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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η

παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή

στηρίζεται

σε

δευτερογενή

βιβλιογραφική έρευνα. Αντικείµενο έχει να αναδείξει ορισµένες κρίσιµες
πτυχές που έχουν συντελεστεί στην οργάνωση της παραγωγής και της
εργασίας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η υπόθεση εργασίας στηρίζεται στην
αντίληψη ότι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα πρότυπα οργάνωσης της
παραγωγής και της εργασίας µπορούν να ερµηνευτούν ως προσπάθεια από
τη πλευρά του κεφαλαίου να ελέγξει και να κάνει πιο αποδοτική την εργασία.
Για τις παραπάνω ανάγκες η µεταπτυχιακή διατριβή περιλαµβάνει:
•

Την

περιγραφή

των

εργασιακών

σχέσεων

στις

απαρχές

του

καπιταλισµού πριν την εισαγωγή των τεϊλορικών µορφών οργάνωσης
της εργασίας. Σε πρώτο βαθµό περιγράφεται η φιγούρα του εργάτηµάστορα, η αυτονοµία που είχε πάνω στη παραγωγική διαδικασία και ο
τρόπος µε τον οποίο ήταν οργανωµένος σε σωµατεία. Σε δεύτερο
βαθµό περιγράφονται οι τακτικές από πλευρά των εργοδοτών για
περιορισµό της αυτονοµίας του εργάτη-µάστορα καθώς και οι αλλαγές
που έλαβαν χώρα στη σύνθεση της αµερικάνικης εργατικής τάξης µε
την έλευση των µεταναστών.
•

Την παρουσίαση του τεϊλορισµού και του επιστηµονικού µάνατζµεντ,
του

φορντισµού

και

της

εισαγωγής

της

µαζικής

παραγωγής/κατανάλωσης, της κρίσης του 1929 και των αρχών του
κεϋνσιανισµού.
•

Την περιγραφή της εξέλιξης του φορντισµού µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο καθώς και τις αιτίες που οδήγησαν τον φορντισµό στα όριά
του.

•

Την παρουσίαση της µεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε από τις
αρχές της δεκαετίας του ’70 καθώς και τα θεωρητικά ρεύµατα που την
προσδιορίζουν όπως η σχολή της ρύθµισης, οι νέο-σουµπετεριανές
προσεγγίσεις, η ευέλικτη εξειδίκευση, οι µεταβιοµηχανικές προοπτικές
καθώς και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της πληροφορίας

•

Μία προσπάθεια ορισµού των ευέλικτων µορφών απασχόλησης,
καταγραφής της τυπολογίας τους, των επιπτώσεών τους στην αγορά
εργασίας, των λόγων εξάπλωσής τους, της διάστασης που έχουν πάρει

τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και, τέλος, το θεσµικό πλαίσιο
που τις συνοδεύει.

SUMMARY
The present post-graduate discourse is based upon secondary
bibliographic research. Its main objective is to show some significant points
witch have occurred in the organization of production and labor since the 19th
century. The presumption of work was based on the disseminated concept
that the changes witch have occurred on the patterns of the organization of
production and labor can be interpreted as a way for capital to control and
make more efficient the labor force.
For these needs the present post-graduate discourse includes:
•

The description of the work relations at the beginning of capitalism
before the introduction of teylorism. There is a description of the figure
of the worker-craftsman, his autonomy on the production process and
the way in witch he was organized In unions. There is also a
description of the way the employers tried to shrink the autonomy of
the craftsman as the changes witch have occurred in the composition
of the American working class by the arrival of the immigrants.

•

The presentation of teylorism and scientific management, fordism and
the introduction of the mass production/consumption, the crisis of 1929
as well the principles of Keynesianism

•

The description of the evolution of fordism after the second World War
as well the reasons witch lead fordism to his barriers.

•

The presentation of the between season witch started at the begging of
the seventies as well the theoretical currents witch define this season
such as the school of adjustment, the new-Schumpeterian aspects, the
flexible specialization, the postindustrial perspectives as well the role of
the new technologies and information.

•

An effort of defying the flexible types of occupation, record of their
typology, the effects witch they have on the labor market, the reasons
in witch they spread, the dimensions witch they have in Europe and
Greece in particular, and, finally, the frame witch surrounds them.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

παρούσα

µεταπτυχιακή

διατριβή

στηρίζεται

σε

δευτερογενή

βιβλιογραφική έρευνα. Αντικείµενο έχει να αναδείξει ορισµένες κρίσιµες
πτυχές που έχουν συντελεστεί στην οργάνωση της παραγωγής και της
εργασίας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η υπόθεση εργασίας στηρίζεται στην
αντίληψη ότι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα πρότυπα οργάνωσης της
παραγωγής και της εργασίας µπορούν να ερµηνευτούν ως προσπάθεια από
τη πλευρά του κεφαλαίου να ελέγξει και να κάνει πιο αποδοτική την εργασία.
Σίγουρα δεν φιλοδοξούµε και ούτε µπορούµε να καλύψουµε όλες τις
πτυχές του ζητήµατος και µάλλον ο στόχος είναι περισσότερο να αναδείξουµε
ερωτήµατα παρά να προλάβουµε απαντήσεις. Αποτελεί όµως συµβολή για
περαιτέρω διεύρυνση και εµβάθυνση του επιστηµονικού προβληµατισµού
σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα.

