμενη εκπαίδευση. Η άμεση συνέπεια που προκύπτει από αυτήν τη συνθήκη

είναι ότι η αξία χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, παύει να είναι ιδιότητα του προϊόντος

της εργασίας, ήτοι αντικειμενική. Γίνεται αντί αυτού υποκειμενική ιδιότητα, καθώς η ανα-

γνώρισή της εξαρτάται από αυτόν που εκτελεί την εργασία33. Θα αναφερόμαστε σε αυτό

το γεγονός ως αξιακή συνέπεια.

Αν όμως η εκτέλεση της εργασίας δεν είναι τεχνικά δυνατή χωρίς την επιστημονική μόρ-

φωση που άλλωστε προβλέπει ο νόμος, μήπως ο διαχωρισμός ανάμεσα σε αντικειμενική

και υποκειμενική ιδιότητα του προϊόντος δεν ευσταθεί; Πράγματι, όταν ισχύει αυτή η συν-

θήκη τότε η αξιακή συνέπεια δεν αποτελεί παρά μία ειδική έκφραση του υποκειμενικού

πλαισίου εκτέλεσης της εργασίας στη δεδομένη οργανωτική μορφή. Τέτοια είναι για παρά-

δειγμα η περίπτωση του Ν. 3518/1928, όπου προβλέπεται η υποχρεωτική πρόσληψη χημι-

κών (συμπεριλαμβανομένων των χημικών μηχανικών) στις χημικές βιομηχανίες για λόγους

δημόσιας ασφάλειας, αν και δεν πρόκειται αυστηρά για περίπτωση παροχής ανεξάρτητων

υπηρεσιών. Εντούτοις, γενικότερα η εργασία του μηχανικού, όπως αναφέρεται εδώ, είναι

33Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί καθόλα μία θετικιστική συνέπεια. Το νομικό
πλαίσιο ορίζει το σύστημα παρατήρησης, και τα κριτήρια που στοιχειοθετούν τους ορισμούς αποτελούν τις
παρατηρήσιμες παραμέτρους που είναι ικανές και αναγκαίες για την αναγνώριση του οριζόμενου φαινομένου.
Απορρέει εξ αυτού η στρεβλή “διανοητική σύλληψη” ότι η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει είναι αυτή που
μπορεί να αναγνωριστεί στα πλαίσια των νομικών ορισμών.
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μία αφαίρεση. Ως σκόπιμη δραστηριότητα, μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο

μόνον αν αναλύσουμε το πώς οδηγεί στο αναμενόμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα. Είδαμε ήδη ότι

η βασική τροποποιητική λειτουργία του καταμερισμού εργασίας είναι η διακριτοποίηση τέ-

τοιων σκόπιμων δραστηριοτήτων σε επιμέρους λειτουργίες, και κατά συνέπεια η δημιουργία

εναλλακτικών τεχνικών δυνατοτήτων εκτέλεσης της εργασίας. Αν σε κάποια φάση ορίσουμε

ότι για την εκτέλεση μιας εργασίας χρειάζεται ο εργαζόμενος να κατέχει ένα δεδομένο σύ-

νολο γνώσεων και δεξιοτήτων, σε ένα επόμενο στάδιο η εκτέλεση της εργασίας θα είναι

εφικτή με τη συνεργασία περισσότερων εργαζομένων με πιο ειδικές γνώσεις και δεξιότητες.

Για το λόγο αυτό, όσο εξελίσσεται ο καταμερισμός εργασίας στον κλάδο, τόσο η αξιακή

συνέπεια θα διαφοροποιείται από τις τεχνικές αιτίες που καθιστούν το πλαίσιο εκτέλεσης

της εργασίας υποκειμενικό.

Όμως η αρχική υπόθεση παραμένει ισχυρή ακόμα και κατά τη φάση κυριαρχίας του ελεύθε-

ρου επαγγέλματος. Για να καταλάβουμε γιατί, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η εφαρμοσμένη

επιστήμη του μηχανικού θεμελιώθηκε στη γενίκευση των δεδομένων των τεχνικών επαγγελ-

μάτων με την βοήθεια των φυσικών επιστημών. Αυτό άλλωστε βρίσκει την ιστορική του

έκφραση στην εξέλιξη της εκπαίδευσης: Το ΕΜΠ προέκυψε ως μετεξέλιξη του “Σχολείου

των Τεχνών” του 1836, όπου και αποδίδεται ο όρος Πολυτεχνείο, ενώ με την ίδρυση του

το 1917 δημιουργήθηκαν και τα λεγόμενα προσηρτημένα τεχνικά σχολεία εργοδηγών, που

αργότερα εξελίχθηκαν σε αντίστοιχες σχολές υπομηχανικών. Συνεπώς, είναι απόλυτα φυ-

σιολογικό, ειδικά για έργα μικρής κλίμακας, ένας πεπειραμένος τεχνίτης ή ένας εργοδηγός –

υπομηχανικός να δύναται να αναλάβει και την εργασία του σχεδιασμού. Αυτό το πραγμα-

τολογικό δεδομένο εμφανίζεται και στον Ν. 6442/1934 που προβλέπει το δικαίωμα παροχής

υπηρεσιών για απλές εγκαταστάσεις και για κατηγορίες επαγγελματιών κατώτερου τεχνι-

κού επιπέδου.

Με αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κατοχύρωση των επαγγελματικών

δικαιωμάτων, με την αξιακή συνέπεια που αναλύσαμε, ελέγχει τον ανταγωνισμό στον το-

μέα υπηρεσιών του κλάδου κλείνοντας με έναν τρόπο το επάγγελμα και δημιουργώντας έτσι

ένα αποκλειστικό πεδίο αναπαραγωγής των δυνατοτήτων εργασίας για τους μηχανικούς.

Οι δυνατότητες εργασίας σε αυτήν την περίπτωση αναπαράγονται όταν πέρα από τα απα-

ραίτητα μέσα διαβίωσης εξασφαλίζονται και τα και τα μέσα μόρφωσης του προβλεπόμενου

γνωστικού υπόβαθρου. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη συσσώρευση χρήματος και εντάσσει

αυτήν την επαγγελματική κατηγορία στη λεγόμενη μεσαία τάξη: Από τη μία να χρειάζεται

να εξασφαλίζει τους όρους διαβίωσής της μέσω της εργασίας και από την άλλη να γλυκο-

κοιτάζει τη δυνατότητα που δίνει το συσσωρευμένο χρήμα να αποκτήσει ίδια κεφάλαια.

Υπάρχουν όμως οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο στα πλαίσια της παραγωγής του

κλάδου; Θυμίζουμε εδώ ότι το χρήμα γίνεται κεφάλαιο μόνο όταν μπαίνει σε μια κυκλο-

φορία της μορφής που εκφράζεται μέσω της Σχέσης (1). Στον τομέα δραστηριοτήτων όπου
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ισχύει η αξιακή συνέπεια, δηλαδή για τις μελέτες και τις εργασίες τεχνικής διεύθυνσης, η πα-

ραγωγή υπεραξίας δεν είναι δυνατή όσο οι ανάγκες που καλύπτει ο κλάδος είναι μικρής κλί-

μακας. Για τον λόγο αυτό, στο ιστορικό πλαίσιο που εξετάζουμε, όπου κυριαρχούν το ελεύ-

θερο επάγγελμα και ο απλός συνεταιρισμός η δυνατότητα συσσώρευσης κεφαλαίου από αυ-

τές τις δραστηριότητες δεν προκύπτει άμεσα από την οργάνωση της εργασίας. Ωστόσο, στην

περίπτωση των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, η αξιακή συνέπεια μπορεί να ισχύει

μόνον για το αποτέλεσμα επιμέρους εργασιών και όχι για το τελικό παραγόμενο προϊόν34,

καθότι η εργασία των μηχανικών παίρνει την ανώτερη θέση στην ιεραρχία του υφιστάμε-

νου καταμερισμού των τεχνικών ειδικοτήτων με την στενή έννοια, αναλαμβάνοντας ρόλο

γενικής διεύθυνσης35. Η κλίμακα της παραγωγής δεν καθορίζεται από τις απλές οργανω-

τικές μορφές της εργασίας των μηχανικών, αλλά από το βάθος του καταμερισμού εργασίας

στις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων. Οπότε και το αποτέλεσμα της συνδυασμένης εξει-

δικευμένης εργασίας αντιστοιχεί σε κοινωνικά αναγκαίο χρόνο που καταναλώνεται κυρίως

από τις απλούστερες τεχνικές ειδικότητες και τους ανειδίκευτους εργάτες. Όταν ο μηχανικός

οικειοποιείται το αποτέλεσμα της εργασίας και είναι αυτός που το θέτει σε ανταλλακτική

σχέση, είναι προφανές ότι λαμβάνει χώρα αξιοποίηση κεφαλαίου36.

Το γεγονός αυτό έχει τη σημασία του για τη δυναμική του κλάδου. Η συσσώρευση κε-

φαλαίου συντελείται παράλληλα με την εξέλιξη του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας

και ωριμάζει τις προϋποθέσεις μετάβασης σε πιο εξελιγμένη οργανωτική μορφή παραγωγής

όταν οι παραγωγικές ανάγκες το απαιτήσουν. Η αξιακή συνέπεια, παρόλο που γεννάται σε

έναν επιμέρους τομέα δραστηριοτήτων δίνει το πλεονέκτημα στους μηχανικούς αυτής της

ιστορικής περιόδου να αναλάβουν προεξάρχοντα ρόλο στην καθιέρωση της συνδυασμένης

εξειδικευμένης εργασίας37. Με μία διπλή ιδιότητα πια: αυτή του μηχανικού και αυτή του

34Και όπως θα δούμε και παρακάτω, όχι κατά αποκλειστικότητα για μηχανικούς.
35Εδώ εμφανίζεται και η μεσαία βαθμίδα των εργοδηγών, αποφοίτων των προσηρτημένων τεχνικών σχο-

λείων. Μαζί της ξεκινά δειλά η εξειδίκευση της εργασίας στον κλάδο και κατά κύριο λόγο στον τομέα των
κατασκευών. Στην εργασία “Η Μέση Τεχνική Εκπαίδευση στο Ε.Μ.Π. Από τα Προσηρτημένα Σχολεία στις
Σχολές Υπομηχανικών, 1914 – 1950” (http://tinyurl.com/zcp2zga), οι Αντωνίου και Καρέλλη αναφέρουν ότι
“από το 1921 έως το 1950 από τις σχολές αποφοίτησαν συνολικά 851 εργοδηγοί ή Υπομηχανικοί. Απ’ αυτούς
οι 624 πήραν πτυχίο Πολιτικού Υπομηχανικού, οι 113 Ηλεκτρομηχανολόγου και οι 114 σχεδιαστή”. Η τελευ-
ταία δημοσίευση απογραφικών στοιχείων για τα επαγγέλματα το πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα έγινε
το 1928, οπότε σε απόλυτο αριθμό οι μηχανικοί ανέρχονταν στους 5852 και δεν καταγράφηκε ξεχωριστή κα-
τηγορία κατώτερης τεχνικής βαθμίδας. Αυτό είναι ενδεικτικό της μικρής έκτασης του καταμερισμού ανάμεσα
στους μηχανικούς και τους εργοδηγούς μέχρι το 1950. Για πιο εκτεταμένη ανάλυση επί του θέματος βλέπε πα-
ρακάτω στο εδάφιο για τη συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία.

36Έχει ενδιαφέρον να αναλύσουμε την αναλογία με τον κατεξοχήν καπιταλιστή. Σε κάποιο στάδιο εξέλιξης
του καταμερισμού εργασίας, είδαμε ότι ο καπιταλιστής εκτός από τις υλικές προϋποθέσεις της εργασίας, έχει
οικειοποιηθεί και τις διανοητικές δυνατότητές της. Για τον μηχανικό, οι διανοητικές προϋποθέσεις της εργα-
σίας είναι ήδη κεκτημένες από την επιστημονική – τεχνική μόρφωση. Λόγω αυτής της συνθήκης, η απόσπαση
υπεραξίας, που και στις δύο εκδοχές παίρνει τη μορφή της ανισοβαρούς διανομής της ανταλλακτικής αξίας
ανάμεσα στα δύο μέρη, προβάλλεται στη συνείδηση όλων των συμβαλλόμενων ως αντικειμενικό προνόμιο των
κεφαλαιούχων ή των μηχανικών. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της σταδιακής
απαλλοτρίωσης του ελέγχου της παραγωγής, ως αποτέλεσμα του εξελισσόμενου καταμερισμού της εργασίας.

37Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε στο επόμενο εδάφιο.

http://tinyurl.com/zcp2zga
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κεφαλαιούχου που θέλει να αξιοποιήσει το κεφάλαιό του. Αυτή η τάση που αποκτά με

αυτόν τον τρόπο εφήμερο – ιστορικό χαρακτήρα αποτελεί μέχρι τις μέρες μας τη βάση της

μικροαστικής συνείδησης στον κλάδο.

5.3 Συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία υπό υποκειμενικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τα δεδομένα των γενικών απογραφών, το 1961 καταγράφονται για πρώτη

φορά στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας σχεδιαστές και τεχνικοί φυσικών και εφαρ-
μοσμένων επιστημών. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε ήδη, τα στοιχεία των αποφοίτων σχολών

μεσαίας τεχνικής βαθμίδας συνηγορούν στην σταδιακή εμφάνιση του διαχωρισμού ανάμεσα

σε μηχανικούς και εργοδηγούς ή υπομηχανικούς ήδη από το 1920. Σε κάθε περίπτωση, οι

δύο αυτές ανώτερες κατηγορίες τεχνικών αποκτούν ποσοτικά συγκρίσιμα μεγέθη στο δεύ-

τερο μισό του 20ου αιώνα. Αυτό στοιχειοθετείται και με το Σχ. 4, όπου απεικονίζεται η δια-

χρονική εξέλιξη του κοινωνικού μεριδίου εργασίας στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοτήτων

μηχανικών με βάση τα δεδομένα των απογραφών μέχρι και το 2011.

Είναι εύκολο να διακρίνουμε τρεις φάσεις σε αυτήν την εξέλιξη: (α) Την φάση σχετικής

σταθερότητας μέχρι το 1961, που αντιστοιχεί στην περίοδο κυριαρχίας των απλούστερων

οργανωτικών μορφών. (β) Τη φάση ήπιας μεγέθυνσης μεταξύ 1961 και 1991, που το συ-

νολικό κοινωνικό μερίδιο εργασίας μεταβάλλεται από 4.2‰ σε 15.1‰ και μεγαλώνει η

παρουσία των μεσαίων τεχνικών ειδικοτήτων. Μέσα σε αυτές τις δεκαετίες υπερτριπλασιά-

ζεται το μερίδιο που είχε καθιερωθεί μέχρι το 196138. (γ) Τη φάση ραγδαίας μεγέθυνσης από

το 1991 μέχρι το 2011 οπότε το συνολικό μερίδιο ανέρχεται σε 3.5% περίπου ενώ ο αριθμός

των υπομηχανικών (τεχνολόγων μηχανικών για την ακρίβεια) υπερτερεί αυτού των μηχα-

νικών. Εντός αυτών των δύο δεκαετιών υπερδιπλασιάζεται το κεκτημένο μερίδιο εργασίας

100 και πλέον χρόνων.

Η εναλλαγή των φάσεων εξέλιξης υποδηλώνει τη μεγέθυνση της κλίμακας παραγωγής και τη

συνακόλουθη ύπαρξη ποιοτικών μεταβολών στην οργάνωση της παραγωγής. Η φάση ήπιας

μεγέθυνσης είναι συνεπής με την καθιέρωση συνδυασμένης εξειδικευμένης εργασίας υπό

υποκειμενικό πλαίσιο και την εισαγωγή της μισθωτής εργασίας στον κλάδο, ενώ η φάση

ραγδαίας μεγέθυνσης αντιστοιχεί σε μία διαδικασία υπέρβασης του υποκειμενικού πλαι-

σίου, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Ένα στατιστικό μέγεθος που υποστηρίζει

την αύξηση της μισθωτής εργασίας είναι το μερίδιο επί του συνόλου των μισθωτών της μεγά-
λης ομάδας επαγγελμάτων που συμπεριλαμβάνει επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες,

38Υπάρχει μία στατιστική ανωμαλία εδώ, καθώς το μερίδιο των τεχνικών του κλάδου μειώνεται από το
1981 έως το 1991, αντίθετα με ότι θα περιμέναμε. Το επίπεδο ανάλυσης των στατιστικών δεδομένων στην
πηγή, δεν μας επιτρέπει παρόλα αυτά βαθύτερη διερεύνηση αυτού του φαινομένου. Έτσι, οι παρατηρήσεις
που διατυπώνονται ακολούθως αναγκαία βασίζονται στην αφαιρετική υπόθεση ότι υπάρχει ομοιόμορφος
ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου, που άλλωστε συμφωνεί με τα υπόλοιπα στοιχεία.
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Σχήμα 4: Κοινωνικό μερίδιο εργασίας του κλάδου δραστηριοτήτων μηχανικών. Πηγή δεδομένων
ΕΛΣΤΑΤ.

τεχνικούς βοηθούς, διευθύνοντες και ανώτερα τεχνικά στελέχη και παρουσιάζεται στον

Πιν. 2. Πρόκειται σίγουρα για μακροσκοπικό μέγεθος, παρόλα αυτά επιβεβαιώνει την τάση

που προσπαθούμε να καταδείξουμε.

Πίνακας 2: Μερίδιο επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματίων, τεχνι-
κών βοηθών, διευθύνοντων και ανώτερων τεχνικών στελεχών στο σύ-
νολο της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Πηγή: Πετράκη Γεωργία.
Μία στατιστική εικόνα της εξέλιξης της εργατικής τάξης στην Ελ-
λάδα.

Έτος Μερίδιο Αθροιστικό ποσοστό
1961 8.60% 32.70%
1971 11.00% 41.83%
1981 16.40% 62.36%
1991 19.90% 75.67%
2001 26.30% 100.00%

5.3.1 Η τεχνική εταιρεία

Η ειδική οργανωτική μορφή που δημιούργησε το έδαφος για τον περαιτέρω καταμερισμό

εργασίας στον κλάδο την περίοδο που εξετάζουμε είναι η τεχνική εταιρεία. Τέτοιες μορφές

αναπτύχθηκαν οργανωτικά πριν το 1950, κατά την εξέλιξη της άσκησης του επαγγέλμα-

τος στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικότερα στα δημόσια έργα39, λόγω των δυνατοτή-

http://tinyurl.com/hlu3ot9
http://tinyurl.com/hlu3ot9
http://tinyurl.com/hlu3ot9
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των συσσώρευσης κεφαλαίου που προκύπτουν από τέτοιες δραστηριότητες. Καθιερώθηκαν

όμως μεταπολεμικά, λόγω των κλιμακούμενων αναγκών σε υποδομές και δομικά έργα στην

καλπάζουσα τότε οικονομία, η οποία επέφερε και νέα συγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά

κέντρα.