Στις απαρχές του καπιταλισµού, η κυρίαρχη ιδέα για την οικονοµία
ήταν το laissez faire laissez passer. Οι ιδέες, δηλαδή, του φιλελευθερισµού και
της ελεύθερα αυτορυθµιζόµενης από το «αόρατο χέρι της οικονοµίας» αγοράς.
Η ελεύθερη οικονοµία, όµως, συνάντησε σηµαντικά προβλήµατα µετά τη
«µεγάλη ύφεση» (1873-1895). Πρώτον, µετά από είκοσι και περισσότερα
χρόνια κρίσης, στο τέλος της οποίας οι επιχειρήσεις που είχαν καταφέρει να
επιβιώσουν ήταν µόνο οι ιδιαίτερα µεγάλες και κερδοφόρες, είχε αλλοιωθεί ο
χαρακτήρας της οικονοµίας. Όλες οι µικρότερες επιχειρήσεις είχαν αναγκαστεί
είτε να κλείσουν, αφήνοντας χώρο στους ανταγωνιστές τους, είτε να
ενταχθούν σε τραστ, είτε να συγχωνευτούν. Και δεύτερον, η δραµατική πτώση
στις τιµές των τροφίµων είχε οδηγήσει τις κυβερνήσεις να πάρουν µέτρα
προστατευτισµού, παρεµποδίζοντας το ελεύθερο εµπόριο µεταξύ των κρατών
και δηµιουργώντας τις εθνικές οικονοµίες.
Η δηµιουργία αυτών των γιγάντιων επιχειρήσεων, των τραστ, αλλά και
των ενοποιηµένων επιχειρήσεων διάφορων κλάδων από το κοινό κύκλο
ενδιαφέροντος των τραπεζών, έδωσε την ικανότητα στο κεφάλαιο να έχει µια
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συνολική εικόνα των αναγκών και προτεραιοτήτων του συστήµατος. Το
κεφάλαιο βγήκε από την κρίση πολύ πιο οργανωµένο. Αυτή η οργάνωση του
έδωσε τη δύναµη να επιτεθεί στην εργατική απειθαρχία µέσω του
µετασχηµατισµού της εργασίας. Του έδωσε τη δυνατότητα να δει το
πρόβληµα, να επεξεργαστεί λύσεις, να πειραµατιστεί και στο τέλος να επιβάλει
τις αποφάσεις του.
Το πρόβληµα εκείνη την εποχή ονοµαζόταν «εργάτης-µάστορας». Ο
µάστορας ήταν ο ειδικευµένος τεχνίτης της εποχής εκείνης. Το πρόβληµα που
δηµιουργούσε ήταν η γνώση του πάνω στη παραγωγική διαδικασία που του
επέτρεπε να ρυθµίζει το χρόνο και την ποιότητα της εργασίας του. Αυτή η
αυτονοµία του µάστορα πάνω στη παραγωγική διαδικασία του έδινε µια
εξαιρετική δύναµη διαπραγµάτευσης των µισθών και των συνθηκών εργασίας.
Κάπου εκεί, ήρθε ο Τέιλορ και η επιστηµονική οργάνωση της εργασίας.
Ο Τέιλορ άρχισε να παρατηρεί την εργασία του µάστορα, να τη διασπά σε
στοιχειώδης κινήσεις και να τη χρονοµετρεί. Να κλέβει δηλαδή την τέχνη τους,
να την τυποποιεί και να την συµπιέζει. Πλέον, ήταν δυνατή η εισαγωγή
ανειδίκευτων εργατών στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα των µεταναστών
οι οποίοι έφταναν κατά µεγάλα κύµατα στις Η.Π.Α. και αποτελούσαν «φτηνό»
και µη συνδικαλισµένο εργατικό δυναµικό1. Ο Τεϊλορισµός βρήκε το ανώτερο
σηµείο εφαρµογής του στα εργοστάσια του Φορντ µε την αυτόµατη αλυσίδα
παραγωγής. Εκεί γεννήθηκε η µαζική παραγωγή.
Η µαζική παραγωγή συνδεόταν µε τη µαζική κατανάλωση. Ως τότε τα
προϊόντα του καπιταλισµού ήταν κατά κύριο λόγο είτε ήδη πολυτελείας είτε
βασικά βιοµηχανικά ήδη (ατµοµηχανές, άνθρακας, χάλυβας). Η διάδοση του
ηλεκτρισµού όχι µόνο άλλαξε τα δεδοµένα της εργασίας στις βιοµηχανίες,
αλλά δηµιουργούσε και µία τεράστια, παρθένα αγορά ηλεκτρικών συσκευών
οικιακής χρήσης: ψυγείων, σίδερων κλπ. Οι εργάτες της εποχής βασίζονταν
και σε προκαπιταλιστικές µορφές οικονοµίας: ένα κήπο γύρω από το
χαµόσπιτο, κάποια οικόσιτα ζώα, οικιακή (βασισµένη στη γυναικεία εργασία
και

σε

πατροπαράδοτες

γνώσεις)

οικονοµία.

Η

µαζική

παραγωγή

προλεταριοποίησε ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού καθιστώντας των µισθό
ως τη µοναδική πηγή εσόδων για τους εργάτες. Ο µισθός, οι δόσεις (που
1

Τα συνδικάτα των µαστόρων, αν και πολύ δυνατά, ήταν ρατσιστικά και δεν δέχονταν µετανάστες ή
ανειδίκευτους. Κάτι που συντέλεσε και στην καταστροφή τους.
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έκαναν την εµφάνισή τους εκείνη την εποχή) και η διαφήµιση αποτέλεσαν τη
βάση για την εξάπλωση της µαζικής κατανάλωσης. Έτσι, γεννήθηκε η µαζική
κατανάλωση και από τον εργάτη-µάστορα περάσαµε στον εργάτη-µάζα. Είναι
η εποχή που όλα γίνονται µαζικά: «µε την εµπορική ανακάλυψη της µαζικής
αγοράς, του µαζικού θεάµατος και της µαζικής διασκέδασης, που ανήκουν
στις ίδιες δεκαετίες. Την εποχή αυτή τοποθετείται και η πρώτη αυτόνοµη
εµφάνιση της βιοµηχανίας της διασκέδασης» (Χοµπσµπάουµ, 2000: 170).
Η ανισορροπία που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στην εξάπλωση της
µαζικής παραγωγής και στην απροθυµία να δοθούν οι µισθοί που θα
επέτρεπαν τη µαζική κατανάλωση, γέµισαν τις αποθήκες µε απούλητα
προϊόντα. Η κορύφωση της κατάστασης σηµατοδοτήθηκε µε την ανικανότητα
της αποπληρωµής των χρεών της Γερµανίας από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο
οδηγώντας στο κραχ του 1929. Οι εργοδότες της εποχής άφησαν τη κρίση να
εξελιχθεί πιστεύοντας πως είναι µια φυσιολογική συνέπεια των οικονοµικών
κύκλων ύφεσης και άνθισης2. Το τέλος της κρίσης ήρθε χρόνια αργότερα µε
τους πολεµικούς εξοπλισµούς του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.
Μετά τον πόλεµο τέθηκαν σε εφαρµογή µέτρα τα οποία ναι µεν
συζητιόταν από πριν, αλλά τώρα εφαρµόζονταν µαζικά και µε επιτυχία. Αυτά
τα µέτρα περιελάµβαναν την κρατική εποπτεία της οικονοµίας ώστε να
εµποδιστούν οι κρίσεις και να ενδυναµωθεί το «κοινωνικό κράτος». Την ίδια
περίοδο ιδρύθηκαν διεθνής οργανισµοί όπως ο ΟΗΕ, η Παγκόσµια Τράπεζα
και το ∆ΝΤ που βασικό ρόλο

είχαν να επιβάλλουν µακροοικονοµικές

ρυθµίσεις που θα διασφάλιζαν τα κράτη από τη χρεοκοπία. Επίσης,
ανοίχτηκαν δίαυλοι επικοινωνίας µε την εργατική τάξη µέσω της αναγνώρισης
των συνδικάτων και της τριπλής συνεννόησης εργοδοτών, κράτους και
συνδικάτων. Η παραπάνω διαδικασία είναι γνωστή και ως κεϋνσιανισµός. Ο
κεϋνσιανισµός

και

η

µαζική

παραγωγή/κατανάλωση

µπήκαν

σε

µια

αδιατάραχτη περίοδο ευηµερίας, σταθερότητας και κερδοφορίας που κράτησε
σχεδόν 20 χρόνια.
Τη δεκαετία του 1960 έγινε µια αναπάντεχη επίθεση από τους εργάτες
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∆ιάφοροι οικονοµολόγοι όπως ο Nicolas Kondratieff ή ο Joseph Schumpeter έχουν µιλήσει για τους
µακρούς συγκυριακούς κύκλους της οικονοµίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία των κύκλων στην
οικονοµία υπάρχουν πάντα φάσεις από τις οποίες διέρχεται η οικονοµία. Αυτές είναι οι φάσεις της
ανάπτυξης, της ευηµερίας, της κρίσης και της ύφεσης. Ένας οικονοµικός κύκλος χαρακτηρίζει
αυτές τις φάσεις, ενώ οι κύκλοι διακρίνονται σε βραχείας διάρκειας, µέσης διάρκειας και µακράς
διάρκειας (ή κύκλος Kondratieff).
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που αντιτίθονταν στις βασικές αρχές του τεϊλορισµού ενώ µια σειρά από νέα
κινήµατα έκαναν την εµφάνισή τους. Η θέση της γυναίκας, του µαθητή, του
φοιτητή, του µετανάστη, των ανθρώπων του τρίτου κόσµου αναδείχτηκε ως
παραγωγικό τµήµα του συνόλου της παραγωγής της καπιταλιστικής
κοινωνίας. Στα τέλη της δεκαετίας του 60’ έγινε µια έκρηξη όλων αυτών των
κινηµάτων.
Το

1973

θεωρείται

ορόσηµο.

Η

πετρελαϊκή

κρίση3

επέφερε

δυσβάστακτο βάρος στις οικονοµίες της δύσης. Ο φορντισµός ήρθε
αντιµέτωπος µε µια σειρά από προβλήµατα που έκαναν αµφίβολη τη συνέχειά
του. Πολλοί θεωρητικοί έσπευσαν να κάνουν λόγο για ένα νέο πρότυπο
οργάνωσης της παραγωγής και της κοινωνίας που ήταν συνυφασµένο µε τις
νέες τεχνολογίες. Το τελευταίο έχει αποδοθεί µε ποικιλία προσδιοριστικών
επιθέτων, όπως «µεταφορντισµός», «µεταµοντερνισµός», «µεταβιοµηχανική
κοινωνία», «πέµπτο κύµα Kondratieff» κ.λπ.
Η ευελιξία τόσο στην παραγωγή όσο και στην εργασία θεωρήθηκε ως
«πανάκεια» για την ριζική αντιµετώπιση της κρίσης. Ένα από τα βασικότερα
προβλήµατα µε το οποίο ήρθαν αντιµέτωπες οι οικονοµίες της δύσης ήταν η
αύξηση της ανεργίας. Η ανεργία πριν από το 1970 στην Ευρώπη ήταν κάπου
1.5% ενώ τη δεκαετία του 70’ ήταν κοντά στο 10%. Οι εµπνευστές των
εθνικών πολιτικών για την απασχόληση προώθησαν ευέλικτες µορφές
εργασίας προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αλλά και για να
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι κυβερνήσεις, είτε
σοσιαλιστικές είτε συντηρητικές, έσπευσαν να υιοθετήσουν τις νέες µορφές
απασχόλησης πολλές φορές σπασµωδικά και χωρίς το κατάλληλο ρυθµιστικό
πλαίσιο που θα συνδύαζε την ευελιξία µε την ασφάλεια και την προστασία των
εργαζοµένων.

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή αρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η περιγραφή των εργασιακών
σχέσεων στις απαρχές του καπιταλισµού πριν την εισαγωγή των τεϊλορικών
µορφών οργάνωσης της εργασίας. Σε πρώτο βαθµό περιγράφεται η φιγούρα
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Πριν το 1973, το πετρέλαιο στοίχιζε 3$ το βαρέλι
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του εργάτη-µάστορα, η αυτονοµία που είχε πάνω στη παραγωγική διαδικασία
και ο τρόπος µε τον οποίο ήταν οργανωµένος σε σωµατεία. Σε δεύτερο βαθµό
περιγράφονται οι τακτικές από πλευρά των εργοδοτών για περιορισµό της
αυτονοµίας του εργάτη-µάστορα καθώς και οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στη
σύνθεση της αµερικάνικης εργατικής τάξης µε την έλευση των µεταναστών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο τεϊλορισµός και το επιστηµονικό
µάνατζµεντ,

ο

φορντισµός

και

η

εισαγωγή

της

µαζικής

παραγωγής/κατανάλωσης, η κρίση του 1929 και διατυπώνονται οι αρχές του
κεϋνσιανισµού.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η εξέλιξη του φορντισµού µετά τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο καθώς και οι αιτίες που οδήγησαν τον φορντισµό στα όριά
του.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεταβατική περίοδος που
ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 καθώς και τα θεωρητικά ρεύµατα
που την προσδιορίζουν όπως η σχολή της ρύθµισης, οι νέο-σουµπετεριανές
προσεγγίσεις, η ευέλικτη εξειδίκευση, οι µεταβιοµηχανικές προοπτικές καθώς
και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της πληροφορίας.
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια ορισµού των ευέλικτων
µορφών απασχόλησης, καταγραφής της τυπολογίας τους, των επιπτώσεών
τους στην αγορά εργασίας, των λόγων εξάπλωσής τους της διάστασης που
έχουν πάρει τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και, τέλος, το θεσµικό
πλαίσιο που τις συνοδεύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ
ΦΟΡΝΤΙΣΜΟ
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1.1 Εισαγωγή
Στο ξεκίνηµα της βιοµηχανικής περιόδου το περιεχόµενο της εργατικής
δουλειάς έχει περιγράφεται µε τον όρο «τέχνη». Η τέχνη, στην ιδεατή της
µορφή, είναι ένα ολοκληρωµένο επάγγελµα το οποίο συνήθως µεταβιβάζεται
από γενιά σε γενιά µέσω της µαθητείας ενώ στηρίζεται στη γνώση που
αποκτιέται πρακτικά. Όσοι εξασκούν την τέχνη ονοµάζονται εργάτες-µάστορες
ή τεχνίτες και χρησιµοποιούν τη µηχανή-εργαλείο, µηχανή καθολικής χρήσης
που πάνω της προσαρµόζονται, διαφορετικά για κάθε χειρισµό, εργαλεία. «Ο
εργάτης-τεχνίτης, στα πλαίσια της οµάδας εργασίας κατέχει το σύνολο του
κύκλου εργασίας και ορίζει τις µεθόδους και τους χρόνους δουλειάς»
(Πετράκη, 2007: 17). Αυτό το στοιχείο προσδίδει µια ιδιαίτερη αυτονοµία
στους τεχνίτες οι οποίοι πολύ συχνά περιόριζαν τη συσσώρευση του
κεφαλαίου το οποίο, εκείνη την περίοδο, τρέφεται και αντλεί την ουσία της
ύπαρξής του από την εργασία των τεχνιτών. O αµερικάνος µηχανολόγος
µηχανικός Frederick Winslow Taylor4 θέλοντας να κριτικάρει τη βιοµηχανική
διοίκηση της εποχής του γράφει:
«Σε µία βιοµηχανική επιχείρηση που απασχολεί, ας πούµε, 500 µε 1000
εργάτες θα βρεθούν σε πολλές περιπτώσεις τουλάχιστον είκοσι µε
τριάντα διαφορετικοί κλάδοι επιτηδευµάτων… Οι εργάτες σε κάθε έναν
από αυτούς τους κλάδους έχουν αποκτήσει τη γνώση τους από
προφορικές πληροφορίες... Μπορούµε να πούµε ότι αυτό το σύνολο της
εµπειρικής ή παραδοσιακής γνώσης είναι το καλύτερο κεφάλαιο ή
απόκτηµα του κάθε τεχνίτη… [Οι] επιστάτες και οι επόπτες [που
αποτελούν τη διοίκηση] γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι η δική
τους γνώση και τα προσωπικά τους ταλέντα είναι λιγότερα από τη
συνδυασµένη γνώση και την επιδεξιότητα όλων των εργατών που
βρίσκονται υπό την επίβλεψή τους... Αναγνωρίζουν σαν στόχο τους την
προτροπή του κάθε εργάτη να καταβάλει την µεγαλύτερη προσπάθεια,
να δουλέψει σκληρά, να χρησιµοποιήσει όλη την παραδοσιακή γνώση
του, το ταλέντο του, την εφευρετικότητά του και την προθυµία του – µε
µια λέξη την «πρωτοβουλία» του, έτσι ώστε να αποφέρει τις µεγαλύτερες
4