Όσο οι κατασκευαστικές δραστηριότητες των τεχνικών εταιρειών επεκτείνονταν, ωρίμαζε

και η ανάγκη για την οργάνωσή τους σε ένα συλλογικό όργανο που θα προάγει και θα

προστατεύει τα συμφέροντά τους. Έτσι το 1965 ιδρύεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνι-

κών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), σε ιστορική αναλογία με την ίδρυση των διάφορων συνδέσμων

εργοληπτών δημοσίων έργων (ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κ.α.) τη δεκαετία του 1930. Η εξέλιξη

της παραγωγής οδήγησε στην θεσμική οργάνωση όσων έχουν τον έλεγχο αυτής της παρα-

γωγής, οπότε και η αιτιώδης αλληλουχία θα περιμέναμε να ολοκληρώνεται και με μία νο-

μική έκφραση που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των παραγωγών στις διάφορες βαθμίδες

οργάνωσης. Πράγματι, η νομική κατοχύρωση των όρων αναπαραγωγής των δυνατοτήτων

εργασίας του εργοληπτικού κόσμου είχε ξεκινήσει από το 1930: Ο Ν. 5367/1932 καθόριζε

το πλαίσιο εκτέλεσης των δημοσίων έργων, το Ν.Δ. 95/1946 και οι τροποποιήσεις του Α.Ν.

795/1948 τα κριτήρια απόκτησης εργοληπτικών πτυχίων και το από 23/04/1951 Β.Δ. (ΦΕΚ

127Α/28.04.1951) τη δυναμικότητα των εργοληπτικών πτυχίων.

Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με αυτά τα νομοθετήματα, αλλά και όσα ακολούθη-

σαν, είναι το φάσμα επαγγελματικών δικαιωμάτων που προκύπτει. Τόσο το Ν.Δ. 95/1946,

όσο και η επόμενη σημαντική αναθεώρησή του, που καταγράφηκε στον Ν. 689/1977, δια-

σφαλίζουν τη δυνατότητα λήψης του κατώτερου εργοληπτικού πτυχίου για πολλές κατη-

γορίες φυσικών προσώπων40. Όμως, η δυνατότητα εξέλιξης των πτυχίων στις ανώτερες βαθ-

μίδες φυλάσσεται είτε για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, είτε για τους Υπομηχανικούς

με την προϋπόθεση μεγαλύτερης διάρκειας άσκησης επαγγέλματος. Στο ίδιο πλαίσιο, τα

νομικά πρόσωπα που ασκούν εργοληπτική δραστηριότητα οφείλουν να διευθύνονται από

τις δύο ανώτερες τεχνικές ειδικότητες, ενώ η πλειοψηφία των διοικητικών συμβουλιών τους

επιβάλλεται να κατέχει εργοληπτικά πτυχία (Ν. 689/1977, Άρθρο 1, παρ. 3α και 3β).

Η αξιακή συνέπεια, δηλαδή η υποκειμενοποίηση της αξίας χρήσης του αποτελέσματος μίας

συγκεκριμένης εργασίας, κληρονομείται με αυτόν τον τρόπο από τις αυτοτελείς εργασίες

του τομέα υπηρεσιών στις επιμέρους εργασίες της τεχνικής εποπτείας και της “οργάνωσης

της εκτέλεσης” των δημοσίων έργων. Προσδίδεται έτσι μία ιστορική προτεραιότητα στη

39Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ν.Δ. 95/1946 “περί εργοληπτών δημοσίων έργων” που ορίζονται τα σχετικά
με το δικαίωμα στην εκτέλεση δημοσίων έργων, προβλέπεται η χορήγηση αντίστοιχων πτυχίων “εις φυσικά
πρόσωπα, εις νομίμως συσταθέντας και λειτουργούσας Συνεταιρισμούς […] και εις Ελληνικάς Τεχνικάς Εται-
ρίας αποτελούσας νομικόν πρόσωπον” (Άρθρο 1, παρ. 3).

40Για παράδειγμα, το Ν.Δ. 95/1946 προβλέπει την χορήγηση πτυχίου ακόμα και σε αποφοίτους του τότε
Γυμνασίου, υπό την προϋπόθεση δεκαετούς αποδεδειγμένης εμπειρίας και μετά από δημόσιο διαγωνισμό. Ως
εμπειρία αναγνωρίζεται η επιστασία σε τεχνικά έργα, και γενικότερα η εκτέλεση τεχνικών έργων και η οργά-
νωση της εκτέλεσης των έργων αυτών (Άρθρο 5, παρ. 1δ). Ωστόσο τα πτυχία αυτά δεν δύνανται να εξελιχθούν
παραπάνω από τη δεύτερη βαθμίδα (Άρθρο 7, παρ. 3).
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συσσώρευση κεφαλαίου για τους μηχανικούς που αποκτούν, όπως αναφέρθηκε, προεξάρ-

χοντα ρόλο, αν και ανάλογη δυνατότητα δίνεται και στη μεσαία τεχνική βαθμίδα εργαζο-

μένων41.

Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η λεγόμενη δυναμικότητα των εργοληπτικών πτυ-

χίων. Τα εργοληπτικά πτυχία εξελίσσονται ανάλογα με την εμπειρία των εργοληπτών και

διαχωρίζονται σε αντίστοιχες βαθμίδες, που αναφέρονται ως τάξεις. Την περίοδο ήπιας με-

γέθυνσης οι συνολικές τάξεις παρέμεναν τέσσερις (Α’, Β’, Γ’ και Δ’) βάσει του από 23/04/1951

Β.Δ. μέχρι το 1977 οπότε ορίστηκαν με τον Ν. 784 οι προϋποθέσεις για την ένταξη τεχνικών

εταιρειών στην Ε’ τάξη. Με τον όρο δυναμικότητα αναφερόμαστε στο προϋπολογισμένο

κόστος δημοσίων έργων, την εκτέλεση των οποίων δικαιούται ένας εργολήπτης να διεκδι-

κήσει μέσω δημοπρασιών. Για παράδειγμα τα όρια δυναμικότητας όπως ορίζονται στο Π.Δ.

784/1974 παρουσιάζονται στον Πιν. 3.

Πίνακας 3: Όρια δυναμικότητας εργοληπτικών πτυχίων (Π.Δ.
784/1974).

Τάξη Πτυχίου
Προϋπολογισμός έργου (σε δρχ.)
Κάτω όριο Άνω όριο

Α’ – 5,000,000
Β’ 1,500,001 10,000,000
Γ’ 3,000,001 20,000,000
Δ’ 6,000,001 –

Η αύξουσα κλίμακα στον προϋπολογισμό του έργου έχει προφανώς αντιστοιχία με την κλί-

μακα του έργου. Όμως για μία δεδομένη τάξη πτυχίου και άρα για ένα δεδομένο εύρος

προϋπολογισμού μπορεί να αντιστοιχούν πολλές οργανωτικές μορφές εργοληπτικής επιχεί-

ρησης, ήτοι ατομική επιχείρηση (φυσικά πρόσωπα), κοινοπραξίες και τεχνικές εταιρείες.

Η υπεραξία που αποσπάται σε αυτήν την περίπτωση εκφράζεται από τη διαφορά ανά-

μεσα στο προϋπολογισμένο κόστος (με την έκπτωση που μειοδοτεί στη δημοπρασία) και

το κόστος εκτέλεσης. Το μέγεθος αυτής της διαφοράς όμως εξαρτάται από το βαθμό συ-

γκέντρωσης της παραγωγής σε κάθε οργανωτική μορφή. Αναφέραμε ήδη πολλάκις ότι οι

πιο σύνθετες οργανωτικές μορφές επιφέρουν τη μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου

εργασίας σε σχέση με τις απλούστερες. Στην περίπτωση που εξετάζουμε λοιπόν, οι τεχνι-

κές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη απόσπαση υπεραξίας και συνακόλουθα

για την προσφορά ανταγωνιστικών εκπτώσεων. Η δεύτερη οργανωτική συνέπεια που δίνει

41Μεταξύ των μηχανικών και των υπομηχανικών μεγαλύτερη προτεραιότητα αποκτούν αντικειμενικά οι
μηχανικοί. Πρώτον, διότι κατά την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος αναγνωρίζεται ότι κατέχουν ήδη με-
γαλύτερο μέρος των διανοητικών και τεχνικών δυνατοτήτων της εργασίας. Δεύτερον, διότι οι εργοδηγοί –
υπομηχανικοί είναι η πρώτη απλουστευμένη ειδικότητα των μηχανικών, οπότε οι τελευταίοι αναγκαία υπε-
ρέχουν αριθμητικά στο τέλος της περιόδου σχετικής σταθερότητας του κλάδου. Αυτό τους δίνει συγκριτικό
πλεονέκτημα στο συσχετισμό ισχύος κατά τις ανταγωνιστικές συλλογικές διεκδικήσεις των δύο επαγγελματι-
κών κατηγοριών. Ώστε τελικά η εξέλιξη του κλάδου να συντηρεί την ιεραρχία που γεννιέται με την εμφάνιση
του καταμερισμού εργασίας.
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πλεονέκτημα στις τεχνικές εταιρείες είναι η δυνατότητα ανάληψης πολλών δημόσιων έργων

ταυτόχρονα, που βρίσκει την καταγωγή της στα πλεονεκτήματα που επιφέρει η απλή συ-

νεργασία42. Με βάση αυτήν τη λογική, η θέσπιση των ορίων δυναμικότητας επιτελεί μία

διπλή λειτουργία: Από τη μία πλευρά διασφαλίζει για το δημόσιο ότι το κόστος ενός έργου

θα κυμαίνεται γύρω από την προϋπολογισμένη αξία του, και από την άλλη διαμορφώνει

το πεδίο συγκέντρωσης της παραγωγής στον κλάδο μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίου σε

ολοένα και πιο σύνθετες οργανωτικές μορφές. Από το 1977 κι έπειτα, καθώς ήδη η νομική

μορφή των τεχνικών εταιρειών εμφανίζει ποικιλία (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμέ-

νης ευθύνης, ανώνυμες), η κατασκευαστική δραστηριότητα ανάγεται σε ένα κατεξοχήν πε-

δίο καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Σχετικά, ο Ν. 689/1977 ορίζει υποχρεωτικά ελάχιστα

όρια καταβεβλημένου κεφαλαίου (δηλαδή συσσωρευμένου κεφαλαίου) για την κτήση των

εργοληπτικών πτυχίων, σε εξάρτηση με την τάξη πτυχίου και την νομική μορφή της εται-

ρείας43. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εταιρεία θα πρέπει να εγγυάται τη δυνατότητα κάλυψης

των υλικών προϋποθέσεων της παραγωγικής δυνατότητας που προκύπτει από το επίπεδο

οργάνωσής της. Μεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου επιφέρει έτσι τη δυνατότητα για τη

βελτιστοποίηση της αξιοποίησής του.

Το νομικό πλαίσιο για τα εργοληπτικά πτυχία αναθεωρείται σημαντικά το 1984 με τον Ν.

1418, που προέβλεπε το διαχωρισμό των πτυχίων για τα φυσικά πρόσωπα (κατασκευαστές)

και τα νομικά πρόσωπα (εργοληπτικές επιχειρήσεις), όπως επίσης και την ίδρυση των αντί-

στοιχων μητρώων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαβάθμιση των πτυχίων τροποποιήθηκε για

τις τεχνικές εταιρείες ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες τάξεις, που σήμερα ανέρχονται σε

εννιά. Ενδεικτικό μάλιστα της συγκέντρωσης της παραγωγής που συντελείται μετά το 1991

στον κατασκευαστικό τομέα, δηλαδή στη φάση ραγδαίας μεγέθυνσης, είναι η ίδρυση ξεχω-

ριστού σωματείου για τις εταιρείες ανώτερων τάξεων το 2003 (ΣΤΕΑΤ).

5.3.2 Τα μελετητικά γραφεία

Ανάλογες παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν και για την εξέλιξη της οργάνωσης των δρα-

στηριοτήτων μελέτης και συμβουλευτικής, που άπτονται των επαγγελματικών δικαιωμάτων

των μηχανικών κατά αποκλειστικότητα. Θα αναφερθούμε συνοπτικά εδώ στις ιστορικές

καμπές που σηματοδοτούν αυτήν την οργανωτική εξέλιξη. Η συνδυασμένη εξειδικευμένη

εργασία υπό την μορφή των μελετητικών γραφείων στον τομέα των υπηρεσιών εξελίσσεται

με βραδύτερους ρυθμούς από ότι στην περίπτωση των τεχνικών εταιρειών του κατασκευα-

42Περισσότερα στη σελ. 3.1.
43Για τις ανώνυμες εταιρείες “το ολοσχερώς καταβεβλημένο εταιρικόν κεφάλαιον είναι τουλάχιστον

5,000,000 δραχμών δια πτυχίον Α’ τάξεως οσωνδήποτε κατηγοριών, 8,000,000 δραχμών δια πτυχίον Β’ τάξεως,
12,000,000 δραχμών δια πτυχίον Γ’ τάξεως και 15,000,000 δραχμών δια πτυχίον Δ’ τάξεως” (Άρθρο 1, παρ. 3γ).
Οι ανώνυμες εταιρείες είναι επιπλέον οι μόνες που δικαιούνται λήψης του ειδικού εργοληπτικού πτυχίου Ε’
τάξεως, για το οποίο απαιτείται κεφάλαιο 50,000,000 δραχμών (Άρθρο 2, παρ. 1).
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στικού τομέα. Αν κρίνουμε από τη σχετική νομοθεσία, η καθιέρωση αυτής της οργανωτι-

κής μορφής φαίνεται να πραγματοποιείται τη δεκαετία του 1970. Στον Ν. 716/1977 “περί

μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών” αναγνωρίζονται τρεις οργα-

νωτικές μορφές (Άρθρο 2): ανανεώνουν την αξιακή συνέπεια που απορρέει από τα επαγ-

γελματικά δικαιώματα των μηχανικών: Ο “μελετητής”, το “γραφείον μελετών” που αποτελεί

εταιρική μορφή συνεταιριζόμενων μελετητών και διαμορφώνει το έδαφος για περαιτέρω

εξειδίκευση της εργασίας, και τα “συμπράττοντα γραφεία”, που φαίνονται ως μια περι-

στασιακή μορφή οργάνωσης που συγκεντρώνει ακόμα περισσότερο την παραγωγή. Στον

ίδιο νόμο (άρθρο 3), ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός συνεταιριζόμενων μελετητών που απαι-

τούνται για την λήψη πτυχίων Δ’ και Ε’ τάξεως από ένα γραφείο μελετών. Και σε αυτήν

την πρόβλεψη μπορούμε να παρατηρήσουμε την νομική έκφραση της αντιστοιχίας ανάμεσα

στην συγκέντρωση της παραγωγής (η αύξηση του αριθμού των συνεταιριζόμενων μηχανι-

κών) και την παραγωγική δυνατότητα (η δυναμικότητα των μελετητικών πτυχίων)44.

Εξάλλου με το Π.Δ. 541/78 ορίζονται συγκεκριμένα οι κατηγορίες μελετών που δύνανται

να εκπονήσουν οι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων. Στο μοναδικό άρθρο που περιέχει το διά-

ταγμα, μπορεί κανείς να διακρίνει μία αντιπροσωπευτική έκφραση του καταμερισμού ερ-

γασίας στον τομέα υπηρεσιών, όπως έχει προκύψει από την εξέλιξη της παραγωγικής διαδι-

κασίας. Οι κατηγορίες έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή προσαρμοσμένες στο

επιδιωκώμενο αποτέλεσμα της εργασίας (π.χ. στατικές μελέτες) και όχι υποκειμενικό (π.χ.

μελέτες πολιτικού μηχανικού). Το γεγονός αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αξιακή

συνέπεια, ενώ αποτυπώνει με αναλυτικό τρόπο ένα προκαταρκτικό οργανόγραμμα για την

εξέλιξη των κατευθύνσεων – ειδικοτήτων που θα ακολουθήσει στη φάση ραγδαίας μεγέθυν-

σης, τόσο σε μεσαίο – ανώτερο, όσο και σε ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης45. Παρατίθεται

εδώ αυτούσια η αντικειμενική κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνεται στο ως άνω διάταγμα:

Κατηγορίες μελετών:

1. Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.

2. Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.

3. Μελέτες οργανώσης και επιχειρησιακής

έρευνας.

4. Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έρ-

γων.

5. Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες:

(i) Διαμόρφωση εσωτερικών και εξω-

τερικών χώρων, μνημείων.

(ii) Αποκατάσταση – διατήρηση παρα-

δοσιακών κτηρίων, οικισμών και

τοπίου.

6. Στατικές μελέτες:

(i) Μελέτες φέρουσας κατασκευής κτη-

ρίων.

(ii) Μελέτες μεγάλων ή ειδικών τεχνι-

κών έργων.

7. Μελέτες ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές,

ηλεκτρονικές.

8. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων:

44Τα πρώτα όρια δυναμικότητας καθορίζονται με το Π.Δ. 798/1978.
45Κατά αναλογία, και η κατηγοριοποίηση των δημοσίων έργων στο Β.Δ. 1951/23.04, εκφράζει την τάση

εξειδίκευσης όλου του τεχνικού – επιστημονικού δυναμικού που εμπλέκεται σε αυτές τις δραστηριότητες.
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(i) Μελέτες οδών.

(ii) Σιδηροδρομικών γραμμών.

(iii) Μικρών τεχνικών έργων.

(iv) Έργων υποδομής αερολιμένων.

(v) Κυκλοφοριακές.

9. Μελέτες λιμενικών έργων.

10. Μελέτες μεταφορικών μέσων:

(i) Χερσαίων.

(ii) Πλωτών.

(iii) Εναερίων.

11. Μελέτες υδραυλικών έργων:

(i) Εγγειοβελτιωτικών έργων.

(ii) Φραγμάτων.

(iii) Υδρεύσεων και αποχετεύσεων.

12. Ενεργειακές μελέτες:

(i) Θερμοηλεκτρικές.

(ii) Υδροηλεκτρικές.

(iii) Πυρηνικές.

13. Μελέτες βιομηχανιών:

(i) Προγραμματισμός.

(ii) Σχεδιασμός.

(iii) Λειτουργία.

14. Μελέτες τοπογραφίας:

(i) Γεωδαιτικές.