Ο Frederick Winslow Taylor (1856-1917) ήταν µηχανολόγος µηχανικός, εργάστηκε αρχικά ως απλός
εργάτης στην εταιρεία Χάλυβα Midvale και αργότερα ως αρχι-µηχανικός.
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δυνατές αποδόσεις (return) για τον εργοδότη του» (Taylor, 2007: 84-86).
O «Big Bill» Haywood5 από τη µεριά του, επεσήµανε το ίδιο σηµείο µε
πολύ πιο άµεση γλώσσα λέγοντας πως «το µυαλό του διευθυντή είναι κάτω
από τη τραγιάσκα του εργάτη» (Montgomery, 1979). Από τα παραπάνω,
φαίνεται ο βαθµός εξάρτησης του κεφαλαίου από τους τεχνίτες, οι γνώσεις και
οι ικανότητες των οποίων µεταδίδονται µέσω της µαθητείας και της
οικογένειας. Αυτή η «ενδοτεχνεία» λειτουργεί σαν φραγµός που υψώνεται
απέναντι στους εργοδότες και αποτελεί τη βασικότερη µορφή αντίστασης. Οι
Η.Π.Α. ένιωσαν περισσότερο την έλλειψη ειδικευµένων εργατικών χεριών
περισσότερο από κάθε άλλη χώρα. Οι µάστορες ανέπτυξαν εκεί ισχυρή
συνδικαλιστική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα η «τέχνη» να γίνεται αντιληπτή
στα ακραία όριά της: όχι πια προϋπόθεση για την βιοµηχανία αλλά φραγµός
στη συσσώρευση κεφαλαίου.
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια καταγραφής των
εργασιακών σχέσεων που διέτρεξαν το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα καθώς
επίσης και τους τρόπους µε τους οποίους µπόρεσε ο Τέιλορ µε το
επιστηµονικό µάνατζµεντ να µεταβάλλει αυτές τις σχέσεις προς όφελος του
κεφαλαίου.

1.2 Ο αυτόνοµος τεχνίτης.
Η λειτουργική αυτονοµία των τεχνιτών προέρχεται από δύο πηγές: από
µια ανώτερου επιπέδου γνώση της παραγωγικής διαδικασίας που τους
επέτρεπε να καθορίζουν οι ίδιοι τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους
και, δεύτερον, από µία οµάδα ενός ή περισσότερων βοηθών η επίβλεψη των
οποίων ήταν ευθύνη του µάστορα.
Η γνώση της παραγωγικής διαδικασίας επέτρεπε στους ειδικευµένους
εργάτες να επιβάλουν την «ταρίφα», ένα ανώτατο επίπεδο παραγωγής το
οποίο ήταν καθορισµένο από τους ίδιους τους εργάτες. Η «ταρίφα» όριζε
ακόµα το ηµεροµίσθιο αλλά και τον απαιτούµενο χρόνο για το κάθε κοµµάτι
καθώς και τις ποιοτικές προδιαγραφές. Η διαπραγµατεύσεις µεταξύ των
εργατών και των εργοδοτών γίνονται µε κέντρο το «label» (σήµα κατατεθέν):
αυτό παραχωρείται όταν ο εργοδότης σέβεται την «ταρίφα» ενώ οι εργάτες

5 Bill Haywood: Συνδικαλιστής και µέλος της WFM (western federation of Miners)
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προσλαµβάνονται µέσω των «unions» (σωµατείων). Σε περίπτωση που η
«ταρίφα» δεν εφαρµόζεται από κάποιον εργοδότη τότε τα «unions» αρνούνται
να του παραχωρήσουν εργάτες «µποϊκοτάζ». «Η εργατική πάλη -σε ότι αφορά
τους ειδικευµένους εργάτες- οργανώνεται µε κέντρο πλατιές εκστρατείες
«µποϊκοτάζ». Η ιστορία της αµερικάνικης εργατικής τάξης είναι διάσπαρτη από
εκπληκτικές εκστρατείες «µποϊκοτάζ» που συχνά φτάνουν µέχρι του σηµείου
να πετύχουν θεαµατικές χρεοκοπίες επιχειρήσεων.»(Κοριά, 1985: 31-32)
Η τήρηση της «ταρίφας» από τους εργάτες µπορούσε να επιτευχθεί µε
την παραδοσιακή πρακτική του συλλογικού περιορισµού του επιπέδου
παραγωγής (pacing) αυτού που ο Τέιλορ ονόµασε «χασοµέρι» ή «λούφα». Τη
δεκαετία του 1830, η πλειοψηφία των βιοµηχανικών εργατών πληρώνονταν µε
το κοµµάτι κι όχι µε ηµεροµίσθιο. Καθώς τα αφεντικά των εργοστασίων έτειναν
να µειώνουν την αµοιβή µε το κοµµάτι, οι εργάτες πολύ φυσικά επιχείρησαν
να διατηρήσουν την αµοιβή που υπήρχε περιορίζοντας εσκεµµένα την
παραγωγή. Η συγκεκριµένη πρακτική τροφοδοτούσε µία διαρκή ένταση µε την
εργοδοσία.
Ο συλλογικός καθορισµός του ρυθµού, το «χασοµέρι», εµφανίζονταν µε
διάφορες µορφές: µε τα κάθε είδους διαλείµµατα άνευ αδείας για κάπνισµα,
τουαλέτα, ουίσκι και αγορά γλυκών από τον τοπικό φούρναρη που περίµενε
έξω από τις πύλες του εργοστασίου, το ψάξιµο για εργαλεία που χάθηκαν, το
ακόνισµα και η επιδιόρθωση εργαλείων που βρέθηκαν και το διάβασµα
εφηµερίδων στη δουλειά, είναι όλα τους χαρακτηριστικά παραδείγµατα. ∆εν
ήταν σπάνιες και οι αδικαιολόγητες απουσίες από τη δουλειά. Οι εργάτες
πολλές φορές προτιµούσαν να πάνε για κυνήγι, για ψάρεµα, για πιοτό και
διασκέδαση, για να επισκεφτούν τις φάρµες των φίλων και των συγγενών ή
για να περιποιηθούν κήπους και να κάνουν διάφορες δουλειές του σπιτιού
(Smith, 1991).
Η τήρηση της «ταρίφας» από τους εργάτες συνοδευόταν από ισχυρές
αξίες. Από την άλλη, όσοι εργάτες δε σέβονταν την τήρηση της ταρίφας,
εισέπρατταν τα ανάλογα επίθετα. Μέσα της θα βρούµε το «γουρούνι», το
«µπροστάρη», τον «γρήγορο», τον «κυνηγιάρη», τον «τρεχάτο» και το
«σκυλάκι του αφεντικού». Όσο για τις περιπτώσεις που οι εργάτες ενός
ολόκληρου

εργοστασίου

ξεπερνούσαν

τα

όρια

της

«ταρίφας»,

αντιµετωπιζόντουσαν µε τη µεγαλύτερη περιφρόνηση, Όσοι επέµεναν να
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τηρούν την προσεκτικά υπολογισµένη ταρίφα κόντρα στην οργή των
εργοδοτών και στο δέλεαρ του κέρδους, θεωρούσαν τους εαυτούς τους
µυαλωµένους, νοικοκύρηδες, και αξιοσέβαστους κύριους της τέχνης τους.
Όπως υποστήριζαν, η παραγωγή δίχως περιορισµούς ήταν ο σίγουρος
δρόµος προς τις µειωµένες τιµές ανά κοµµάτι, την άτακτη απασχόληση, το
πιοτό και την ακολασία. Αντιθέτως, ο ορθολογικός περιορισµός του όγκου
παραγωγής σήµαινε «αλτρουισµό κι αδελφοσύνη», προσωπική αξιοπρέπεια
και «καλλιεργηµένο νου» (Montgomery, 1979). Η τήρηση της ταρίφας ήταν µία
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου οι εργάτες να µπορέσουν να
διατηρήσουν τα προνόµιά τους και ένας ολόκληρος κώδικας αξιών έχει
δηµιουργηθεί για αυτό τον σκοπό.
Ο ηθικός κώδικας του µάστορα απαιτούσε επίσης µια «αντρίκια»
(manly) στάση απέναντι στο αφεντικό (Dew, 1994). Κατά τον 19ο αιώνα η λέξη
«αντρίκιος» αντικατόπτριζε την αξιοπρέπεια, το δικαίωµα στο σεβασµό, την
επιδίωξη της ισότητας και την αρσενική πατριαρχική ανωτερότητα. Ο εργάτης
που άξιζε το χαρακτηρισµό αρνούνταν να δειλιάσει µπροστά στο βλέµµα του
επιστάτη και δεν ήταν λίγες οι φορές που θα αρνούνταν να δουλέψει όταν τον
παρακολουθούσε το αφεντικό. Τέλος, το «αντρίκιο φέρσιµο» ήταν το ίδιο
σηµαντικό απέναντι στους συναδέλφους όσο και απέναντι στους ιδιοκτήτες.
Να «υπονοµεύεις» ή να «εποφθαλµιάς» τη δουλειά ενός συναδέλφου ήταν
συµπεριφορά που άρµοζε µόνο σε «τρεχάτο», τόσο κατακριτέα όσο και το να
δουλεύεις δύο µηχανές ταυτόχρονα ή µε οποιονδήποτε τρόπο να κάνεις
δουλειά που αντιστοιχούσε σε δύο άντρες. Οι κανονισµοί των σωµατείων
προέβλεπαν τη διαγραφή για όσους παρέβαιναν τον ηθικό κώδικα
προκειµένου να µην απολυθούν ή να εξασφαλίσουν την προαγωγή τους
(ό.π.).
Το ζήτηµα του ελέγχου που ασκούσαν οι µάστορες του 19ου αιώνα, δεν
ήταν αµιγώς τεχνολογικό ζήτηµα. Η τεχνική γνώση που αποκτούσαν συνήθως
από την οικογένεια αλλά και µέσα στο χώρο της δουλειάς ήταν αξεδιάλυτα
πλεγµένη µε έναν ιδιαίτερο ηθικό κώδικα βασισµένο στην αµοιβαιότητα. Ήταν
ο συνδυασµός των δύο που εξόπλιζε τους ειδικευµένους εργάτες µε
σηµαντική αυτονοµία στην εκτέλεση της εργασίας τους και µε σηµαντικές
δυνάµεις αντίστασης στις επιθυµίες των εργοδοτών τους.
Κατά τα άλλα βέβαια, ήταν απολύτως εφικτό η αυτονοµία του εργάτη να
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χρησιµοποιηθεί εγωιστικά προκειµένου ο εργάτης να προωθήσει την ατοµική
του κινητικότητα και να ταυτίσει τα συµφέροντά του µε εκείνα του εργοδότη
του. Η διαδεδοµένη πρακτική της υπεργολαβίας αποδεικνύει περίτρανα την
ύπαρξη τέτοιων τάσεων. Για παράδειγµα, ο ράφτης, παραδοσιακά έπαιρνε
δουλειά στο σπίτι για την οικογένειά του. Αυτή η παράδοση του επαγγέλµατος
συµπληρώθηκε µε την πρόσληψη άλλων εργαζόµενων µε το κοµµάτι για να
καταλήξει στο διαδεδοµένο σύστηµα «sweat shop» (Taylor, 2007). Επίσης, το
λεγόµενο σύστηµα «Berkshire» γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη µεταξύ των
καλουπατζήδων

µετά

το

1850,

καθώς

µεµονωµένοι

καλουπατζήδες

προσλαµβάνανε όλο και µεγαλύτερες οµάδες βοηθών παράγοντας µία µεγάλη
ποικιλία χυτών κοµµατιών. Αλλά και οι ξυλουργοί και οι χτίστες πολλές φορές
εντάσσονταν σε στυγνά εκµεταλλευτικά συστήµατα πληρωµής µε το κοµµάτι,
ενώ άλλες µορφές υπεργολαβίας ανθούσαν στα λατοµεία, στα ορυχεία
άνθρακα και σιδήρου, ακόµη και στην κατασκευή ατµοµηχανών όπου
ολόκληρα τµήµατα της κατασκευής της ατµοµηχανής παραχωρούνταν σε ένα
µεµονωµένο µηχανουργό µε µειοδοτικό διαγωνισµό κι αυτός µε τη σειρά του
προσλάµβανε µία οµάδα για να τον βοηθήσει στην κατασκευή και τη
συναρµογή των απαιτούµενων κοµµατιών (Κοριά, 1985).
Οι διάφορες µορφές τις υπεργολαβίας υπονόµευαν τόσο την ταρίφα
όσο και τον ηθικό κώδικα που βρισκόταν πίσω της (παρόλο που είναι γνωστό
πως και οι υπεργολάβοι θέσπιζαν ταρίφες για τη δική τους προστασία τόσο
στην

κλωστοϋφαντουργία

όσο

και

στην

κατασκευή

ατµοµηχανών)

πληµµυρίζοντας πολλά επαγγέλµατα µε ειδικευµένους ή ηµιειδικευµένους
εργάτες και συνεπώς υποβαθµίζοντας τους µισθούς και τις συνθήκες
εργασίας. Αυτή η κατάσταση ώθησε πολλούς µάστορες να προχωρήσουν
πέρα από τις δυνατότητες που τους παρείχε η δική τους λειτουργική
αυτονοµία και να περάσουν στη σύσταση σωµατείων και να διατυπώσουν και
να επιβάλλουν ορισµένους εργασιακούς κανονισµούς.