(ii) Φωτογραμμετρικές.

(iii) Χαρτογραφικές.

(iv) Κτηματογραφικές.

(v) Τοπογραφικές.

15. Χημικές μελέτες και έρευνες.

16. Χημικοτεχνικές μελέτες.

17. Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.

18. Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογε-

ωλογικές και γεωφυσικές.

19. Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.

20. Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.

21. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμορφώσεως

περιβάλλοντος χώρου και έργων πρα-

σίνου.

Είναι ενδιαφέρον ότι μέχρι τις μέρες μας οι τροποποιήσεις (Π.Δ. 256/1998, Ν. 3316/2005)

που έχουν γίνει έχουν αφήσει ανέπαφο τον πυρήνα των κανονιστικών διατάξεων: Η κα-

τηγοριοποίηση έχει υποστεί μικρές αλλαγές ενώ τα κριτήρια λήψης μελετητικών πτυχίων

όπως και η διαβάθμιση τους ελάχιστα έχουν μεταβληθεί.

Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι η εξέλιξη των οργανωτικών μορφών στον τομέα υπηρε-

σιών οδήγησε τελικά στην ίδρυση του Συνδέσμου των Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων

Μελετών (ΣΕΓΜ) το 1982, κατά αντιστοιχία με τον ΣΑΤΕ για τον κατασκευαστικό τομέα.

Ανάλογο γεγονός με την ίδρυση του ΣΤΕΑΤ δεν υπάρχει. Μια πιθανή ερμηνεία για αυτήν

την φαινομενική στασιμότητα είναι ότι η συγκέντρωση της παραγωγής στον τομέα υπηρε-

σιών είναι ακόμα σε φάση ήπιας μεγέθυνσης. Αναλύοντας περισσότερο αυτήν την υπόθεση,

μπορούμε να διακρίνουμε ως παράγοντες που τη στηρίζουν τους εξής: (α) Το αντικείμενο

της εργασίας που από άποψη τεχνικής αντιστοιχεί σε παραγωγή εμπορευμάτων μικρής –

μεσαίας κλίμακας, (β) το υποκειμενικό πλαίσιο της εργασίας και (γ) το όριο στις παραγωγι-

κές ανάγκες της εγχώριας οικονομίας. Η περαιτέρω διερεύνηση, ωστόσο, ξεφεύγει από τους

σκοπούς αυτής της εργασίας.
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5.3.3 Η άνοδος της μισθωτής εργασίας

Τα παραπάνω επιχειρούν να φωτίσουν την εξέλιξη της συνδυασμένης εξειδικευμένης εργα-

σίας στον κλάδο, διαμέσου του νομικού και θεσμικού πλαισίου που καθορίζει τους όρους

συσσώρευσης κεφαλαίου και συγκέντρωσης της παραγωγής. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε

ξανά, ότι η διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου είναι ταυτόχρονα μία διαδικασία απο-

κλειστικής οικειοποίησης των υλικών δυνατοτήτων της εργασίας. Για παράδειγμα, με τις κεί-

μενες διατάξεις το μελετητικό πτυχίο Ε’ τάξης “χορηγείται σε εταιρεία μελετών που διαθέτει

στην κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβά-

νει δύο μελετητές με πτυχία Γ’ τάξης και έναν μελετητή με πτυχίο Β’ τάξης τουλάχιστον” (Ν.

3316/2005). Συνεπώς, για την ανάληψη μελετών στα όρια δυναμικότητας της Ε’ τάξης, πρέ-

πει να ικανοποιούνται οι υλικοί όροι που απορρέουν από τη σύσταση της προβλεπόμενης

από τον νόμο εταιρείας, δηλαδή να είναι διαθέσιμο το απαιτούμενο σταθερό και μεταβλητό

κεφάλαιο.

Την ίδια στιγμή που κάποιοι μηχανικοί για ιστορικούς λόγους έχουν προτεραιότητα στη

δυνατότητα οικειοποίησης των υλικών όρων της παραγωγής, οι νεοεισερχόμενοι στην πα-

ραγωγή του κλάδου έχουν τυπικά μοναχά τις δυνατότητες εργασίας που απορρέουν από

την επιστημονική – τεχνική μόρφωση46. Υπό αυτήν τη συνθήκη δημιουργούνται τα εξής εν-

δεχόμενα για τους νέους μηχανικούς: (α) Η άσκηση του επαγγέλματος ελεύθερα ή σε μικρούς

συνεταιρισμούς για δραστηριότητες που βρίσκονται εντός των τεχνικών δυνατοτήτων της

ατομικής παραγωγής και (β) η μισθωτή εργασία στα πλαίσια πιο σύνθετων οργανωτικών

μορφών, όπως η βιομηχανία, οι τεχνικές εταιρείες ή τα γραφεία μελετών.

Οι δύο περιπτώσεις δεν είναι φυσικά αμοιβαία αποκλειόμενες. Ο ίδιος εργαζόμενος μπορεί

να ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα και να εργάζεται ως μισθωτός. Αυτό παίρνει την μορφή

ενός εσωτερικού ισοζυγίου κατανομής του χρόνου εργασίας, που μπορεί να οδηγήσει σε διά-

κριση ανάμεσα σε κύρια και δευτερεύουσα εργασία. Παράλληλα υπάρχει κι ένα εξωτερικό

ισοζύγιο κατανομής των μηχανικών ανά κατηγορία κύριας εργασίας. Όσο η συνδυασμένη

εργασία επεκτείνεται σε βάρος της ατομικής παραγωγής, το ισοζύγιο αυτό θα μετατοπίζεται

προς τη μισθωτή εργασία και συνεπώς θα οξύνονται οι τάσεις εξειδίκευσης και υπέρβασης

του υποκειμενικού πλαισίου παραγωγής. Θα είναι χρήσιμο λοιπόν να εμβαθύνουμε στους

παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη δυναμική.

Στο Παράρτημα Α επιχειρείται η ανάλυση του θέματος με τη χρήση μίας αλγεβρικής ανα-

παράστασης των βασικών στοιχείων της μαρξικής θεωρίας για τις οργανωτικές μορφές (βλ.

και εδάφιο 3), με βάση τον νόμο της αξίας. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι

τα εξής:

46Υποθέτουμε ότι οι νέοι μηχανικοί δεν έχουν πρόσβαση σε συσσωρευμένα κεφάλαια που απαιτούνται για
τη συνδυασμένη εργασία. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλους. Απόγονοι μεσαίων και ειδικότερα ανώτερων
τάξεων εμπίπτουν προφανώς σε άλλη κατηγορία.
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(α) Όσο μεγαλύτερος είναι ο καταμερισμός εργασίας και ο αριθμός των μισθωτών που ερ-

γάζονται παράλληλα, ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας μειώνεται. Πρόκειται

φυσικά για μία θέση που έχει τεκμηριωθεί ήδη με περιγραφικό τρόπο. Η αλγεβρική

ανάλυση επιτρέπει απλά την εξαγωγή ποσοτικών κριτηρίων τα οποία εξασφαλίζουν

την μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας. Αποδεικνύεται ότι όταν η πα-

ραγωγή δεν είναι απόλυτα συνεχής, υπάρχει ένα άνω όριο στον αριθμό των μισθωτών,

πέρα από το οποίο η αξία του εμπορεύματος που παράγεται μέσω συνδυασμένης ερ-

γασίας είναι μεγαλύτερη από αυτήν που αντιστοιχεί στην ατομική παραγωγή. Το όριο

αυτό εξαρτάται από τον βαθμό συγκέντρωσης της παραγωγής, το βαθμό εξειδίκευσης

της εργασίας και το βαθμό συνέχειας της παραγωγής.

(β) Ακόμα και αν κατά προσέγγιση θεωρήσουμε ότι η συνδυασμένη εργασία πραγμα-

τοποιείται σε συνθήκες αδιάλειπτης συνέχειας, υπάρχει μία επιπλέον εξωτερική συν-

θήκη που πρέπει να ικανοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η μείωση του κοινωνικά

αναγκαίου χρόνου εργασίας. Η συνθήκη αυτή αφορά τη σφαίρα της κατανάλωσης

και σχετίζεται με τη ζήτηση των εμπορευμάτων. Υπάρχει ένα ποσοτικό όριο για την

ελάχιστη απαιτούμενη ζήτηση, κάτω από το οποίο δεν μπορούν να πραγματωθούν τα

οργανωτικά πλεονεκτήματα της συνδυασμένης εργασίας. Στα πρώτα στάδια ανάπτυ-

ξης ενός κλάδου, η συνθήκη αυτή καθορίζει πότε θα μπορέσει να αναπτυχθεί η συν-

δυασμένη εργασία. Σε ιστορικές φάσεις που οι οργανωτικές μορφές έχουν αναπτυχθεί

πλήρως, οδηγεί σε πλεονάζουσα παραγωγή εμπορευμάτων, η οποία δεν επιτρέπει την

αναπαραγωγή του κεφαλαίου.

(γ) Όταν η ζήτηση επαρκεί για την ανάπτυξη της συνδυασμένης εργασίας παράλληλα

με την ατομική παραγωγή, η μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας που

προκύπτει οδηγεί στη μετατόπιση της κατανάλωσης προς τα εμπορεύματα που παρά-

γονται μέσω συνδυασμένης εργασίας.

(δ) Οι τεχνικές διαφορές ανάμεσα στις δραστηριότητες του κλάδου καθορίζουν εκ των

προτέρων μία ταξινόμηση των πεδίων στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και να

ανταγωνιστούν οι δυνατές οργανωτικές μορφές. Όσο καλύπτεται η ελάχιστη απαι-

τούμενη ζήτηση σε κάθε τέτοιο πεδίο, οι παραγωγικές αντιθέσεις παραμένουν σε λαν-

θάνουσα κατάσταση και κάθε βαθμίδα οργάνωσης της παραγωγής μπορεί να εκδηλώ-

νεται στην παραγωγή εμπορευμάτων με διαφορετική αξία χρήσης. Τα όρια δυναμικό-

τητας που περιγράψαμε παραπάνω για τις εργοληπτικές και μελετητικές δραστηριό-

τητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μία έκφραση και αυτού του γεγονότος. Είναι

προφανές όμως ότι μία τέτοια κατάσταση έχει μόνο θεωρητική αξία, καθότι η πραγ-

ματική ζήτηση ποτέ δεν επαρκεί για την αναπαραγωγή όλων των επιχειρήσεων. Συνε-

πώς, σε περιόδους κρίσης οι πιο σύνθετες οργανωτικές μορφές εμφανίζουν την τάση

να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στα εμπορεύματα που είναι μέσα στις τεχνι-

κές δυνατότητες των πιο απλών, ενώ το αντίθετο είναι τεχνικά αλλά και οργανωτικά
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αδύνατον. Ένας κατασκευαστικός όμιλος για παράδειγμα, μπορεί να έχει θυγατρικές

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις κατηγορίες έργων που καθορίζουν τα

όρια δυναμικότητας.

(ε) Σε πρώτο επίπεδο, οι αξίες χρήσης και το επίπεδο ζήτησής τους διαμορφώνονται από

το μέγεθος του πληθυσμού και τον αντίστοιχο βαθμό συγκέντρωσης της παραγωγής.

Οι διαφορές ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις μικρότερες πόλεις ή την ύπαι-

θρο καθορίζουν αφενός ποιες οργανωτικές μορφές μπορούν να ευδοκιμήσουν και αφε-

τέρου τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ τους. Η τοπικότητα επηρεάζει με αυτόν τον

τρόπο τη δυναμική που εξετάζουμε, για ένα δεδομένο επίπεδο ανάπτυξης της παρα-

γωγής. Όσο τα μέσα επικοινωνίας (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική) εξε-

λίσσονται, τόσο η επίδραση της τοπικότητας αμβλύνεται. Τότε, το πεδίο ανταγωνι-

σμού ανάμεσα στις οργανωτικές μορφές υπερβαίνει τους γεωγραφικούς φραγμούς και

η ανάπτυξη πιο συγκεντρωμένων μορφών της παραγωγής επεκτείνεται.

Τα παραπάνω επισημαίνουν ότι ο συσχετισμός ανάμεσα στις οργανωτικές μορφές έχει ιστο-

ρικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή της συνδυασμένης εργασίας δημιουργεί μία μονοσήμαντη

τάση στη δυναμική της εμπορευματικής παραγωγής, που ευνοεί τη συγκέντρωση της πα-

ραγωγής και καθιστά την ατομική παραγωγή σταδιακά παρωχημένη σε όρους αξίας. Αν σε

κάποια φάση υπάρχει παράλληλη ανάπτυξη και ευημερία ανάμεσα στα δύο υποδείγματα,

η φάση αυτή παραμένει φαινομενικά αμετάβλητη μόνον για όσο μένουν ανυπέρβλητα τα

τεχνικά και τεχνολογικά εμπόδια για την εξέλιξη του κοινωνικού καταμερισμού εργασίας.

Έτσι, το ισοζύγιο ανάμεσα στην μισθωτή εργασία και την αυτοαπασχόληση μετατοπίζε-

ται με τον καιρό επίσης μονοσήμαντα. Όσο εξελίσσεται η παραγωγή, οι νέοι μηχανικοί χά-

νουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να αναπαράγουν τους όρους διαβίωσης και εργασίας

τους εκτός του υποδείγματος που ορίζει η συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία. Η περίοδος

ήπιας μεγέθυνσης του κλάδου σηματοδοτεί τη γέννηση αυτών των τάσεων. Υπάρχει έτσι

μία σαφής ιστορική αναλογία με την σταδιακή ενσωμάτωση των τεχνιτών στο υπόδειγμα

της μανουφακτούρας.

5.3.4 Το υποκειμενικό πλαίσιο παραγωγής

Θεωρήσαμε ήδη ότι ανάμεσα στην μανουφακτούρα και τη συνδυασμένη εξειδικευμένη ερ-

γασία των μηχανικών υφίσταται μία ποιοτική ομοιότητα. Η ομοιότητα έγκειται στο υποκει-

μενικό πλαίσιο παραγωγής που χαρακτηρίζει και τις δύο περιπτώσεις. Στο υπόδειγμα της

μανουφακτούρας, η διαδικασία παρασκευής ή κατασκευής εμπορευμάτων είναι εξαρτημένη

από τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά και τις χειρωνακτικές δεξιότητες των ειδικευμένων

και μη εργαζόμενων. Στα μελετητικά γραφεία και τις τεχνικές εταιρείες, οι παραγωγικές

δραστηριότητες των μηχανικών εξαρτώνται από το γνωστικό υπόβαθρο και τις διανοητι-
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κές τους δεξιότητες.

Η εργασία των μηχανικών είναι, όπως κάθε εργασία, μία σκόπιμη δραστηριότητα με συ-

γκεκριμένο χρηστικό αποτέλεσμα. Έχει ως αντικείμενο την επίλυση προβλημάτων που σχε-

τίζονται με διάφορες παραγωγικές ανάγκες με την ευρεία έννοια. Για να περιγράψουμε το

φάσμα των διανοητικών απαιτήσεων αυτής της εργασίας μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής

στάδια:

1. Το στάδιο της σύλληψης, όπου γίνεται η περιγραφή του προβλήματος και των ανα-

γκών που εξυπηρετούνται από την επίλυσή του. Ακολουθεί η ανάλυση των παρα-

μέτρων του προβλήματος και διεξάγονται η θεωρητική προεργασία (ανασκόπηση σε

σχετική νομοθεσία, επιστημονικά και τεχνικά συγγράμματα κ.α.), οι τυχόν αναγκαίες

πειραματικές μετρήσεις, και οι μετρήσεις και οι έλεγχοι στο πεδίο. Γενικά συλλέγονται

όλα τα απαραίτητα δεδομένα που χρειάζονται για το λεγόμενο μορφολογικό σχεδια-

σμό (conceptual design) ή τη δημιουργία ενός θεωρητικού μοντέλου.

2. Το στάδιο του σχεδιασμού, όπου διενεργούνται οι όποιοι υπολογισμοί και διασφαλί-

ζεται η ικανοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας και λειτουργικότητας που προβλέπει

το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Όπου είναι απαραίτητο παράγονται τα κατάλληλα

κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών, τα οποία προορίζονται για το επό-

μενο στάδιο.

3. Το στάδιο της υλοποίησης, όπου εφαρμόζεται ο σχεδιασμός. Οι μηχανικοί και ανώ-

τεροι τεχνικοί αναλαμβάνουν αρμοδιότητες όπως την οργάνωση των απαιτούμενων

εργασιών που καλούνται να εκτελέσουν οι υπόλοιπες ειδικότητες του καταμερισμού

εργασίας, την τεχνική επίβλεψη με σκοπό τη συνέπεια ανάμεσα στο σχεδιασμό και

την υλοποίησή του, και τη μέριμνα για τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια των

εργαζομένων.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την οργανική σύνδεση ανάμεσα στα εμπορεύματα που πα-

ράγει ο κλάδος και την ανθρώπινη εργασία. Η συνέχεια της παραγωγής σε αυτή τη βάση

ρυθμίζεται κατά κύριο λόγο από τους ειδικευμένους εργαζόμενους, ενώ τα τεχνικά μέσα για

την εκτέλεση κάθε ειδικής εργασίας επιτελούν βοηθητική λειτουργία, τουλάχιστον για την

ιστορική περίοδο που εξετάζουμε.

5.4 Μετάβαση σε αντικειμενικό πλαίσιο παραγωγής: Η περίοδος ραγδαίας μεγέθυν-
σης

Η περίοδος μετά το 1991 χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση των δύο ανώτερων τεχνι-

κών ειδικοτήτων (Σχ. 4). Μέσα στην δεκαετία του ’90, ο αριθμός των τεχνολόγων μηχανι-

κών τριπλασιάστηκε και ξεπέρασε τον αριθμό των διπλωματούχων μηχανικών, ο οποίος
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έμεινε σχετικά στάσιμος. Την επόμενη δεκαετία, οι διπλωματούχοι μηχανικοί αυξήθηκαν

κατάτι περισσότερο από τους τεχνολόγους, εντούτοις η τελευταία απογραφή επιβεβαιώνει

την αριθμητική υπεροχή των δεύτερων. Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι εντός των δύο

δεκαετιών της ραγδαίας μεγέθυνσης του κλάδου, η παραγωγική διαδικασία υπέστη εσω-

τερικές μεταβολές που επέτρεψαν την κατανομή σημαντικού μεριδίου της εργασίας σε πιο

απλουστευμένες ειδικότητες. Θα προσπαθήσουμε εδώ να αναλύσουμε τις παραγωγικές ανά-

γκες που γέννησαν αυτές τις μεταβολές, τα χαρακτηριστικά τους και τις συνέπειές τους στην

πραγματικότητα του κλάδου σήμερα.