1.3 Σωµατεία
Κατ' αρχάς, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα σωµατεία που
δηµιουργήθηκαν τον 19ο και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα στις Η.Π.Α.
ήταν πολυποίκιλα και το κάθε ένα ακολουθούσε διαφορετική πολιτική και
κανονισµούς. Πολλά από αυτά, όπως η AFL (American Federation of Labor),
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διακατέχονταν από ρατσισµό και ξενοφοβία. Προσπάθησαν να διαφυλάξουν
τα µυστικά της τέχνης µε τον πιο αµείλικτο σεκταρισµό κυνηγώντας τους
«κίτρινους»6

και

πολεµώντας

τους

ανειδίκευτους

εργάτες

που

ήταν

αποκλεισµένοι από το σωµατείο και ήταν εξαναγκασµένοι να πουλήσουν τη
δύναµή τους εκτός «ταρίφας». Από την άλλη, υπήρχαν σωµατεία, όπως οι
Knights of Labor και οι IWW (Industrial Workers of the World), τα οποία είχαν
έντονες και σαφείς επαναστατικές κατευθύνσεις τα µέλη των οποίων
απαρτίζονταν κυρίως από ανειδίκευτους εργάτες (Κοριά, 1985: 32).
Κάθε σωµατείο εφάρµοζε κάποιους εργασιακούς κανονισµούς. Τα µέλη
των σωµατείων αποκαλούσαν αυτούς τους κανονισµούς «νοµοθεσία»
(legislation) (Montgomery, 1979). Η ίδια η λέξη υποδηλώνει το πέρασµα από
την αυθόρµητη στην εσκεµµένη συλλογική δράση, από τον άτυπο ηθικό
κώδικα της οµάδας σε τυπικούς καταγεγραµµένους κανόνες και από την
αντίσταση στις εργοδοτικές διεκδικήσεις στην επιδίωξη του ελέγχου αυτών των
διεκδικήσεων. Υπήρχαν σωµατεία που αρκούνταν σε λίγους και απλούς
κανονισµούς. Υπήρχαν και σωµατεία µε περίπλοκους και λεπτοµερείς
κανονισµούς.
Οι εργασιακοί κανονισµοί του 19ου αιώνα δεν γίνονταν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µε τους εργοδότες ούτε ενσωµατώνονταν στα συµβόλαια
πρόσληψης. Συνήθως, τέτοιοι κανονισµοί καθορίζονταν µονοµερώς από τα
τοπικά σωµατεία ή από εκπροσώπους που συµµετείχαν σε συνέδρια εθνικής
εµβέλειας, ενώ η επιβολή τους βασιζόταν στην άρνηση του µεµονωµένου
µέλους του σωµατείου να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε εντολή του εργοδότη
τους παραβίαζε. Αν όλα πήγαιναν καλά, η άρνηση του εργάτη θα έβρισκε
υποστήριξη από τους

υπόλοιπους

συναδέλφους

του. Στην αντίθετη

περίπτωση ο εργάτης θα έπρεπε να µαζέψει τα εργαλεία του και να
αποχωρήσει µόνος του για να µην παραβεί τους κανονισµούς του σωµατείου
του.
Οι καταγεγραµµένοι κανονισµοί των σωµατείων µας δείχνουν ξεκάθαρα
ότι οι µάστορες δρούσαν συλλογικά. Με το πέρασµα των χρόνων η δύναµη
των σωµατείων ενισχύθηκε σηµαντικά ενώ µετά το 1886 παρατηρείται ότι

6 Η AFL µεταχειρίζεται δίχως διάκριση της εκφράσεις «ποντίκια», «Σαρακηνοί», «Φιλισταίοι»,
«κίτρινοι» για να χαρακτηρίσει τους εργάτες που εξαναγκάζονται να δουλέψουν µε απολαβές
χαµηλότερες από τις συνδικαλιστικές ταρίφες (Κοριά, 1985: 33).

15

αυξήθηκε ο αριθµός των απεργιών που στόχευαν στην διαφύλαξη των
εργασιακών κανονισµών. Είναι βέβαια γεγονός πως η σύγκρουση µεταξύ της
συλλογικής αλληλεγγύης και του ατοµικισµού µαινόταν καθ όλη τη διάρκεια
του δεύτερου µισού του 19ου αιώνα. Το τελευταίο φαίνεται ξεκάθαρα από τους
εργασιακούς κανονισµούς που αφορούν την υπεργολαβία καθώς εδώ η
συµπεριφορά των εργοδοτών περνάει σε δεύτερη µοίρα και στο στόχαστρο
µπαίνει η συµπεριφορά των ίδιων των εργατών. Οι κοινοί στόχοι όλων των
κανονισµών αυτού του είδους είναι εµφανείς: εξασφάλιση της συλλογικής
ευηµερίας των εργατών, κάθετη απόρριψη της µετατροπής τους σε
µικροεπιχειρηµατίες, ξεκαθάρισµα του καταµερισµού της εργασίας στους
χώρους της δουλειάς και όξυνση των διαχωριστικών γραµµών µεταξύ
εργοδότη και εργαζόµενου.
Σε περιοχές όπου τα σωµατεία ήταν ισχυρά υπήρχαν επιτροπές σε
κάθε βιοµηχανικό κατάστηµα επιφορτισµένες να διασφαλίζουν ότι οι
κανονισµοί του σωµατείου εφαρµόζονται καθώς και ότι τα κατώτατα όρια
αµοιβών που είχε καθορίσει το σωµατείο για το σύνολο του επαγγέλµατος δεν
καταστρατηγούνταν. Το σωµατείο και η τοπική οργάνωση των «Ιπποτών της
Εργασίας» ήταν µορφές οργάνωσης προσαρµοσµένες σε τέτοιες κανονιστικές
λειτουργίες. Ταυτόχρονα, οι προσπάθειά τους να επιβάλλουν τους ίδιους
κανονισµούς σε όλους τους εργοδότες δηµιούργησαν κάποιες νησίδες τάξης
στον ωκεανό του άναρχου ανταγωνισµού που κυριαρχούσε στην οικονοµική
ζωή του 19ου αιώνα.
Συµπερασµατικά, Η ιστορία των εργατικών οργανώσεων του 19ου
αιώνα είναι η ιστορία µιας επίµονης µάχης. Οι αγώνες των εργατών για τον
έλεγχο της εργασίας τους έπρεπε να ξεπεράσουν την περιοχή της
αυθόρµητης δράσης και να γίνουν εσκεµµένοι και σχεδιασµένοι.

1.4

Απεργίες

και

αµοιβαία

υποστήριξη

µεταξύ

των

εργατών

διαφορετικών επαγγελµάτων.
Ένα ακόµα επίπεδο εργατικών αγώνων για τον έλεγχο του χώρου
εργασίας εµφανίστηκε όταν τα διάφορα σωµατεία προχωρούσαν σε στάσεις
εργασίας ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να υποστηρίζουν το ένα το άλλο στις µάχες
που διεξάγονταν για την επιβολή των σωµατειακών κανονισµών και την
αναγνώριση τους.
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Οι λόγοι για τους οποίους η προσπάθεια για την εδραίωση του
εργατικού ελέγχου είχε τόσο µεγάλη επιτυχία δεν οφείλονται µόνο στη
µαχητικότητα των εργατών αλλά και στην ύπαρξη µιας εκπληκτικά επιθετικής
αµοιβαίας υποστήριξης. Αυτή η υποστήριξη κάποιες φορές πήρε τη µορφή της
ένταξης στο σωµατείο όλων των εργατικών βαθµίδων µιας συγκεκριµένης
βιοµηχανίας ενώ άλλες φορές εµφανίστηκε µε τη µορφή απεργιών
συµπαράστασης στις οποίες συµµετείχαν τα µέλη πολλών διαφορετικών
σωµατείων.
Η καθολική οργάνωση όλων των εργατικών βαθµίδων ήταν πιθανότερο
να ευδοκιµήσει σε τοµείς της παραγωγής στους οποίους καµία συγκεκριµένη
τέχνη δεν κυριαρχούσε στη ζωή του εργασιακού χώρου µε τον τρόπο που για
παράδειγµα κυριαρχούσαν οι καλουπατζήδες, οι χτίστες ή οι αναδευτές στους
χώρους εργασίας τους. Το πιθανότερο ήταν να εµφανιστεί µεταξύ των
ανειδίκευτων,

στην

κορύφωση

κυµάτων

απεργιακής

δραστηριότητας,

καταδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη ισχυρών οργανωτικών τάσεων ανάµεσά
τους. Γεγονός είναι πως η καθολική οργάνωση όλων των εργατικών βαθµίδων
ενός βιοµηχανικού κλάδου ενίσχυε το συλλογικό έλεγχο των µαστόρων και
εγκαθιστούσε επιθετικότερες σχέσεις µε την εργοδοσία, ακόµη και στις
περιπτώσεις όπου οι τρέχουσες µέθοδοι εργασίας παρέµεναν απαράλλακτες.
Μία άλλη µορφή συνδυασµένης δράσης που συναντάµε κατά τη
διάρκεια της περιόδου είναι οι απεργίες συµπαράστασης. Οι απεργίες
συµπαράστασης της εποχής του 1891 διέφεραν από τις αυθόρµητες
“µεταδοτικές” απεργίες όπως εκείνες του 1877 σε δύο βασικά σηµεία: πρώτον,
οι απεργίες συµπαράστασης καλούνταν από τους εµπλεκόµενους εργάτες
µέσω των επίσηµων διαδικασιών των σωµατείων. ∆εύτερον, η τάση προς τις
απεργίες συµπαράστασης ήταν ελάχιστη σε περιπτώσεις που η αντιπαράθεση
αφορούσε ζητήµατα συνθηκών εργασίας, όπως µισθούς και µήκος εργάσιµης
ηµέρας και η µέγιστη σε περιπτώσεις αντιπαραθέσεων που αφορούσαν
ζητήµατα συνδικαλισµού -πρόσληψη αποκλειστικά εγγεγραµµένων στο
σωµατείο, αναγνώριση του σωµατείου κ.λπ. (Montgomery, 1979). Η άνθηση
των απεργιών συµπαράστασης, όπως και η άνθηση των απεργιών που
αφορούσαν την εφαρµογή των σωµατειακών κανονισµών ή την αναγνώριση
του σωµατείου, ήταν µέρος της πάλης των µαστόρων για τον έλεγχο του
χώρου εργασίας -η επιθετικότερη και ευρύτερη έκφραση αυτής της πάλης.
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Από την άλλη µεριά, οι πολιτικές αλληλεγγύης δεν χαρακτήριζαν όλα τα
σωµατεία. Όπως ήταν δυνατόν για τον µεµονωµένο µάστορα να ταυτιστεί µε
τα συµφέροντα του εργοδότη του µέσω της υπεργολαβίας, έτσι υπήρχαν και
σωµατεία που αδιαφορούσαν για οποιαδήποτε µορφή ταξικής αλληλεγγύης.
Αυτό που γενικά ίσχυε είναι ότι όταν ένα σωµατείο ήταν αρκετά δυνατό να
αψηφά τους εργοδότες από µόνο του, και όταν δεν υπήρχαν τεχνολογικές
καινοτοµίες που να απειλούν τις καθιερωµένες εργασιακές πρακτικές, η
καθιερωµένη τάση ήταν η συνύπαρξη µε τους εργοδότες, εφόσον βέβαια και
αυτοί, λιγότερο ή περισσότερο πρόθυµα, αναγνώριζαν τους εργασιακούς
κανονισµούς του σωµατείου.
Από το 1890 και µετά, οι εργοδότες πολλών βιοµηχανικών κλάδων
άρχισαν να συνασπίζονται όλο και πιο δυναµικά προβάλλοντας όλο και
αποτελεσµατικότερη αντίσταση στις απεργίες συµπαράστασης και την
εφαρµογή των σωµατειακών κανονισµών καθώς και την αναγνώριση των
σωµατείων. Οι εργοδοτικές οργανώσεις άρχισαν να διοργανώνουν “λοκ άουτ”
συµπαράστασης ώστε οι απεργοί εργάτες να στερούνται εναλλακτικές πηγές
εισοδήµατος. Ακόµα, οι εργοδότες ασκούσαν νοµικές διώξεις µε κατηγορίες
όπως: “συνωµοσία για τον περιορισµό της οικονοµικής δραστηριότητας” και
ανάγκαζαν τους εργάτες να δουλέψουν µε δικαστικές αποφάσεις. Μπροστά
στις εργοδοτικές κινητοποιήσεις οι ήττες των εργατών άρχισαν να πληθαίνουν.
Παρά τις προσπάθειες των εργοδοτών να καταστείλουν τις απεργίες και
τα σωµατεία, οι εργάτες συνέχιζαν να αγωνίζονται και µετά το 1898 οι
απεργίες ξανάρχισαν να πληθαίνουν. Μπροστά στα αδιέξοδα και τα εµπόδια
που πρόβαλαν οι εργάτες στη συσσώρευση του κεφαλαίου οι εργοδότες
απάντησαν µε νέες µεθόδους υπονόµευσης της λειτουργικής αυτονοµίας των
µαστόρων. Το management χρησιµοποίησε την ανάλυση της εργασίας µε
µελέτες χρόνων – κινήσεων, πρώτα για να κατανοήσει, κι έπειτα για να
συστηµατοποιήσει τον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας. Εδώ προστέθηκαν
νέες µέθοδοι συστηµατικής επιτήρησης της εργασίας και νέες µορφές
«παρακίνησης µέσω των αµοιβών», ώσπου τελικά να γίνει εφικτό αυτό που ο
Taylor αποκαλούσε «επιβολή τυποποιηµένων µεθόδων, επιβολή των
βέλτιστων µέσων και συνθηκών εργασίας και επιβολή της συνεργασίας όλων
των εργατών υπό τη λεπτοµερή καθοδήγηση της διεύθυνσης.» (Taylor, 2007).
Το επιστηµονικό management διάβρωσε τις µεθόδους εργασίας των
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µαστόρων, χτύπησε τους σωµατειακούς τους κανονισµούς, µείωσε τις
καθορισµένες αµοιβές και επιτέθηκε στον ηθικό τους κώδικα αναµορφώνοντας
το σύνολο των αµερικάνικών βιοµηχανικών πρακτικών µεταξύ του 1900 και
του 1930.