5.4.1 Η επίδραση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης στη μεγέθυνση της παραγωγής

Καταλυτικός παράγοντας για τη μεγέθυνση του κλάδου υπήρξε η αθρόα χρηματοδότηση

που επέφεραν τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Άλλωστε, η λογική αναδιάρθρωσης του εθνι-

κού και διεθνούς κοινωνικού καταμερισμού εργασίας πίσω από αυτά καθορίζει ακόμα τις

ποιοτικές μεταβολές στην οργάνωση της παραγωγής γενικότερα. Οι πρώτες κοινοτικές επι-

δοτήσεις δόθηκαν την περίοδο 1985 – 1987 στα πλαίσια των Μεσογειακών Ολοκληρωμέ-

νων Προγραμμάτων, αλλά η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ικανοποιητική, λόγω έλλειψης

εμπειρίας. Πολλά από τα κονδύλια αυτά μεταφέρθηκαν στο Α’ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης

(ΚΠΣ) που αφορούσε την περίοδο 1989 – 1993. Το Α’ ΚΠΣ, αναφερόμενο και ως πρώτο

πακέτο Ντελόρ, είναι η πρώτη κοινοτική προσπάθεια εφαρμογής διαρθρωτικής πολιτικής

και απέβλεπε εκτός των άλλων στη βελτίωση των βασικών υποδομών της χώρας (μεταφορές,

επικοινωνίες, ενέργεια, έρευνα – τεχνολογία, περιβάλλον)47. Κάποιοι πόροι προβλέπονταν

επίσης και για την τουριστική ανάπτυξη. Το Β’ ΚΠΣ (1994–1999) ήταν ακόμα πιο φιλόδοξο

στους στόχους του. Προέβλεπε την περαιτέρω ανάπτυξη μεγάλων υποδομών στην Ελλάδα

(αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, επικοινωνίες, ενέργεια, φυσικό αέριο), τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής (αστική ανάπτυξη, υγεία και πρόνοια, περιβάλλον), ενώ και πάλι δόθηκε

βάρος στην έρευνα και τεχνολογία και στον τουρισμό. Αντίστοιχες κατευθύνσεις υπήρχαν

και στην διαρθρωτική λογική του Γ’ ΚΠΣ (2000 – 2006), του μεγαλύτερου πακέτου κονδυ-

λίων μέχρι σήμερα48, όπου σταχυολογώντας και πάλι όσα αφορούν το πεδίο δραστηριο-

τήτων του τεχνικού κλάδου, διακρίνουμε την ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών (οδι-

κές, σιδηροδρομικές, αστικές μεταφορές, αερολιμένες, λιμένες, συνδυασμένες μεταφορές και

εμπορευματικά κέντρα), την ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας, και παρεμβάσεις που

σχετίζονται με την ποιότητα ζωής (περιβάλλον, φυσική κληρονομιά, πολιτισμός, υγεία –

πρόνοια)49.

47Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος, 2001. “Ευρωπαϊκοί διαρθρωτικοί πόροι: ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας”. Οικονομικό δελτίο Τράπεζας της Ελλάδος, Τεύχος 17.

48Πηγή: Η ιστορία των προγραμμάτων επιδότησης
49Πηγή: http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1.

http://tinyurl.com/hd4mjqg
http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=12&L2=1
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Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την δυναμική που έδωσαν στον εγχώριο κοινωνικό κα-

ταμερισμό εργασίας τα προγράμματα επιδότησης και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι που

συνέδραμαν σε ίση αναλογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό

προϊόν (ΑΕΠ) από 45.7 δις ACτο 1990 ανήλθε στα 141.7 δις ACτο 2000, για να φτάσει το

2008 τα 242.1 δις AC 50. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα μεγεθύνθηκε ανάλογα51. Οι

παραγωγικές ανάγκες που οδήγησαν στη μεγέθυνση του τεχνικού κλάδου –μέσω της μαζικο-

ποίησης των ανώτερων τεχνικών ειδικοτήτων– βρίσκουν τη ρίζα τους σε αυτήν τη δυναμική.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της

δυναμικής που αφορούν το βασικό μας θέμα:

Πρώτον, η διαρθρωτική λογική διαπνέεται από τον στόχο της πύκνωσης του πληθυσμού,

τόσο εσωτερικά στην Ελλάδα και σε κάθε επιδοτούμενο κράτος μέλος, όσο και εξωτερικά σε

όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιγραφή των αξόνων του Β’ ΚΠΣ είναι αρκετά ενδεικτική

όταν ορίζει ότι στόχος είναι “η μείωση της περιφερειακότητας και η προώθηση της εσωτε-

ρικής ολοκλήρωσης με την ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών”52. Άλλωστε ένα από τα λε-

γόμενα διαρθρωτικά ταμεία που καλύπτουν τα προγράμματα στήριξης είναι το Ταμείο Συ-

νοχής, που “δημιουργήθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και χρηματοδοτεί προγράμματα

για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων”53.

Συνεπώς, όσο η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εξελίσσεται, είναι αναμενόμενο να αμβλύνεται η

επιρροή της τοπικότητας στη δυναμική των οργανωτικών μορφών σε κάθε παραγωγικό

κλάδο, αλλά και ευρύτερα στον εγχώριο και διεθνή κοινωνικό καταμερισμό εργασίας. Αυτό

φυσικά ευνοεί τη συγκέντρωση κεφαλαίου.

Δεύτερον, τα πλαίσια στήριξης αποτελούν ένα μέσο εφαρμογής του φιλελεύθερου δόγματος,

σύμφωνα με το οποίο η καταπολέμηση φαινομένων που πηγάζουν από τον εμπορευματικό

τρόπο παραγωγής, όπως η ανεργία, ή η ακραία φτώχεια, μπορούν να αντιμετωπιστούν απο-

τελεσματικά από την επέκταση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας. Η λογική αυτή

άρχισε να εφαρμόζεται με εξαιρετική αποτυχία (κατάρρευση πιστωτικών ιδρυμάτων, υπερ-

χρέωση ήδη αδύναμων κοινωνικών ομάδων, κορεσμός επιχειρηματιών) στα προγράμματα

μικρο-πίστωσης (microcredit) για την καταπολέμηση της φτώχειας σε αναπτυσσόμενες χώ-

ρες στηνΑφρική, τη ΛατινικήΑμερική ή την Ινδία. Στις μέρες μας ανάλογες πολιτικές προω-

θούνται σε παγκόσμιο επίπεδο υπό την ομπρέλα της χρηματοπιστωτικής ένταξης (financial

50Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis#Economic_statistics_table
51Ανάλογες παρατηρήσεις περιλαμβάνονται και στην υπ’ αριθμ. 225 Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνι-

κής Επιτροπής της Ελλάδος, με τίτλο “Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της
οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές”. Το κείμενο είναι διαθέσιμο στον
σύνδεσμο http://www.oke.gr/opinion/op_225.pdf.

52Σαμαθράκης Βάγης και Παπαδιοδώρου Γεώργιος, 1996. “Κοινοτικά πλαίσια στήριξης για την Ελλάδα:
Ένα μοντέλο αξιολόγησής τους”. Ε.Ο.Θ. 5ο διεθνές συνέδριο, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στον σύνδεσμο http:
//tinyurl.com/gmphenw

53Σαράντης – Ευάγγελος Λώλος, ο.π.

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_government-debt_crisis#Economic_statistics_table
http://www.oke.gr/opinion/op_225.pdf
http://tinyurl.com/gmphenw
http://tinyurl.com/gmphenw
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inclusion)54. Στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, η κεφαλαιακή διευκόλυνση για τους επί-

δοξους επιχειρηματίες γίνεται μέσω επιδοτήσεων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικό-

τητας, που για κάποιο λόγο κρίνεται από τους αστούς οικονομολόγους ως αναγκαία συν-

θήκη για την ευημερία της κοινωνίας. Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου στον τεχνικό κλάδο

κατ’επανάληψη βοήθησε και βοηθάει μέχρι τις μέρες μας τη συντήρηση των δραστηριοτή-

των ελεύθερου επαγγέλματος, αναβάλλοντας κάθε τόσο την πλήρη κατάρρευση της μικρής

επιχειρηματικότητας.

Τέλος, σημαντικό μέρος των κονδυλίων που διατίθενται αφορούν την ανάπτυξη του αναφε-

ρόμενου και ως ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, κυρίως μέσω προγραμμάτων εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης, και προγραμμάτων πρακτικής εμπειρίας. Δημιουργείται έτσι μία τάση

αποδόμησης του ιστορικά διαμορφωμένου πλαισίου ανώτατης εκπαίδευσης και προβάλλε-

ται εναλλακτικά ένα σύστημα “δια βίου μάθησης”, που θα επιτρέπει την ευέλικτη προσαρ-

μογή των εργαζομένων σε νέες ειδικότητες, προσδιορίζοντας με την βέλτιστη δυνατή ακρί-

βεια το χρόνο που δαπανάται στη μαθητεία. Η διαρθρωτική αυτή κατεύθυνση θα μπορούσε

συνεπώς να θεωρηθεί ως συστηματική προετοιμασία για τη βελτιστοποίηση του τρόπου με

τον οποίο διαμορφώνεται η εξειδικευμένη γνώση και τεχνική που απαιτείται στον εξελισ-

σόμενο καταμερισμό εργασίας. Το γεγονός αυτό έχει άμεση επίδραση στη συζήτηση για τα

επαγγελματικά δικαιώματα55.

5.4.2 Οι τεχνολογικές τομές της περιόδου

Η κάλυψη των αυξημένων παραγωγικών αναγκών την περίοδο που εξετάζουμε δεν θα ήταν

εφικτή χωρίς ανάλογες μεταβολές στην παραγωγικότητα της εργασίας. Το τεχνολογικό μέσο

που έθεσε τα θεμέλια για την ποιοτική μεταβολή του υποδείγματος παραγωγής στον κλάδο

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οι υπολογιστές είναι πρωτί-

στως μέσα για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών

σε όλα τα στάδια της εργασίας των ανώτερων τεχνικών ειδικοτήτων: Στη σύλληψη, στο

σχεδιασμό και στην εφαρμογή.

Τα συστατικά τους μέρη (π.χ. κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη τυχαίας προσπέλασης,

54Milford Bateman, 2016. “The power of a Dollar”. Issue No. 19: Uneven and Combined. Jacobin Magazine.
Διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://tinyurl.com/pzoshto.

55Γενικά, η διαρθρωτική ή αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολύ ενδιαφέρον από
άποψη πολιτικής οικονομίας, και εξαιρετική σημασία από άποψη πολιτικής, ώστε να αξίζει να ερευνηθεί σε
βάθος μελλοντικά. Αποτελεί ουσιαστικά ένα διαστρεβλωμένο σχήμα κεντρικού ελέγχου της οικονομίας, με
προεκτάσεις σε όλους τους τομείς της παραγωγής (βλέπε Κοινή Αγροτική Πολιτική για παράδειγμα), την εκ-
παίδευση (βλέπε Κοινό Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης) ή την έρευνα. Αντί όμως να ρυθμίζει τα
μερίδια εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε κοινωνίας, φιλοδοξεί να ρυθμίσει τη δυνα-
μική του ευρωπαϊκού κοινωνικού καταμερισμού εργασίας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων που συ-
γκεντρώνουν ήδη μεγάλο κομμάτι της παραγωγής. Γίνεται έτσι προφανές ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι
μία διαδικασία σταδιακού ολοκληρωτισμού του κεφαλαίου.

http://tinyurl.com/pzoshto
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επεξεργαστής γραφικών) εκτελούν λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή

ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Τα χαρακτηριστικά των παραμέτρων, η μέθοδος επε-

ξεργασίας και η μορφή του τελικού αποτελέσματος προσδιορίζονται από εντολές, οι οποίες

αποτελούν στοιχεία γενικότερων γλωσσικών συνόλων. Οι λεγόμενες και γλώσσες προγραμ-

ματισμού έχουν ειδικά διαμορφωθεί για τη ρύθμιση της εφαρμογής μιας τυποποιημένης δια-

δικασίας διανοητικής φύσης μέσω των υπολογιστών. Τέτοιες εφαρμογές ή προγράμματα

αποτελούν το λογισμικό του υπολογιστή. Κατά συνέπεια, σε επίπεδο τεχνικής, οι υπολο-

γιστές καλύπτουν μερικώς τις διανοητικές απαιτήσεις της εργασίας και η λειτουργία τους

μπορεί να παρομοιαστεί με αυτήν των μηχανισμών κίνησης την εποχή της εκβιομηχάνισης,

που καλύπτουν μέρος των χειρωνακτικών απαιτήσεων της παραγωγής. Μάλιστα, όπως η

τιθάσευση δυνάμεων της φύσης διεύρυνε τις δραστηριότητες της εργασίας πέρα από τα φυ-

σικά όρια που έθετε το ανθρώπινο σώμα, έτσι και η μηχανοποίηση των υπολογιστικών δια-

δικασιών ξεπερνάει φραγμούς που θέτει ο ανθρώπινος νους στην επεξεργασία δεδομένων. Η

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θέτει νέα υψηλότερα επίπεδα σε κριτήρια που προσ-

διορίζουν την τεχνική αρτιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος, όπως κριτήρια ασφά-

λειας, ακρίβειας, λειτουργικότητας ή αισθητικής. Όσον αφορά το εκτελεστικό σκέλος, στο

οποίο μορφοποιείται το αποτέλεσμα της εργασίας και απαιτεί κάποιο βαθμό δεξιοτεχνίας,

αυτό αναλαμβάνεται μερικώς από τις λεγόμενες περιφερειακές μονάδες (π.χ. οθόνες, εκτυ-

πωτές, πειραματικές διατάξεις), κατά αντιστοιχία με τις εργαλειομηχανές56.

Οι ποιοτικές αλλαγές στην τεχνική δημιουργούν τις συνθήκες μεταβολής του οργανωτικού

υποδείγματος. Η αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί βέβαια στην εκτόπιση της ανθρώ-

πινης εργασίας, σε ευθεία αντιστοιχία με τις συνέπειες της χρήσης των μηχανών κατά την

εκβιομηχάνιση της μανουφακτούρας. Όμως εκτός από αυτήν τη συνέπεια, μπορούμε να πα-

ρατηρήσουμε ότι στο βαθμό που η τεχνολογία καταλαμβάνει το διανοητικό πεδίο εργασίας

–από τις απλές στις πιο σύνθετες διανοητικές εργασίες– μετατρέπει το ρόλο της ανθρώπι-

νης εργασίας σε συμπληρωματικό. Ο εργαζόμενος από παραγωγός μετατρέπεται σε χειριστή

και η εργασία του απλοποιείται σε σχέση με το σύνολο των δυνατοτήτων που δημιουργεί η

επιστημονική – τεχνική του μόρφωση. Πλήθος από τις κατηγορίες μελετών μηχανικού εκτε-

λούνται πια με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ μεγάλο μέρος της διανοητικής εργασίας έχει

εκ των προτέρων συσσωρευτεί στην ανάπτυξη του λογισμικού που χρησιμοποιείται. Ο έλεγ-

χος των διανοητικών δυνατοτήτων της εργασίας συνδέεται έτσι βαθμιαία με την ιδιοκτησία

των μέσων παραγωγής.

Επιπλέον, εμφανίζεται και μια αντίθεση ανάμεσα στο επίπεδο εξειδίκευσης που αντιστοι-

χεί στην πράξη και σε αυτό που αντιστοιχεί στο σύστημα εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα,

δημιουργείται η τάση αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης και της μαθητείας, ώστε να μπορεί

56Η λειτουργία των υπολογιστών όπως περιγράφεται εδώ έχει φυσικά αναφορά και στη βιομηχανική πα-
ραγωγή. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί τις δυνατότητες αυτομάτου ελέγχου που απορρέουν από τον προγραμ-
ματισμό.
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να προσαρμόζεται στη δυναμική της εξειδίκευσης. Η περίπτωση των τεχνιτών της μανουφα-

κτούρας μπορεί και πάλι να είναι διαφωτιστική ως προς αυτό το φαινόμενο: Όπως αναφέ-

ραμε, ο κατακερματισμός των τεχνών σε επιμέρους εργασίες επέφερε τη μείωση του κόστους

της μόρφωσης των απαιτούμενων δεξιοτήτων, σε σχέση με τους τεχνίτες – ατομικούς παρα-

γωγούς. Οι τεχνίτες όμως προσπαθούσαν με ζήλο να διατηρήσουν τους υπάρχοντες όρους

για την περίοδο μαθητείας, ακόμα κι όταν ήταν πλεονάζουσα σε σχέση με τις πραγματι-

κές τεχνικές ανάγκες της εργασίας. “Στην Αγγλία, για παράδειγμα, βρίσκουμε τους νόμους

της μαθητείας, με την επταετή περίοδο δοκιμασίας που προβλέπουν, σε πλήρη ισχύ μέχρι

το τέλος της περιόδου της μανουφακτούρας· δεν αποσύρονται εντελώς παρά μόνον με την

έλευση της βιομηχανίας μεγάλης κλίμακας.”57. Φαίνεται λοιπόν ότι η τάση αναδιάρθρωσης

της εκπαίδευσης είναι μία τάση ελαχιστοποίησης του απαιτούμενου μεταβλητού κεφαλαίου,

που μεγεθύνεται καθώς εξελίσσεται η οργάνωση της παραγωγής.

Τα παραπάνω διαμορφώνουν το έδαφος για την ποιοτική μεταβολή και της συνεργασίας.

Όσο το κέντρο βάρους της παραγωγής μετατοπίζεται από τον εργαζόμενο στο μηχάνημα,

ο καταμερισμός της εργασίας αναμορφώνεται μέσω του συνδυασμού της λειτουργίας των

υπολογιστών. Μία μορφή εκδήλωσης αυτού του φαινομένου είναι και η παράλληλη επε-

ξεργασία δεδομένων από τις σύγχρονες κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. Οι σύγχρονοι αλ-

γόριθμοι που δομούν τα διάφορα προγράμματα, επιμερίζουν την επεξεργασία δεδομένων

ανάμεσα σε πολλαπλούς πυρήνες της κεντρικής μονάδας και έτσι μειώνεται αισθητά ο χρό-

νος υπολογισμού. Δεν πρόκειται παρά για την ενσωμάτωση της απλής συνεργασίας στα δο-

μικά στοιχεία των μέσων παραγωγής που εξετάζουμε. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρυθμιστικός

ρόλος για τη συνέχεια της παραγωγής παύει να αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης

εργασίας, αλλά διανέμεται στα τεχνολογικά μέσα. Ο βαθμός αυτοματισμού της διαδικασίας

αυξάνει και το πλαίσιο οργάνωσης της παραγωγής αποκτά υπόσταση ανεξάρτητη από τους

εργαζόμενους. Γίνεται δηλαδή αντικειμενικό.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία της αυτοματοποίησης προσκρούει σε αντικειμενικά εμπόδια.

Μπορούν άραγε οι υπολογιστές να καταλάβουν το πλήρες φάσμα των διανοητικών λει-

τουργιών της εργασίας; Αν και έχουν ξεπεράσει τις ανθρώπινες ικανότητες στην επεξερ-

γασία δεδομένων, το ίδιο δεν ισχύει για τις γνωσιακές ιδιότητες της ανθρώπινης νόησης.

Κανείς μπορεί να αντιπαραθέσει βέβαια την ανάπτυξη τεχνητών νευρωνικών δικτύων, την

εφαρμογή ασαφούς λογικής, την ενσωμάτωση της θεωρίας των πιθανοτήτων στους υπολο-

γιστικούς αλγόριθμους και γενικά την εξέλιξη της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Θα πρέπει εντούτοις να παρατηρήσουμε ότι τα τεχνολογικά επιτεύγματα προϋποθέτουν

την περιγραφή της πραγματικότητας μέσω αιτιωδών σχέσεων58. Επομένως, για την από-

57Karl Marx, ο.π., σελ. 489.
58Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσομοίωση του τυχαίου μέσω αλγορίθμων. Οι λεγόμενες γεν-

νήτριες τυχαίων αριθμών, ή ακριβέστερα ψευδό-τυχαίων αριθμών, δεν είναι παρά ντετερμινιστικοί αλγόριθ-
μοι. Βλέπε και https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_number_generator.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_number_generator
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λυτη αυτοματοποίηση της διανοητικής εργασίας χρειάζεται η ακριβής περιγραφή όλων των

κοινωνικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων που περιλαμβάνει, μέσω γλωσσικών δομών

κατάλληλων για τα συστατικά στοιχεία του υπολογιστή59. Η ικανοποίηση αυτής της συν-

θήκης ανάγεται συνεπώς σε ένα γνωσιολογικό πρόβλημα το οποίο μπορεί να προσεγγιστεί

μόνον φιλοσοφικά. Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύεται ο ιστορικός χαρακτήρας του κεκτη-

μένου βαθμού αυτοματισμού της διανοητικής εργασίας.

Αν οι υπολογιστές μετέβαλλαν την οργάνωση της παραγωγής με την τροποποίηση της τε-

χνικής, ένα άλλο τεχνολογικό απότοκο της περιόδου που εξετάζουμε μεταβάλλει πρωτίστως

τα οργανωτικά στοιχεία της παραγωγής, και σε ακολουθία την τεχνική. Ο λόγος για το δια-

δίκτυο. Όσο ο χειρισμός των υπολογιστών γίνεται κοινωνική δεξιότητα (όπως η ικανότητα

γραφής για παράδειγμα), η χρήση του διαδικτύου θα ενισχύει αφενός την τάση κατάργησης

της τοπικότητας, και αφετέρου θα επεκτείνει την κοινωνικοποίηση της γνώσης.

Καταρχάς, στο βαθμό που η τεχνολογία επιτρέπει την ψηφιοποίηση των απαιτούμενων δε-

δομένων και των αποτελεσμάτων της διανοητικής εργασίας, ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί

ένα δίκτυο ανταλλαγής αξιών χρήσης όπου η επίδραση της τοπικότητας συνεχώς αμβλύνε-

ται. Επιπλέον όμως, η σημαντική οργανωτική τομή που επιφέρει το διαδίκτυο έγκειται στο

ότι επιτρέπει τη συνδυασμένη εργασία από απόσταση. Από τη μία πλευρά, οι εργαζόμενοι

δεν χρειάζονται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο για να παράγουν από κοινού, διαμορφώνο-

ντας μία συλλογική παραγωγική δύναμη, ενώ το ίδιο ισχύει για τα μέσα παραγωγής που

μπορεί να λειτουργούν παράλληλα ή σε ακολουθία για τους σκοπούς της παραγωγής. Το

διαδίκτυο γίνεται ένας ψηφιακός χώρος παραγωγικής αλληλεπίδρασης τόσο των ανθρώ-

πων, όσο και των αντικειμένων (internet of things). Είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο

η συγκέντρωση της παραγωγής χάνει τη χωρική της διάσταση και ποσοτικοποιείται μέσω

της ιδιοκτησίας των μέσων που εξασφαλίζουν την αλληλεπίδραση. Κάνοντας μία προκα-

ταρκτική ανάλυση, μπορούμε να διακρίνουμε μάλιστα δύο παράλληλα επίπεδα παραγωγής:

(α) Το επίπεδο όπου παράγονται τα ψηφιακά μέσα που είναι αναγκαία για την οργάνωση

της συνεργασίας από απόσταση και τη διανομή των προϊόντων, και (β) το επίπεδο όπου

πραγματοποιείται η συνδυασμένη εργασία και παράγονται τα προϊόντα. Στο δεύτερο επί-

πεδο, το απαιτούμενο σταθερό κεφάλαιο βρίσκεται σε μία διαδικασία ελαχιστοποίησης,

καθώς κοινωνικοποιείται η ιδιοκτησία σε αξίες χρήσης που είναι δυνάμει μέσα παραγωγής,

όπως οι υπολογιστές, οι έξυπνες συσκευές, τα αυτοκίνητα ή ακόμα και οι κατοικίες.60 Είναι

χαρακτηριστικό ότι “η μεγαλύτερη εταιρεία ταξί στον κόσμο, η Uber, δεν κατέχει κανένα

59Η ανάπτυξη κβαντικών μονάδων επεξεργασίας δεδομένων είναι σε πλήρη εξέλιξη και είναι μάλλον ανα-
μενόμενο να επηρεάσει και τη μεθοδολογία του προγραμματισμού.

60Έχουν ενδιαφέρον τα στατιστικά στοιχεία γύρω από τις συσκευές που μπορούν να αλληλεπιδράσουν
μέσω διαδικτύου. Μεγέθη όπως ο αριθμός συσκευών ανά νοικοκυριό, αριθμός καρτών SIM ανά χώρα, και
αριθμός συνδεδεμένων συσκευών ανά χώρα ή ανά 100 κατοίκους, ποσοτικοποιούν με νέο τρόπο την πυκνό-
τητα του πληθυσμού. Βλέπε και OECD Digital Economy Outlook 2015, σελ. 256 – 259 (Διαθέσιμο στον σύνδε-
σμο http://tinyurl.com/jhhblyv).

http://tinyurl.com/jhhblyv
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αυτοκίνητο· η πιο δημοφιλής επιχείρηση στον κόσμο στα μέσα επικοινωνίας, το Facebook,

δεν παράγει κανένα περιεχόμενο· […] και ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών διαμονής στον κό-

σμο, Airbnb, δεν έχει καθόλου ακίνητη περιουσία”61. Στον αντίποδα, το λογισμικό το οποίο

διαχειρίζεται τις οργανωτικές αλληλεπιδράσεις στις σφαίρες της παραγωγής και της κατα-

νάλωσης είναι αυτό που εκφράζει τη συγκέντρωση των μέσων παραγωγής. Εκφράζει την

αξία που συσσωρεύεται ή έχει συσσωρευτεί ήδη από την εργασία των νέων ειδικοτήτων

μηχανικών – τεχνικών που προκύπτουν την εποχή της πληροφορικής.

Το διαδίκτυο διευκολύνει εξάλλου την πρόσβαση σε γενικές γνώσεις, στην τεχνική αλλά και

στην επιστήμη. Φυσικά, και σε αυτό το επίπεδο μπαίνουν φραγμοί από την λεγόμενη πνευ-

ματική ιδιοκτησία. Για παράδειγμα, τα πιο εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά, όπου

ερευνητές και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο δημοσιεύουν τα πιο ενημερωμένα αποτελέ-

σματα της εργασίας τους, δεν επιτρέπουν την ανάγνωση των άρθρων άνευ αντιτίμου, πα-

ρόλο που οι συντάκτες είναι ουσιαστικά εθελοντές και η ψηφιακή έκδοση ελαχιστοποιεί το

κόστος παραγωγής σε σχέση με την εκτυπωμένη μορφή της. Παρόλα αυτά, η αλληλεπίδραση

των χρηστών του διαδικτύου, μία νέα μορφή κοινωνικής δραστηριότητας, έχει αποκτήσει

μία δυναμική που υπερβαίνει μερικώς τέτοιους φραγμούς, σε πείσμα του αντιδραστικού χα-

ρακτήρα της ιδιοκτησίας και των νόμων που την προστατεύουν. Αρκεί σήμερα ένα απλό

κλικ για να δει κανείς βιντεοσκοπημένες οδηγίες για διάφορες χειρωνακτικές τεχνικές (π.χ.

μαγειρική, πλέξιμο, ξυλουργική, υδραυλικές εργασίες), ενώ ακόμα και οι θεμελιώδεις επι-

στημονικές θεωρίες, που δεν βρίσκονται στην αιχμή της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, κοι-

νοποιούνται με ολοένα και αυξανόμενο βαθμό ακρίβειας και ποικιλίας. Μπορούμε εύκολα

να συνάγουμε την επίδραση που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο στην αξία του γνωστικού –

τεχνικού υποβάθρου που απαιτείται για την εκτέλεση μιας εργασίας. Παραδείγματος χάρη,

η χρήση των υπολογιστών την περίοδο που άρχισαν να εισάγονται στην παραγωγική δια-

δικασία, αποτελούσε μία δεξιότητα που δεν ήταν εύκολο να αποκτηθεί και κατά συνέπεια

έδινε πρόσθετη αξία στην εργασιακή δύναμη. Στις μέρες μας, αποτελεί δεξιότητα παραπλή-

σια της χρήσης της γραφικής ύλης. Η κοινωνικοποίηση της γνώσης και της τεχνικής δίνουν

στην εξειδικευμένη εργασία χαρακτήρα “απλής μέσης εργασίας”.

5.4.3 Οι μηχανικοί στο αντικειμενικό πλαίσιο παραγωγής

Τα παραπάνω στοιχειοθετούν τη δυναμική η οποία χαρακτηρίζει την εξειδίκευση της εργα-

σίας και στον τεχνικό κλάδο στην αρχή του 21ου αιώνα. Ας επιχειρήσουμε μία συνοπτική

ανασκόπηση: Η ανάπτυξη του ελεύθερου επαγγέλματος στις αρχές του 20ου αιώνα βασί-

στηκε στο πραγματολογικό δεδομένο ότι οι μηχανικοί διέθεταν κατά αποκλειστικότητα το

πλήρες φάσμα των διανοητικών δυνατοτήτων της εργασίας. Η ανώτατη εκπαίδευση και οι

αρχικές ειδικότητες θεμελιώθηκαν σε αυτήν ακριβώς την ιστορική συνθήκη, ενώ τα επαγ-

61Πηγή: http://tinyurl.com/hmnq25m.

http://tinyurl.com/hmnq25m


48

γελματικά δικαιώματα των μηχανικών εξέφραζαν μία νομική αντιστοιχία ανάμεσα στην

ικανότητα παροχής υπηρεσιών και την επιστημονική – τεχνική μόρφωση. Τα οργανωτικά

πλεονεκτήματα της συνδυασμένης εργασίας έγιναν εμφανή μεταπολεμικά στο έδαφος των

αυξημένων αναγκών της παραγωγής, και έδωσαν ώθηση στον καταμερισμό της εργασίας με

την καθιέρωση μεσαίων τεχνικών ειδικοτήτων. Παρόλη την μερική εξειδίκευση στην πράξη

όμως, οι διανοητικές απαιτήσεις της εργασίας εξακολουθούσαν να καλύπτονται αποκλει-

στικά από μηχανικούς, ενώ η συνθήκη της τοπικότητας επέτρεπε την παράλληλη δραστηριό-

τητα της ατομικής παραγωγής, μέσα στο εύρος των τεχνικών δυνατοτήτων που απορρέουν

από αυτήν την οργανωτική μορφή. Τελικά, η αναδιάρθρωση του κοινωνικού καταμερισμού

εργασίας μετά το 1990 και η χρήση της πληροφορικής στην παραγωγή, ανατρέπει με ριζικό

τρόπο την πρότερη κατάσταση σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο. Αφενός, η τοπικότητα

στηλιτεύεται από την ανάπτυξη των υποδομών και από τα χαρακτηριστικά της παραγω-

γικής διαδικασίας στην ψηφιακή εποχή. Αφετέρου, οι εργασίες επιμερίζονται περαιτέρω

κατά την τεχνολογική αναπροσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ οι υπολογιστές

καταλαμβάνουν βαθμιαία το διανοητικό πεδίο της εργασίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται

το χάσμα ανάμεσα στη επιστημονική – τεχνική μόρφωση που απαιτούν κάποιες επιμέρους

εργασίες και αυτή που αντιστοιχεί στην ανώτατη εκπαίδευση.

Με τον τρόπο που διαμορφώνεται και εξελίσσεται σήμερα η συλλογική παραγωγική δύ-

ναμη, δημιουργείται η τάση αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης και η τάση κατάργησης της

αξιακής συνέπειας που προκύπτει από τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμά-

των. Μάλιστα αυτό φαίνεται να είναι ένα αποτέλεσμα που απορρέει από τους τεχνικούς–

οργανωτικούς όρους της σύγχρονης παραγωγής, οι οποίοι δικαιολογούν την αναπροσαρ-

μογή των προγραμμάτων σπουδών και την επανεξέταση των όρων άσκησης του επαγγέλ-

ματος. Όπως άλλωστε και η καθιέρωση της βιομηχανικής παραγωγής δικαιολογούσε σε

τεχνικούς–οργανωτικούς όρους την αναπροσαρμογή των περιόδων μαθητείας για τους χει-

ρώνακτες τεχνίτες και την υπέρβαση των όρων άσκησης του επαγγέλματος που είχαν θεσπί-

σει νωρίτερα οι συντεχνίες.

Η παραγωγική διαδικασία όμως δεν έχει μόνον τεχνική ή οργανωτική διάσταση. Αποτελεί

παράλληλα μία διαδικασία αξιοποίησης κεφαλαίου και συνεπώς η ειδική ιστορική μορφή

που παίρνει η συλλογική παραγωγική δύναμη στις μέρες μας, δεν ανήκει σε όλους, ούτε

χρησιμοποιείται για το όφελος όλων. Χρησιμοποιείται αντίθετα για το όφελος όσων έχουν

την ιδιοκτησία των αναγκαίων μέσων για την πραγμάτωσή της. Έτσι, το γεγονός ότι ανα-

γνωρίζουμε τον αναχρονισμό της ατομικής παραγωγής και των ρυθμίσεων που απορρέουν

από αυτή σε νομικό ή θεσμικό επίπεδο, δε σημαίνει ότι τα πράγματα οφείλουν να εξελι-

χθούν με βάση τα συμφέροντα όσων ελέγχουν την παραγωγή. Υποστηρίζουμε μάλιστα ότι

ο κεφαλαιοκρατικός χαρακτήρας της παραγωγής είναι αντιδραστικός, αν στο ζύγι βάλουμε

πράγματι την κοινωνική ευημερία, την αρμονική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, το

σχεδιασμό των κοινοτήτων με βάση τις νεότερες τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες
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για την καθολική κάλυψη των αναγκών μας. Ας παρατηρήσουμε λοιπόν τα εξής:

(α) Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω της τεχνολογίας ή της οργάνωσης

δημιουργεί τη δυνατότητα να δαπανάται λιγότερος χρόνος για την παραγωγή των αγαθών.

Αν υποθέσουμε ότι πριν την εφαρμογή του νέου τεχνολογικού–οργανωτικού υποδείγματος

απασχολείται ένας αριθμός m0 εργαζομένων και χρειάζονται ένα χρόνο t0 για την παρα-

γωγή μίας ποσότητας αγαθώνDeff, τότε ο ίδιος αριθμός εργαζομένων στο νέο υπόδειγμα θα

χρειάζεται χρόνο t1, όπου t1 < t2. Η εξέλιξη της τεχνολογίας κατά συνέπεια είναι δυνάμει

απελευθερωτική: Απομειώνει το χρόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος για να εξασφαλίζει τις

αξίες χρήσης που έχει ανάγκη για να ζήσει.

Η αξιοποίηση του κεφαλαίου, όμως, βελτιστοποιείται όσο μειώνεται το μεταβλητό κεφά-

λαιο που απαιτείται για την παραγωγή μίας συγκεκριμένης ποσότητας. Συνεπώς, η επίτευξη

της μεγέθυνσης της αξίας του κεφαλαίου εξυπηρετείται καλύτερα αν ο χρόνος παραγωγής

παραμείνει ο ίδιος, ήτοι t0, και μειωθεί ο αριθμός εργαζομένων σε m1, όπου m1 < m0. Το

συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η εμπορευματική παραγωγή δημιουργεί το κίνητρο

για τη διατήρηση του ελάχιστου απαραίτητου αριθμού εργαζομένων για την επίτευξη της

μεγέθυνσης της αξίας του κεφαλαίου. Η εκτόπιση της ανθρώπινης εργασίας, ήτοι η ανερ-

γία, αποκτά δομικό χαρακτήρα κατά τη μετάβαση στο αντικειμενικό πλαίσιο οργάνωσης

της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Πρέπει να σημειωθεί, ότι σε αυτήν τη σύντομη ανάλυση

θεωρήσαμε σταθερή πραγματική ζήτηση Deff. Η υπόθεση αυτή έχει σημασία, καθώς η επι-

κρατούσα αντίληψη για τα αίτια της ανεργίας, είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση, φαι-

νόμενο που στις μέρες μας περιγράφεται από το αποτέλεσμά του, την οικονομική ύφεση,

ή διαφορετικά, την απουσία ανάπτυξης. Οι υφεσιακές περίοδοι όμως, από τη σκοπιά της

πολιτικής οικονομίας, είναι ικανές για να αναδείξουν τον κορεσμό στη σφαίρα της κατα-

νάλωσης, και κατ’επέκταση τον ανεξέλεγκτο τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο κοινωνικός

καταμερισμός εργασίας. Η ύφεση με άλλα λόγια, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, υποδηλώ-

νει ότι η κοινωνία παράγει πλεονάσματα αγαθών σε σχέση με αυτά που χρειάζεται, ενώ

παράλληλα μεγεθύνεται η δομική ανεργία και αποκλείονται τμήματα του πληθυσμού από

αυτά τα αγαθά. Όση ανάπτυξη και να υπάρξει, όσες εφήμερες επανεκκινήσεις κι αν προ-

κύψουν σε κάποιους κλάδους, η ανεργία δεν πρόκειται να εξαλειφθεί αν δεν αλλάξουν τα

κίνητρα στα θεμέλια της παραγωγής, αν δεν υπάρξει τροποποίηση του κοινωνικού κατα-

μερισμού εργασίας για την καθολική κάλυψη των αναγκών σε αξίες χρήσης, αν τελικά δεν

κοινωνικοποιηθεί η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.

(β) Η εξειδίκευση της εργασίας αποτελεί, όπως είδαμε, μία οργανωτική εξέλιξη της παρα-

γωγικής διαδικασίας που επιφέρει την μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας

και διευρύνει τις τεχνικές δυνατότητές της παραγωγής. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στη

σκέψη ότι έχει δυνάμει απελευθερωτικά χαρακτηριστικά. Πέρα από τα ιστορικά δεδομένα

που υπάρχουν για τις προ-καπιταλιστικές κοινότητες, δεν είναι δύσκολο να επιβεβαιώσει



50

κανείς τον αυθόρμητο καταμερισμό εργασίας που μπορεί να προκύπτει σε συλλογικές δρα-

στηριότητες εκτός του πεδίου των εμπορευματικών συναλλαγών. Μα και σε κάθε νέο συ-

νεταιρισμό που σκοπό έχει την παραγωγή εμπορευμάτων, τυπικά επιμερίζονται αρμοδιό-

τητες κι ευθύνες ανάμεσα στους εταίρους. Τα τεχνολογικά δεδομένα της ψηφιακής εποχής,

μάλιστα, έχουν ήδη επιτρέψει την εμφάνιση οργανωμένων μορφών ενός δυναμικού κατα-

μερισμού εργασίας που παράγουν αποκλειστικά αξίες χρήσης. Το πιο χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα είναι η κοινότητα λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open-source software). Αν και

η οργανωτική ανάλυση της δραστηριότητας αυτής απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση, μπορούμε

να επισημάνουμε κάποια από τα “ενεργεία” απελευθερωτικά στοιχεία που τη χαρακτηρί-

ζουν: Την ελεύθερη επιλογή της επιμέρους εργασίας από κάθε άτομο που συνεισφέρει, τη

δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα επιστημονικά–τεχνικά στοιχεία κάθε άλλης επιμέρους

εργασίας, τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους αντίστοιχους “παραγωγούς”, τη δυνατό-

τητα αλλαγής επιμέρους εργασίας, τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και, τέλος, την ελεύθερη

διάθεση των αξιών χρήσης που προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία. Οι συνθήκες τεχνι-

κής συνεργασίας που έχουν διαμορφωθεί στην πράξη από την κοινότητα του λογισμικού

ανοιχτού κώδικα, δεν αποτελούν παρά μία πραγμάτωση του γνωστού προτάγματος: “Από

τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του”62.

Επιπλέον, η οργανωτική ανωτερότητα αυτού του υποδείγματος επιβεβαιώνεται από το γε-

γονός ότι το εσωτερικό κίνητρο της παραγωγής ανάγεται στην τεχνική βελτιστοποίηση του

προϊόντος και όχι στη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας. Για παράδειγμα, η τεχνική υπεροχή

των λειτουργικών συστημάτων λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι πια κοινώς αποδεκτή.

Εντούτοις, η εξειδίκευση της εργασίας, ως λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της αξιοποί-

ησης του κεφαλαίου, έχει μάλλον διαφορετική εξέλιξη. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός

ότι το εσωτερικό κίνητρο σε αυτήν τη διαδικασία είναι η ελαχιστοποίηση του μεταβλητού

κεφαλαίου, μία τάση που εκφράζεται στο λόγο vs/vp στην αλγεβρική ανάλυση του παραρ-

τήματος Α. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η προσαρμογή των παραγωγικών δυνατοτήτων

κάθε εργαζομένου σε ένα ελάχιστο επίπεδο επιστημονικών–τεχνικών λειτουργιών, κατάλ-

ληλο για την εκάστοτε ιστορική μορφή που παίρνει η συνδυασμένη εξειδικευμένη εργασία.

Αναγκαία προϋπόθεση σε αυτήν τη διαδικασία αποτελεί η αποκλειστική και σταθερή κα-

τανομή των εργαζομένων στις επιμέρους εργασίες. Επομένως, ο εργαζόμενος καταλήγει να

αποκλείεται σταδιακά και από τις διανοητικές δυνατότητες της εργασίας, ενώ η ίδια η ικα-

νότητα να αναπαράγει τους όρους διαβίωσής μέσω της μισθωτής εργασίας αποκτά ιστορική

χροιά, η οποία καθορίζεται από την ιστορικότητα της ειδίκευσής του.

Με αυτά τα δεδομένα, οι μηχανικοί, ως επαγγελματική κατηγορία, βρίσκονται στις μέρες

μας σε μία δυσάρεστη ιστορική θέση, ανάλογη με αυτήν των επαγγελματικών τους προγό-

νων, των χειρωνάκτων εργατών, την εποχή της εκβιομηχάνισης. Όσο επεκτείνεται η τεχνολο-

62Καρλ Μαρξ, Κριτική του Προγράμματος της Γκότα, σελ. 23. Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 2007.
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γική εξέλιξη της παραγωγής, το ελεύθερο επάγγελμα καθίσταται οργανωτικά παρωχημένο,

η μισθωτή εργασία γίνεται πλεονάζουσα, ενώ η αξία της εργασιακής δύναμης υπονομεύ-

εται από την απλούστευση που επιφέρει το υπόδειγμα της συνδυασμένης εξειδικευμένης

εργασίας υπό αντικειμενικό πλαίσιο. Τοποθετώντας την κατάσταση στην ιστορική της διά-

σταση, αναδεικνύεται κι ο πρόσκαιρος και τελικά μάταιος χαρακτήρας των ευκαιριακών

πολιτικών υποστήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας στον κλάδο. Τα σχετικά προγράμ-

ματα κοινοτικής επιδότησης που αναφέρθηκαν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, όπως

άλλωστε και η δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως η πρόσφατη “τακτοποίηση αυθαιρέτων”.

Ακόμα κι αν αγνοήσουμε, για τους σκοπούς της ανάλυσης, τον ανταγωνισμό με πιο σύνθετες

οργανωτικές μορφές, η ατομική παραγωγή στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού συστήματος

δεν μπορεί να οδηγήσει σε μία κατάσταση ευημερίας. Διότι οι επιτηδευματίες βρίσκονται

σε ένα διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ τους, εντός ενός πεδίου προκαθορισμένης ή εφήμερης

ζήτησης σε αξίες χρήσης. Είναι αναπόφευκτο ένα ποσοστό ατομικών παραγωγών να μην

μπορεί να αναπαράγει τους όρους διαβίωσης και εργασίας του. Αναπαράγεται έτσι η ιδεο-

λογική στρέβλωση της αξιοκρατίας (οι καλοί άλλωστε δεν χάνονται ποτέ) και η αναζήτηση

της ευημερίας ανακυκλώνεται στα πλαίσια της αδιέξοδης εμπορευματικής παραγωγής.

6 Προσχέδιο παρατηρήσεων για το δέον της εποχής μας

Με την ανάλυση που προηγήθηκε, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την καταγωγή των μη-

χανικών μέσα στον εξελισσόμενο κοινωνικό καταμερισμό εργασίας, τις ιστορικές συνθήκες

που γέννησαν τις αντίστοιχες ειδικότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θέσης τους

στην παραγωγή. Επιχειρήσαμε επίσης να φωτίσουμε την πιθανή προοπτική τους σύμφωνα

με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, σε όρους μαρξικής πολιτικής οικονομίας.

Οι όροι εργασίας των μηχανικών, υπόκεινται σε μία ιστορική εξέλιξη που καθορίζεται από

τις συνθήκες παραγωγής, πράγμα που ισχύει και για κάθε άλλη ειδικότητα. Το τεχνολογικό

επίπεδο που χαρακτηρίζει την παραγωγή, την οργανωτική μορφή που αυτή λαμβάνει, και

φυσικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων παραγωγής. Παρατηρούμε λοιπόν ότι, κατά

την εμφάνιση τους, οι ανώτατες τεχνικές δυνατότητες βρέθηκαν στην προνομιακή θέση να

καλύπτουν κατά αποκλειστικότητα το φάσμα των διανοητικών απαιτήσεων της εργασίας

και να εγκαινιάζουν έναν νέο κλάδο υπηρεσιών. Το ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας

τους, γεννημένο από τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής μεγάλης κλίμακας, τους έθετε

κατά κάποιο τρόπο στην αιχμή της παραγωγής. Η συγκέντρωση και μεγέθυνση της παρα-

γωγής απαιτεί υπηρεσίες μηχανικών σε διάφορες μορφές. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια

αντίληψη που επικρατεί και σήμερα ανάμεσα στους μηχανικούς, αλλά και στην κοινωνία σε

κάποιο βαθμό, και αποδίδει κάποια ιδιαιτερότητα σε αυτήν την επαγγελματική κατηγορία,

απορρέει από αυτό το πραγματολογικό δεδομένο. Η ιεραρχία στον καταμερισμό εργασίας
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δημιουργεί και αντίστοιχες διανοητικές συλλήψεις για την αξία των διαφόρων ειδικοτήτων.

Ωστόσο, οι συνθήκες παραγωγής τη σύγχρονη εποχή έχουν μεταβληθεί και στο πεδίο δρα-

στηριοτήτων των μηχανικών. Η τεχνολογία καταλαμβάνει βαθμιαία διανοητικές πτυχές της

εργασίας, τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς έχουν πυκνώσει περισσότερο από ποτέ το

δίκτυο εμπορευματικών συναλλαγών, οι ίδιες οι συναλλαγές προσαρμόζονται στις νέες ψη-

φιακές δυνατότητες, ενώ η εξειδίκευση στον κλάδο βαθαίνει, με μία ραγδαία αναπροσαρ-

μογή των επιμέρους εργασιών στις οποίες αναλύονται οι διάφορες υπηρεσίες. Ο τρόπος

που διαμορφώνεται και εξελίσσεται η συλλογική παραγωγική δύναμη στις μέρες μας τεί-

νει να καταστήσει την επιστημονική–τεχνική εργασία μία “απλή μέση εργασία”. Σε αυτό

το πλαίσιο, οι μηχανικοί φαίνεται να βρίσκονται σε μία θέση ιστορικά ανάλογη με τους

χειρώνακτες τεχνίτες την εποχή της εκβιομηχάνισης. Η ανεργία στον κλάδο αυξάνεται, το

υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα πιέζεται από τη δυναμική της εξειδίκευσης, το ελεύθερο

επάγγελμα γίνεται οργανωτικά παρωχημένο, ενώ ο έλεγχος των όρων άσκησης του επαγ-

γέλματος μεταβιβάζεται στους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν πια και στον

τεχνικό κλάδο, θα πρέπει να αναμετρηθεί με ερωτήματα που σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να

φαίνονται αποστομωτικά: Αν παραμείνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα όπως ορίστηκαν

το 1930 θα καταφέρει το ελεύθερο επάγγελμα να αντισταθεί στη συγκέντρωση της παραγω-

γής; Στην ίδια περίπτωση, θα μείνει σταθερή η αξία της μισθωτής εργασίας των μηχανικών;

Αν τα προγράμματα σπουδών παραμείνουν ως έχουν θα ανακοπεί η απλούστευση των επι-

μέρους εργασιών στην πράξη; Αν επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, ή δοθούν κίνητρα για την

επιχειρηματικότητα, θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας; Υπάρχει τελικά τρόπος να ανα-

χαιτιστεί η δυσοίωνη αυτή πορεία, ή αντίθετα είναι αναγκαίο να δεχθούμε τον σταδιακό

αποκλεισμό των διάφορων ειδικοτήτων από την εργασία.

Οι τεχνοκράτες κι οι θιασώτες του κεφαλαιοκρατικού συστήματος δε θα δυσκολευτούν να

ασπαστούν με ζήλο το ρεαλισμό που αποπνέουν αυτά τα ερωτήματα. Πώς όμως θα μπορού-

σαμε να απαντήσουμε από τη σκοπιά της αδήριτης ανάγκης να υπάρξει καθολική λύση στα

προβλήματα και τις αντιθέσεις που γεννά αναγκαία η εμπορευματική παραγωγή;

Το κλειδί για την απάντηση βρίσκεται στα θεμέλια του καπιταλιστικού τρόπου παραγω-

γής: Την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Όσο παραμένει αμετάβλητη αυτή η

συνθήκη, τα πράγματα θα εξελίσσονται μονοσήμαντα με σκοπό τη διευκόλυνση όσων κα-

τέχουν τα μέσα αυτά. Δεν πρόκειται όμως για ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί επί χάρτου,

σαν να επρόκειτο για κάποια ακαδημαϊκή διαμάχη μεταξύ δύο μελετητών με ισχυρή γνώμη.

Η λύση του μπορεί να προκύψει θετικά μόνον μέσα από τη δυναμική του ανταγωνισμού

ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, διαμέσου της ταξικής πάλης, και προϋποθέτει την

αμφισβήτηση της θεμελιακής συνθήκης που προαναφέρθηκε. Εντούτοις, πρέπει να επιση-

μάνουμε και πάλι ότι οι υλικές συνθήκες της παραγωγής διαμορφώνουν και αντίστοιχες
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διανοητικές συλλήψεις περί της φύσης των πραγμάτων αλλά και περί του δέοντος. Χρειά-

ζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκαλυφθούν οι κοινωνικές σχέσεις που βρίσκονται

πίσω από το εύρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και ακόμα περισσότερη για να περι-

γραφεί με τρόπο παραστατικό αυτό που ακόμα δεν υπάρχει, ήτοι ένα σχήμα που υπερβαίνει

τις υφιστάμενες σχέσεις παραγωγής.

Κάθε προτεινόμενο σχήμα που αντιστέκεται στην κίνηση των πραγμάτων δεν είναι απαραί-

τητο ότι προδιαγράφει και την υπέρβαση των υφιστάμενων σχέσεων παραγωγής. Έτσι, και

τα αιτήματα που απλά εναντιώνονται στις προωθούμενες αναδιαρθρώσεις του συστήματος

δεν διευκολύνουν αναγκαία και την οικουμενική λύση των καπιταλιστικών αντιθέσεων.

Ενδεχομένως μάλιστα να αναπαράγουν τις διανοητικές στρεβλώσεις που απορρέουν από

το ίδιο το σύστημα.

Έχουμε ήδη αναγνωρίσει ότι οι ειδικότητες των μηχανικών προέκυψαν σε μία ειδική ιστο-

ρική συνθήκη της παραγωγής και τα σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης αντιστοιχούν στην

αντίστοιχο στάδιο εξέλιξης του καταμερισμού της εργασίας. Ανάλογη ιστορικότητα έχουν

και τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζουν τους όρους άσκησης του ελεύθερου επαγ-

γέλματος. Αναδεικνύεται έτσι η ιστορική εξάρτηση όχι με την ανθρώπινη παραγωγική δρα-

στηριότητα γενικά, αλλά ειδικά με την εμπορευματική παραγωγή. Αν συμφωνήσουμε ότι

τα δεδομένα της εκπαίδευσης και της άσκησης του επαγγέλματος αλλάζουν ακριβώς λόγω

της εξέλιξης της εμπορευματικής παραγωγής στον τεχνικό κλάδο και γενικότερα, γίνεται

δύσκολο να διακρίνουμε το απελευθερωτικό πρόταγμα πίσω από πολιτικά αιτήματα που

εκκινούν από την υπεράσπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Αν θέλουμε να δούμε πέρα από τις επιλογές που προσφέρει το ίδιο το σύστημα, και οι οποίες

θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αδιέξοδες μεταρρυθμιστικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα,

δεν μπορούμε να ταλαντευόμαστε ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές της ίδιας κατάστα-

σης. Απέναντι στη σύγχρονη εμπορευματική παραγωγή, δεν μπορούμε να προτάσσουμε τη

διατήρηση των δεδομένων προηγούμενων περιόδων, καθώς κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και

οργανωτικά παρωχημένο. Πίσω από αντίστοιχες προτάσεις, μπορεί κανείς βέβαια να ανα-

γνωρίσει την πρόθεση αντίστασης στις τάσεις που γεννά το κεφάλαιο για να διευκολύνει

την αναπαραγωγή του. Άλλωστε είναι αλήθεια ότι κάθε νέα φάση στην εξέλιξη της εμπο-

ρευματικής παραγωγής ολοκληρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό την κυριαρχία του κεφαλαίου.

Παρόλα αυτά, όταν αναφερόμαστε σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, όπως για παράδειγμα τον

κλάδο υπηρεσιών μηχανικού, γεννιέται με αυτόν τον τρόπο η εξής εσωτερική αντίθεση στον

πολιτικό λόγο: Τα ίδια αιτήματα να είναι συντεχνιακά, την ίδια στιγμή που μπορεί να φω-

τίζουν τις αντιθέσεις του συστήματος. Ανάμεσα στις δύο αυτές όψεις επικρατεί αδρανειακά

η πρώτη. Κανείς δεν πρόκειται να αμφισβητήσει στα θεμέλια του τον τρόπο παραγωγής,

αν δεν αναγκαστεί να δει τον εαυτό του ως ένα κύτταρο του συλλογικού παραγωγικού

οργανισμού της κοινωνίας. Η εμπειρία δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: Όποτε προέ-
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κυψαν ζητήματα που έθιγαν τις κατακτήσεις των μηχανικών (π.χ. ανωτατοποίηση των ΤΕΙ,

το ασφαλιστικό), οι κινητοποιήσεις ηγεμονεύτηκαν πάντα από τη συντεχνιακή λογική. Το

πιθανότερο είναι ότι ανάλογη κατάληξη θα έχει και το ζήτημα που έχει προκύψει με τα

επαγγελματικά δικαιώματα.

Η εσωτερική αντίθεση των κλαδικών αιτημάτων που εγκλωβίζονται με αυτόν τον τρόπο,

οδηγεί μοιραία και σε ιδεολογικές στρεβλώσεις. Δεν είναι τυχαίο, ότι τμήματα της ευρύ-

τερης αριστεράς αναπαράγουν λανθασμένες αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα ότι η ανα-

διάρθρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα εντείνει την ανεργία των μηχανικών. Το

αποτέλεσμα της συγκέντρωσης της παραγωγής, της σταδιακής οικειοποίησης των όρων ερ-

γασίας από τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, ταυτίζεται εδώ με την αιτία της ανεργίας

και καταλήγουμε έτσι σαν τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του.

Τα προβλήματα και οι αντιθέσεις της παραγωγής μπορεί να εκδηλώνονται μέσα από φαινό-

μενα όπως η ανεργία, η απομείωση της αξίας της εργασίας, και η υποταγή των παραγωγικών

δυνατοτήτων του ανθρώπου στους σκοπούς της αξιοποίησης του κεφαλαίου, είναι όμως δο-

μικά. Η προσέγγιση σε κάθε κλαδικό ή κοινωνικό ζήτημα θα πρέπει λοιπόν να γίνεται με

σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της δομής της παραγωγής συνολικά και γνώμονα το δέον

της εποχής μας για την καθολική κοινωνική ευημερία. Όχι όμως με γενικόλογες επικλήσεις

στις αρχές που θα μας καθοδηγήσουν όταν και αν χρειαστεί, αλλά με τεχνικό – οργανω-

τικό περιεχόμενο στο βαθμό που είναι εφικτό. Η ίδια η πραγματικότητα μας εφοδιάζει με

το απαραίτητο υλικό. Τα τεχνολογικά και οργανωτικά δεδομένα της εποχής μας μάς επιτρέ-

πουν να ανασχεδιάσουμε τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας και να βελτιστοποιήσουμε

τη διεθνή συνεργασία προτάσσοντας την καθολική κάλυψη των αναγκών μας και την αρ-

μονική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Να προτείνουμε την αναδιοργάνωση κάθε

ειδικής παραγωγικής διαδικασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν πλήρη πρόσβαση στην τε-

χνική και την επιστήμη, να αλληλεπιδρούν ελεύθερα για τον έλεγχο αυτής της παραγωγής,

και να έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή παραγωγική

κλίση αναδεικνύεται στην πορεία. Να περιγράψουμε το ελεύθερο εκπαιδευτικό σύστημα

που θα αρμόζει στο νέο υπόδειγμα παραγωγής.

Ποιες αξίες χρήσης, πώς θα παράγονται από όλους και πώς θα διανέμονται σε όλους: Να τα

επιτακτικά ερωτήματα που θέτει η εποχή μας.
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Α Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ατομική παραγωγή και τη συνδυα-

σμένη εξειδικευμένη εργασία

Το πρόβλημα που μας ενδιαφέρει μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Αν λάβουμε υπόψη μία

διανοητική εργασία που μπορεί να επιμεριστεί σε k στάδια (k ≥ 1), πώς επηρεάζει την

αξία του παραγόμενου εμπορεύματος η οργανωτική μορφή της παραγωγής; Για να διερευ-

νήσουμε αυτό το ερώτημα εφαρμόζουμε τον νόμο της αξίας στην περίπτωση της ατομικής

παραγωγής, που αντιστοιχεί στο ελεύθερο επάγγελμα, και στην περίπτωση της συνδυασμέ-

νης εργασίας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο της αξίας, η αξία ενός εμπορεύματος

προσδιορίζεται από τον χρόνο εργασίας που δαπανάται για την παραγωγή του. Στην γε-

νική περίπτωση, για τη σύγκριση εμπορευμάτων που προκύπτουν από πολλά διαφορετικά

είδη εργασίας, λαμβάνεται ως αναφορά η “απλή μέση εργασία”, δηλαδή η δραστηριότητα

ενός ανθρώπου με δεξιότητες και γνώσεις που μπορούν να θεωρηθούν κοινές σε μία δεδο-

μένη κοινωνία. Εργασία που είναι πιο έντονη, ή απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνικής ή γνώσης,

θεωρείται ότι επιφέρει πολλαπλάσιο αποτέλεσμα από την απλή μέση εργασία. Στο θέμα που

εξετάζουμε, θα θεωρήσουμε ως εργασία αναφοράς την εργασία ενός ατομικού παραγωγού

με συγκεκριμένο επίπεδο τεχνικής – επιστημονικής μόρφωσης.

Α.1 Ατομική παραγωγή

Η συνολική αξία Vp ενός παραγόμενου εμπορεύματος ισούται με την αξία των μέσων παρα-

γωγής cp και την αξία vp που προσθέτει η εργασία με αυτά τα μέσα. Έτσι προκύπτει η εξής

σχέση:

Vp = cp + vp. (Α.1)

Αξία μέσων παραγωγής cp:

Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας είναι διανοητική, μας επιτρέπει να αποκλείσουμε την

αξία των πρώτων υλών από την ανάλυση. Τα μέσα παραγωγής ανάγονται με αυτόν τον

τρόπο στις υποδομές, τα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία τους (ενέρ-

γεια, τηλεπικοινωνία, νερό κλπ.), και στα εργαλεία της εργασίας. Είναι δόκιμο να θεωρή-

σουμε ότι κάθε ένα από αυτά τα μέσα έχει ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής, ώστε η αξία που

μεταφέρεται στο τελικό προϊόν να εξαρτάται από τον χρόνο t που απαιτείται για την πα-

ραγωγή του, δηλαδή cp ≡ cp(t). Για χάρη της απλότητας, υποθέτουμε ότι η εξάρτηση αυτή

παίρνει τη μορφή της αναλογίας. Αν tp ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή, τότε η
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αξία των μέσων παραγωγής εκφράζεται από τη σχέση

cp = cp(tp) = β tp, (Α.2)

όπου β ένας σταθερός συντελεστής που εκφράζει τον λόγο του χρόνου εργασίας που δαπα-

νήθηκε για την κατασκευή των μέσων παραγωγής, προς τον συνολικό προβλεπόμενο χρόνο

ζωής τους.63.

Αξία από την εργασία vp:

Η εργασία ενός ατομικού παραγωγού θεωρείται όπως αναφέρθηκε ως εργασία αναφοράς.

Κατά συνέπεια η αξία που προστίθεται από την εργασία είναι απλά ίση με τον χρόνο ερ-

γασίας, δηλαδή

vp = tp. (Α.3)

Για τους σκοπούς της ανάλυσης που ακολουθεί, ορίζουμε ως vp τη μέση αξία της εργασιακής

δύναμης του ατομικού παραγωγού, και αντιστοιχεί στην μόρφωση του επιπέδου τεχνικής

και επιστήμης που απαιτείται για την εκπόνηση της εργασίας.

Ο χρόνος παραγωγής tp:

Αν η παραγωγική διαδικασία επιμερίζεται σε k επιμέρους εργασίες, η ατομική παραγωγή

επιβάλλει την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών σε ακολουθία. Κατά συνέπεια, αν tpi είναι

ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση καθεμίας από τις k εργασίες, τότε ο συνολικός

χρόνος παραγωγής μπορεί να εκφραστεί από τη σχέση

tp =
k∑

i=1

tpi +
k−1∑
i=1

∆tpi, (Α.4.α)

όπου ∆tpi είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικές εργασίες. Αν επιπλέον

λάβουμε υπόψη τις μέσες τιμές

tp =

k∑
i=1

tpi

k
και ∆tpi =

k−1∑
i=1

∆tpi

k − 1

63Για παράδειγμα, εάν οι κτηριακές υποδομές χρειάζονται 5000 ώρες για την κατασκευή τους και έχουν
χρόνο ζωής 50 χρόνια, τότε β = 100 ώρες/χρόνο.
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η παραπάνω σχέση απλοποιείται ως ακολούθως:

tp = k tp + (k − 1)∆tpi. (Α.4.β)

Α.2 Συνδυασμένη εργασία

Αναλόγως, μπορούμε να εκφράσουμε την συνολική αξία Vs ενός εμπορεύματος που παρά-

γεται μέσω συνδυασμένης εργασίας ως εξής:

Vs = cs + vs, (Α.5)

όπου cs είναι η αξία των μέσων παραγωγής και vs η αξία που προκύπτει από την εργασία.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, θεωρούμε ότι για την παραγωγή του προϊόντος που εξετά-

ζουμε συνδυάζεται η εργασίαm μισθωτών. Φυσικά, η μέθοδος που παρουσιάζεται έχει ισχύ

ακόμα και στην περίπτωση του συνεταιρισμού αντίστοιχου αριθμού ατομικών παραγωγών.

Αξία μέσων παραγωγής cs:

Η συνδυασμένη εργασία προϋποθέτει τη συγκέντρωση των μέσων παραγωγής. Όσο μεγαλύ-

τερος ο αριθμός των μισθωτών m, τόσο μεγαλύτερο το σταθερό κεφάλαιο που απαιτείται.

Είδαμε όμως ήδη (Σελ. 3.1) ότι, τελικά, η κοινή χρήση εξοικονομεί τα μέσα παραγωγής. Ενώ

σε απόλυτο μέγεθος το σταθερό κεφάλαιο αυξάνεται, μειώνεται σχετικά με το ωφέλιμο απο-

τέλεσμά του.

Αυτό αλγεβρικά μπορεί να εκφραστεί ως εξής: Με βάση την Α.2 η συνολική αξία των μέσων

παραγωγής που απαιτούνται για την εργασίαm ατομικών παραγωγών ξεχωριστά θα είναι

ίσο με mcp. Ο συνδυασμός της εργασίας m μισθωτών και η απαραίτητη συγκέντρωση της

παραγωγής συντελούν στη μείωση του σταθερού κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε κάθε εργα-

ζόμενο. Αν ts ο χρόνος εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή ενός εμπορεύματος με

τη συνδυασμένη εργασία τότε

cs = αc mcp(ts)
(Α.2)
= αc mβ ts, (Α.6)

όπου 0 < αc ≤ 1 είναι μειωτικός συντελεστής που εκφράζει το ωφέλιμο αποτέλεσμα που

προκύπτει από την συγκέντρωση της παραγωγής, σε σχέση με την ατομική παραγωγή.
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Αξία από την εργασία vs:

Η αξία που προστίθεται από την εργασία ταυτίζεται, όπως είδαμε, με τον χρόνο εργασίας.

Ωστόσο, αν το είδος της εργασίας που εκτελείται διαφέρει από τον τύπο εργασίας που έχει

τεθεί ως αναφορά, χρειάζεται να γίνει η κατάλληλη αναγωγή. Ένας εύλογος τρόπος για να

λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι να ληφθεί υπόψη η αξία της εργασιακής δύναμης. Αν η μέση

αξία της εργασιακής δύναμης των μισθωτών είναι vs, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε

ώρα μισθωτής εργασίας αντιστοιχεί σε vs/vp ώρες εργασίας ενός ατομικού παραγωγού.

Έστω, τώρα, ότι vsj είναι η αξία που ενσωματώνεται στο επίπεδο τεχνικής – επιστημονικής

εκπαίδευσης ενός συγκεκριμένου μισθωτού. Τότε η μέση αξία της εργασιακής δύναμης vs

μπορεί να εκφραστεί από την ακόλουθη σχέση:

vs =

m∑
j=1

vsj

m
. (Α.7)

Είναι προφανές ότι όσο πιο εξελιγμένη είναι η εξειδίκευση της παραγωγικής διαδικασίας,

ήτοι η διακριτοποίηση σε επιμέρους απλούστερες εργασίες, τόσο το απαιτούμενο επίπεδο

τεχνικής – επιστημονικής εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε κάθε μία θα είναι χαμηλότερο.

Στην αλγεβρική παρουσίαση που υιοθετούμε εδώ, ο βαθμός εξειδίκευσης εκφράζεται από

το αριθμό k των επιμέρους εργασιών. Με βάση αυτό το σκεπτικό, όταν το k ≫ 1 τότε

vs ≪ vp, ενώ στην οριακή περίπτωση που k = 1 προκύπτει η συνθήκη vs = vp.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική αξία που προκύπτει από τη συνδυασμένη εργασία μπορεί

να εκφραστεί ως

vs = m
vs
vp

ts. (Α.8)

Ο χρόνος παραγωγής ts:

Η οργανωτική μορφή της συνδυασμένης εργασίας έχει άμεση επίπτωση στον χρόνο που

απαιτείται για την παραγωγή των εμπορευμάτων. Η βέλτιστη εφαρμογή που μπορεί να

πραγματωθεί σε αυτήν τη βάση είναι η συνεχής παραγωγή. Η συνέχεια της παραγωγής

πραγματοποιείται όταν επιτυγχάνεται η αδιάλειπτη συνεργασία των μισθωτών εργαζομέ-

νων, οπότε και ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραγωγής. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να

ικανοποιούνται δύο συνθήκες: Μία εξωτερική, που αφορά τον προορισμό των προϊόντων

και θα αναλύσουμε παρακάτω, και μία εσωτερική που εμπίπτει στους τεχνικούς νόμους της

παραγωγής και αφορά την κατανομή των μισθωτών ανά τις επιμέρους εργασίες της διαδι-

κασίας.

Για να είναι συνεχής η παραγωγή θα πρέπει ο αριθμός προϊόντων n που παράγεται σε ένα
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αυθαίρετο χρονικό διάστημα T να είναι σταθερός, ή διαφορετικά, να υπάρχει σταθερή πα-

ραγωγικότητα. Το οποίο σημαίνει ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα κάθε επιμέρους εργασία

θα πρέπει να ολοκληρώνεται n φορές. Αν tsi ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση

μίας επιμέρους εργασίας από έναν εργαζόμενο και wi ο αριθμός των μισθωτών που εργάζο-

νται παράλληλα, τότε σε χρόνο T η συγκεκριμένη εργασία θα έχει ολοκληρωθεί T
tsi

wi φορές.

Λαμβάνοντας υπόψη δύο διαφορετικές επιμέρους εργασίες i και j, η εσωτερική συνθήκη της

συνέχειας μπορεί συνεπώς να εκφραστεί αλγεβρικά από την εξής σχέση:

n =
T

tsi
wi =

T

tsj
wj ⇐⇒ n

T
=

wi

tsi
=

wj

tsj
όπου i, j = 1, . . . , k. (Α.9)

Οποιαδήποτε άλλη αναλογία από αυτή που προβλέπεται στην (Α.9) ανάμεσα στον αριθμό

εργαζομένων wi και wj που απασχολούνται παράλληλα σε δύο διακριτές εργασίες i και j,

θα δημιουργήσει αναγκαία διαφορές στην παραγωγικότητα των επιμέρους ομάδων εργαζο-

μένων. Η συνολική παραγωγικότητα της συνδυασμένης εργασίας θα καθορίζεται σε αυτήν

την περίπτωση από την ομάδα εργαζομένων με την μικρότερη παραγωγικότητα.

Η απόλυτη ικανοποίηση της (Α.9) όμως δεν είναι πρακτικά δυνατή. Οι χρόνοι tsi εμφανί-

ζουν μία στατιστική διασπορά λόγω της διανοητικής φύσης της εργασίας και την πιθανή

ετερότητα των προβλημάτων που καλείται αυτή να επιλύσει. Συνεπώς είναι απίθανο ο λό-

γος tsi/tsj να είναι ένας σταθερός ρητός αριθμός, όπως επιβάλλει η ισότητα με τον λόγο

ακεραίων wj/wi. Επιπλέον, η απόλυτα συνεχής παραγωγή προϋποθέτει τον εκμηδενισμό

των χρονικών διαστημάτων που μεσολαβούν ανάμεσα σε επιμέρους εργασίες. Κάτι τέτοιο

όμως είναι εφικτό μόνο στην εξελιγμένη αυτοματοποιημένη παραγωγή, δηλαδή την συνδυα-

σμένη εξειδικευμένη εργασία υπό αντικειμενικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε

ότι η εσωτερική συνθήκη συνέχειας ορίζει περισσότερο ένα βέλτιστο όριο οργάνωσης της

συνδυασμένης εργασίας και παράλληλα ποσοτικοποιεί ένα κατώτατο όριο του αναγκαίου

χρόνου εργασίας, στο οποίο τείνει η εφαρμογή του συγκεκριμένου οργανωτικού μοντέλου

καθώς εξελίσσεται.

Υπό την συνθήκη της (Α.9) ο ελάχιστος χρόνος ts,min που απαιτείται για την παραγωγή ενός

προϊόντος δίνεται από τη σχέση

ts,min =
T

n

(Α.9)
=

tsi
wi

, i = 1, . . . , k (Α.10.α)

και μπορεί να αποτελέσει μέγεθος σχεδιασμού για τη συνδυασμένη εργασία. Κατόπιν αυτής

της ανάλυσης μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό m των μισθωτών ως εξής:

m =
k∑

i=1

wi
(Α.10.α)
=

k∑
i=1

tsi
ts,min

=
1

ts,min

k∑
i=1

tsi, (Α.11)
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και να εκφράσουμε εναλλακτικά τον χρόνο παραγωγής μέσω της σχέσης

ts,min =

k∑
i=1

tsi

m
. (Α.10.β)

Αν λάβουμε υπόψη την μέση τιμή του χρόνου ολοκλήρωσης ts των επιμέρους εργασιών

ts =

k∑
i=1

tsi

k

τότε

ts,min = k
ts
m
. (Α.10.γ)

Όταν η διαδικασία δεν είναι συνεχής είναι δόκιμο να υποθέσουμε ότι ο χρόνος παραγωγής

ενός προϊόντος ts δίνεται από τη σχέση

ts = αt

k∑
i=1

tsi = αt k ts, (Α.12)

όπου αt μειωτικός συντελεστής στο εύρος

1

m
≤ αt < 1,

ώστε

ts,min ≤ ts <
k∑

i=1

tsi.

Α.3 Σύγκριση των οργανωτικών μορφών

Ο χρόνος παραγωγής ανά προϊόν:

Η (Α.12) επιτρέπει την άμεση εποπτεία της μείωσης του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου, που

επιφέρει η συνδυασμένη εργασία σε σχέση με την ατομική παραγωγή. H εξειδίκευση στην

εργασία οδηγεί και στη βελτιστοποίηση της τεχνικής, ώστε να είναι εύλογο να υποθέσουμε

ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε επιμέρους εργασίας θα μειώνεται σε σχέση με την ατομική

παραγωγή. Ήτοι,

ts < tp =⇒ kts < ktp =⇒ αt kts < ktp + (k − 1)∆tp =⇒ ts < tp.

Ο χρόνος παραγωγής στην συνδυασμένη εργασία είναι συνεπώς πάντα μικρότερος από ότι
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στην περίπτωση της ατομικής παραγωγής. Το πόσο μικρότερος εξαρτάται από τον συντε-

λεστή αt που εκφράζει τον πραγματικό βαθμό συνέχειας στην παραγωγή. Όσο η παραγωγή

προσεγγίζει την απόλυτη συνέχεια, δηλαδή καθώς αt −→ 1/m προκύπτει ότι

kts < ktp =⇒ k
ts
m

≪ ktp + (k − 1)∆tp =⇒ ts,min ≪ tp.

Δηλαδή, ο αναγκαίος χρόνος εργασίας στην περίπτωση της συνεχούς συνδυασμένης ερ-

γασίας είναι υποπολλαπλάσιος του αναγκαίου χρόνου εργασίας της ατομικής παραγωγής

κατά τον αριθμό των μισθωτών m.

Η αξία των μέσων παραγωγής:

Εξετάζουμε εδώ υπό ποιες προϋποθέσεις η αξία των μέσων παραγωγής ανά παραγόμενο

προϊόν συνδυασμένης εργασίας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία παραγόμενου

προϊόντος ατομικής παραγωγής. Αυτό συνοψίζεται στη σχέση

cs < cp (Α.13.α)

Χρησιμοποιώντας τις (Α.6) και (Α.2) μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την ακόλουθη ανά-

λυση:

αc mβ ts < β tp (Α.13.β)

(Α.12),(Α.4.β) | =⇒ αc mαt k ts < k tp + (k − 1)∆tp (Α.13.γ)

=⇒ m <
1

αc αt

(
tp
ts

+
k − 1

k

∆tp
ts

)
. (Α.13.δ)

Φαίνεται συνεπώς ότι υπάρχει ένα άνω όριο για τον συνολικό αριθμό μισθωτών m, πέρα

από το οποίο η συγκέντρωση της παραγωγής δεν είναι ωφέλιμη, δηλαδή ισχύει cs > cp. Στην

περίπτωση της συνεχούς παραγωγής, όπου αt = 1/m η συνθήκη (Α.13.δ) απλοποιείται ως

εξής:

1 <
1

αc

(
tp
ts

+
k − 1

k

∆tp
ts

)
, (Α.13.ε)

κάτι που ισχύει χωρίς καμία προϋπόθεση, καθώς αc ≤ 1, tp/ts > 1 και (k− 1)∆tp/(kts) > 0.

Η αξία από την εργασία:

Ομοίως διερευνούμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η συνδυασμένη εργασία είναι πιο ωφέ-

λιμη από την ατομική παραγωγή, ως προς το συνολικό χρόνο που δαπανάται κατά την
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εργασία. Η ανισότητα που μας ενδιαφέρει είναι η εξής:

vs < vp (Α.14.α)

Με τη βοήθεια των σχέσεων (Α.8) και (Α.3) προκύπτει

m
vs
vp

ts < tp (Α.14.β)

(Α.12),(Α.4.β) | =⇒ mαt k
vs
vp

<
(
k tp + (k − 1)∆tp

)
(Α.14.γ)

=⇒ m <
1

α t

vp
vs

(
tp
ts

+
k − 1

k

∆tp
ts

)
. (Α.14.δ)

Κατά συνέπεια, η ωφέλιμη επίδραση της συνδυασμένης εργασίας στην αξία που προκύπτει

από την εργασία υφίσταται μόνον υπό την συνθήκη της (Α.14.δ), που ορίζει ένα άνω όριο

για τον αριθμό μισθωτών m. Όταν η παραγωγή είναι συνεχής η συνθήκη απλοποιείται σε

1 <
vp
vs

(
tp
ts

+
k − 1

k

∆tp
ts

)
, (Α.14.ε)

που ισχύει επίσης χωρίς προϋποθέσεις, καθώς vp ≥ vs.

Η αξία του εμπορεύματος:

Η παραπάνω ανάλυση μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται

ανάμεσα στη συνδυασμένη εργασία και την ατομική παραγωγή, σε όρους πολιτικής οικο-

νομίας. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όσο η συνδυασμένη εργασία βελτιώνει τη

συνέχεια της παραγωγής, τόσο εξασφαλίζεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των μισθωτών

ότι η συνολική αξία ανά παραγόμενο προϊόν θα είναι χαμηλότερη σχετικά με την ατομική

παραγωγή. Δηλαδή,

αt −→
1

m
=⇒ Vs < Vp. (Α.15)

Σε κάθε περίπτωση, η συνδυασμένη εργασία βελτιστοποιεί τη συνέχεια της παραγωγής, στο

βαθμό που το επιτρέπει η τεχνική της βάση. Είναι συνεπώς δόκιμο να υποθέσουμε ότι η

συνθήκη (Α.15) ικανοποιείται.

Α.4 H εξωτερική συνθήκη για την εξασφάλιση της συνέχειας στην παραγωγή

Τα παραπάνω αφορούν τις τεχνικές λεπτομέρειες της παραγωγικής διαδικασίας και με αυ-

τόν τον τρόπο αποτελούν εσωτερικά χαρακτηριστικά της κάθε οργανωτικής μορφής. Για να
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διερευνήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τις υλικές συνθήκες που καθορίζουν τον ανταγωνισμό

ανάμεσα στην ατομική παραγωγή και τη συνδυασμένη εργασία, εκτός από τη σφαίρα της

παραγωγής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη σφαίρα της κατανάλωσης.

Η ανάλυση ξεκινά από το δεδομένο ότι για να πραγματωθεί η ανταλλακτική αξία των παρα-

γόμενων εμπορευμάτων, θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κατανάλωση. Η μεγέθυνση

της αξίας μίας ποσότητας κεφαλαίου που επιτρέπει τη συνδυασμένη εργασία m μισθωτών

είναι δυνατή, μόνον όταν κατά μέσο όρο το σύνολο των προϊόντων που παράγονται σε ένα

επαρκές χρονικό διάστημα καταναλώνονται64.

Αν εξετάσουμε μία χρονική περίοδο T , τότε η απαιτούμενη ζήτηση D θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερη ή ίση από τον αριθμό εμπορευμάτων που παράγονται στο ίδιο χρονικό διά-

στημα. Θεωρώντας ότι η εσωτερική συνθήκη της συνέχειας ικανοποιείται κατά προσέγγιση,

μπορούμε να εκφράσουμε αλγεβρικά τη συνθήκη για την απαιτούμενη ζήτηση με τη βοήθεια

των (Α.10.α) και (Α.10.β):

D ≥ T

ts,min
=⇒ D ≥ m

T
k∑

i=1

tsi

. (Α.16.α)

Η αντίστοιχη συνθήκη για την απαιτούμενη ζήτηση ανά μισθωτό D = D/m προκύπτει

D ≥ T
k∑

i=1

tsi

. (Α.16.β)

Συνεπώς η ελάχιστη απαιτούμενη ζήτηση ανά μισθωτό Dmin θα είναι

Dmin =
T

k∑
i=1

tsi

. (Α.16.γ)

Το μέγεθος Dmin μας ενδιαφέρει γιατί καθορίζει το όριο συνεχούς λειτουργίας της παραγω-

γής. Αν τα προϊόντα που καταναλώνονται σε διάστημα T είναι λιγότερα απόDmin για κάθε

μισθωτό, τότε δεν εξασφαλίζεται η πραγμάτωση της ανταλλακτικής αξίας των προϊόντων

και συνεπώς η μεγέθυνση της αξίας του κεφαλαίου. Ονομάζουμε τη συνθήκη (Α.16.β) εξω-

τερική συνθήκη της συνέχειας στην παραγωγή, διότι αν D < Dmin η παραγωγή οφείλει να

προσαρμοστεί σε ένα καθεστώς μερικής συνέχειας που δεν αντιστοιχεί στο βέλτιστο επίπεδο

64Τουλάχιστον αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός. Η αξία παραγωγής ανά προϊόν διαφέρει από την αξία
του προϊόντος που αναλύσαμε παραπάνω, και η διαφορά έγκειται στο ότι ο χρόνος παραγωγής υπερβαίνει
τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που δαπανάται σε όλα εκείνα τα εμπορεύματα που εξασφαλίζουν
την αναπαραγωγή των δυνατοτήτων εργασίας και διαβίωσης ενός μισθωτού. Η διαφορά αυτή δεν είναι άλλη
από την υπεραξία που δημιουργεί η ανθρώπινη εργασία. Στην πραγματικότητα δηλαδή η μεγέθυνση του κε-
φαλαίου εξασφαλίζεται όταν η συνολική αξία των εμπορευμάτων που καταναλώνονται είναι μεγαλύτερη από
την αξία παραγωγής του συνόλου των εμπορευμάτων σε ένα προκαθορισμένο διάστημα. Η ποσότητα εμπο-
ρευμάτων που αντιστοιχεί σε αυτήν τη συνθήκη είναι σαφώς μικρότερη από το σύνολο των προϊόντων.
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παραγωγικότητας. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα

στην ατομική παραγωγή και τη συνδυασμένη εργασία, ως προς το επίπεδο του κοινωνικά

αναγκαίου χρόνου εργασίας.

Α.5 Η δυναμική του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας

Ας θεωρήσουμε ότι σε μία δεδομένη ιστορική φάση υπάρχουν στον κοινωνικό καταμερισμό

εργασίας n0 ατομικοί παραγωγοί και ότι η πραγματική ζήτηση για ένα προϊόν που παρά-

γουν είναι Deff. Στην περίπτωση της ατομικής παραγωγής, η ελάχιστη απαιτούμενη ζήτηση

Dmin,0 σε χρόνο T υπολογίζεται από τη σχέση

Dmin,0 = n0
T

tp
,

που είναι παρόμοια με την (Α.16.α).

Αν Deff < Dmin,0 είναι προφανές ότι κάποιοι από τους ατομικούς παραγωγούς είτε θα πα-

ραμείνουν χωρίς αντικείμενο εργασίας, είτε θα στραφούν στην ετεροαπασχόληση. Ο κοι-

νωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας σε αυτό το ενδεχόμενο καθορίζεται αποκλειστικά από

την ατομική παραγωγή και αντιστοιχεί στην συνολική αξία Vp.

Αν αντίθετα, Deff > Dmin,0 τότε η ζήτηση δεν θα μπορεί να καλυφθεί από το οργανωτικό

υπόδειγμα της ατομικής παραγωγής και συνεπώς δημιουργούνται οι υλικές προϋποθέσεις

για την εφαρμογή της συνδυασμένης εργασίας και τη συνακόλουθη συμπίεση του κοινωνικά

αναγκαίου χρόνου εργασίας. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει επαρκές συσσωρευμένο κεφάλαιο

για την ίδρυση n1 εταιρειών που απασχολούν m1 μισθωτούς, όπου n1 ≥ 1. Με τη βοήθεια

της (Α.16.γ) η ελάχιστη απαιτούμενη ζήτηση στην περίπτωση αυτή θα είναι

Dmin,1 = n1m1Dmin,

και το ελάχιστο όριο για την εξασφάλιση της αναπαραγωγής και των δύο οργανωτικών

μορφών αντιστοιχεί στο άθροισμα Dmin,1 + Dmin,0. Όταν η πραγματική ζήτηση φτάσει στο

επίπεδο του ελάχιστου αυτού ορίου, όταν δηλαδή

Deff = Dmin,1 +Dmin,0

οι n1 εταιρείες θα μπορούν να παράγουν τα υπό εξέταση προϊόντα σε χρόνο ts,min (Α.10.α),

που είναι υποπολλαπλάσιος κατάm1 του χρόνου που αντιστοιχεί στην ατομική παραγωγή.

Σε αυτήν την οριακή κατάσταση ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας Vsn δεν θα είναι
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πια ίσος με Vp αλλά θα καθορίζεται από τον στατιστικό μέσο

Vsn =
Dmin,0 Vp +Dmin,1 Vs

Dmin,0 +Dmin,1
,

για τον οποίο ισχύει

Vp < Vsn < Vs.

Η πτώση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας προσαρμόζει τις ανταλλακτικές σχέ-

σεις των παραγόμενων εμπορευμάτων ανάλογα: Όσο οι ατομικοί παραγωγοί προσπαθούν

να ανταλλάξουν τα εμπορεύματά που παράγουν με βάση τον πραγματικό χρόνο που δα-

πάνησαν Vp > Vsn η ζήτηση θα μετατοπίζεται προς τα εμπορεύματα που παράγονται με

τη συνδυασμένη εργασία. Μάλιστα, αφού Vs < Vsn, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να

θέτουν εμπορεύματα σε κυκλοφορία με ακόμα μικρότερη ανταλλακτική αξία, εντείνοντας

την μετατόπιση της ζήτησης.

Όσο εφαρμόζεται η συνδυασμένη εργασία, τόσο η ζήτηση Deff,0 που αντιστοιχεί στην ατο-

μική παραγωγή θα είναι μικρότερη από την ελάχιστη ζήτηση Dmin,0, ενώ παράλληλα η ζή-

τησηDeff,1 που αντιστοιχεί στην συνδυασμένη εργασία θα αυξάνεται πέρα από το ελάχιστο

όριοDmin,1. Κατά συνέπεια ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος θα συμπιέζεται ακόμα περισσό-

τερο και θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή πιο συγκεντρωμένης πα-

ραγωγής, αφού Deff,1 > Dmin,1. Αν υπάρχει το απαιτούμενο κεφάλαιο για τη δημιουργία n2

εταιρειών μεm2 μισθωτούς, όπουm2 > m1, θα ανοίξει ένας νέος κύκλος συμπίεσης του κοι-

νωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας που θα ευνοεί την επικράτηση της πιο συγκεντρωμένης

παραγωγής.

Η καθιέρωσή πιο εξελιγμένων μορφών συνδυασμένης εξειδικευμένης εργασίας δημιουργεί

όπως αναφέρθηκε και την τάση ώστε vs ≪ vp, που πρακτικά σημαίνει ότι το επίπεδο τεχνι-

κής – επιστημονικής εκπαίδευσης του ατομικού παραγωγού καθίσταται υψηλότερο από το

κοινωνικά αναγκαίο για την εκπόνηση της εργασίας.

Η επίδραση των τεχνικών περιορισμών:

Στην ανάλυση αυτή υποθέσαμε ότι κάθε οργανωτική μορφή μπορεί να καλύψει τεχνικά τις

ανάγκες τις παραγωγής. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που η παραγωγή ενός εμπορεύματος

δεν είναι τεχνικά δυνατή χωρίς την εφαρμογή συνδυασμένης εργασίας. Για παράδειγμα,

κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει για εμπορεύματα μεγάλης κλίμακας, που αντιστοιχούν δηλαδή

σε μεγάλο χρόνο
k∑

i=1

tsi ή tp, η εμπορεύματα που απαιτούν τη συνεργασία διαφορετικών

ειδικοτήτων.

Η ζήτηση σε τέτοια εμπορεύματα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη της συνδυα-
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σμένης εργασίας χωρίς να εμπλέκεται σε ανταγωνισμό με την ατομική παραγωγή. Αν καλύ-

πτεται η εξωτερική συνθήκη της συνέχειας για κάθε διαφορετική κατηγορία εμπορευμάτων,

μπορούν δηλαδή να συνυπάρχουν οι διάφορες μορφές οργανωτικής εξέλιξης στην παρα-

γωγή. Όταν όμως η πραγματική ζήτηση είναι μικρότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη,

οι μεγαλύτερες εταιρείες θα αναγκαστούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και στα

εμπορεύματα που είναι μέσα στις τεχνικές δυνατότητες της ατομικής παραγωγής. Το αποτέ-

λεσμα θα είναι να εμφανιστούν οι ανταγωνιστικές τάσεις που περιγράψαμε παραπάνω με

την σταδιακή επικράτηση της πιο συγκεντρωμένης παραγωγής.

Μια γεωγραφική διάσταση:

Ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει τη δυναμική ανάμεσα στις οργανωτικές μορφές

είναι ο τοπικός πληθυσμός. Το μέγεθος του πληθυσμού, και ο αντίστοιχος βαθμός συγκέ-

ντρωσης της παραγωγής, προσδιορίζει τόσο τις αξίες χρήσης όσο και το επίπεδο ζήτησής

τους. Διαφορετικές παραγωγικές ανάγκες θα προκύπτουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου

συγκεντρώνεται μεγαλύτερος όγκος δραστηριοτήτων από τον κοινωνικό καταμερισμό ερ-

γασίας, από ότι στις μικρότερες πόλεις, και πολύ περισσότερο στην ύπαιθρο. Με αυτόν τον

τρόπο γίνεται, καταρχάς, μία ταξινόμηση ανάμεσα στα εμπορεύματα ως προς τις τεχνικές

και κεφαλαιακές απαιτήσεις για την παραγωγή τους. Επιπλέον, η ικανοποίηση των ελάχι-

στων απαιτήσεων ζήτησης εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος του πληθυσμού. Ως εκ τούτου,

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μέγεθος της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθυ-

σμό και την έκταση και όγκο του τοπικού καταμερισμού εργασίας, καθορίζει ποιες οργα-

νωτικές μορφές μπορούν να ευδοκιμήσουν καθώς και τον πιθανό ανταγωνισμό που μπορεί

να αναπτυχθεί ανάμεσα τους.

Προκύπτει λοιπόν μία συνθήκη τοπικότητας που εντούτοις δεν έχει απόλυτο χαρακτήρα. Η

τοπικότητα επηρεάζει τις παραμέτρους που εξετάζουμε, στο βαθμό που ο κοινωνικά ανα-

γκαίος χρόνος εργασίας εξαρτάται από την έδρα της παραγωγικής δραστηριότητας. Όσο

όμως τα μέσα επικοινωνίας (πληροφορική, τηλεπικοινωνία, μεταφορές) εξελίσσονται, όσο

δηλαδή ο πληθυσμός μιας χώρας γίνεται πιο πυκνός65, τόσο η επίδραση της τοπικότητας θα

αμβλύνεται66. Αν για παράδειγμα η ατομική παραγωγή ευημερεί κατά τόπους για λόγους

που αφορούν στο γεωγραφικό πλαίσιο που περιγράψαμε, η εξέλιξη της παραγωγής καθιστά

αυτήν την ευημερία ιστορικά εφήμερη κατάσταση.

65Ο Μαρξ χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο με μία σχετική έννοια: “Μία χώρα με σχετικά μικρό πληθυσμό, με
ανεπτυγμένα μέσα επικοινωνίας, έχει πιο πυκνό πληθυσμό από ότι μια χώρα με μεγαλύτερο πληθυσμό με κακή
ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας” (Karl Marx, ο.π., σελ. 473).

66Καταλαβαίνει κανείς, ότι αν συμπεριλάβουμε στην ανάλυση τον διεθνή καταμερισμό εργασίας, την διε-
θνή πυκνότητα του πληθυσμού και το βαθμό εξέλιξης της παραγωγής, η δυναμική του κοινωνικά αναγκαίου
χρόνου εργασίας γίνεται ακόμα πιο έντονη. Κατά συνέπεια και η πίεση των εξελιγμένων οργανωτικών μορ-
φών παραγωγής προς τις πιο απλές.
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