1.5 Προτεϊλοριανές πρακτικές πάλης κατά των µαστόρων
Ο Τέιλορ και το επιστηµονικό management κατάφερε να προσφέρει µία
διέξοδο µπροστά στα εµπόδια που έθεσαν οι µάστορες και να θέσει εκ νέου
τους όρους για την οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής. Παρόλα
αυτά, έγιναν και πριν από τον Τέιλορ προσπάθειες να υπονοµευθούν οι
εργατικές αρνήσεις.

1.5.1 Η µηχανή
Οι

εργοδότες

µε τη

χρήση της

τεχνολογίας

στο

εργοστάσιο

προσδοκούσαν να µειώσουν το κόστος κατασκευής, να αυξήσουν το ρυθµό
και την ένταση της εργασίας, να αποσυνθέσουν την εργατική οργάνωση και τα
συνδικάτα και, τέλος, να δηµιουργήσουν πειθήνιους εργάτες που θα
υποτάσσονταν στην κανονικότητα και τους ρυθµούς της µηχανής. Βέβαια, οι
εργάτες εκείνη την περίοδο είχαν πάντα την επιλογή της φυγής από το
εργοστάσιο και της επιστροφής στον παραδοσιακό κύκλο των αγροτικών
εργασιών ή της προσφυγής σ’ εκείνα τα βιοµηχανικά κέντρα στα οποία δεν
έχει κυριαρχήσει ακόµα ο νόµος του κεφαλαίου. Η µηχανή µπορεί να
επιβάλλει καταναγκασµούς αλλά ο ενήλικας εργάτης διατηρεί ακόµα ερείσµατα
που τον βοηθούν στην αντίστασή του.

1.5.2 Παιδική εργασία
Η είσοδος των παιδιών στην παραγωγική διαδικασία αποτέλεσε µία
ακόµα µέθοδο ελέγχου της εργασίας. Μία µέθοδος που συµπλήρωνε τις
µηχανές εφόσον οι τελευταίες δίνουν την ευκαιρία να γίνει «χρήση» της
παραγωγικής κατανάλωσης των παιδιών σε µεγάλη κλίµακα, παραβιάζοντας
έτσι µια αδύνατη γραµµή της εργατικής αντίστασης. Ως επιχείρηµα οι
εργοστασιάρχες πρόβαλλαν την «τεχνική αναγκαιότητα»: λεπτά δάχτυλα,
µικρό ανάστηµα και µέλη τέτοια που καθιστούν τα παιδιά τα µόνα κατάλληλα
για ορισµένες δουλειές. «Ποιος άλλος θα µπορούσε –µε τόση ευκολία- να
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γλιστρήσει κάτω από τον αργαλειό για να δέσει κόµπο ένα σπασµένο νήµα ή
να στερεώσει µία σαΐτα;» (Κοριά, 1985: 37).
Με αυτό τον τρόπο οι εργοστασιάρχες κερδίζουν χρήµατα, αφού οι
µισθοί των παιδιών είναι τρεις και τέσσερις φορές µικρότεροι. Ακόµα, δεν
έχουν φθορές από την εποχική µετακίνηση των ενήλικων εργατών που
εγκαταλείπουν τα εργοστάσια όταν πλησιάζουν οι αγροτικές εργασίες ή πρέπει
να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Επιπλέον, το παιδί υποτάσσεται
πιο εύκολα, γίνεται υπάκουο και αποτελεί αντικείµενο στην κανονικότητα και
την πειθαρχία του εργοστασίου.

1.5.3 Εργολαβίες
Ωστόσο, η µηχανή και η εργασία των παιδιών δε µπορούν να
καλύψουν όλες τις ανάγκες. Σε πολλές εργασίες η «τέχνη» παραµένει
αναγκαστικό σηµείο πρόσβασης. Πριν από τον Τέιλορ το σύστηµα της
«εργατικής εργοληψίας» υπήρξε ένα από τα πιο αποτελεσµατικά µέσα στα
χέρια των εργοστασιαρχών στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την
ανεξαρτησία της «τέχνης». Πιο πάνω ανέλυσα το σύστηµα των εργολαβιών.
Εδώ θα αρκεστώ να αναφέρω ότι η συγκεκριµένη µέθοδος πήρε αρκετά
µεγάλες διαστάσεις και γι’ αυτό το λόγο υπήρξε αντικείµενο σφοδρής επίθεσης
από την µεριά των σωµατείων.

«Στην

καµπή

του

αιώνα,

στο

ξεκίνηµα

µιας

πρωτοφανούς

ορθολογικοποίησης της εργασίας, τίποτα ακόµα δεν έχει κριθεί στην πάλη
που διεξάγεται ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Στρατηγικές
ελέγχου της εργασίας µεθοδεύονται, αναστρέφονται, δανείζονται στοιχεία
από τη φυλακή, το άσυλο και τον στρατό. Η ιδιαίτερη µορφή που θα πάρει
η βιοµηχανική πειθαρχία και που θα φέρει µία χωρίς προηγούµενο
ανάπτυξη του κεφαλαίου βρίσκεται ακόµα στα σπάργανα»(Κοριά, 1985:
41).
Η

καπιταλιστική

παραγωγή

αναπαράγεται

µέσα

από

την

καταναγκαστική εργασία των παιδιών, την βιαιότητα της µηχανής και την
πείνα που καταβάλλει τους εργαζόµενους. Αυτός ο πρώιµος «άγριος»
καπιταλισµός βρίσκεται ακόµα στην αναζήτηση της ορµής του. Οι εργάτες
αντιστέκονται, προστατεύουν την «τέχνη» τους και θέτουν µεγάλα εµπόδια
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στη προέλαση του κεφαλαίου

1.6 Η αλλαγή της σύνθεσης της αµερικανικής εργατικής τάξης και
αντίδραση των σωµατείων και των οργανώσεων
Από το 1815 και µετά, οι Η.Π.Α. γνωρίζουν, κατά διαδοχικά κύµατα, το
µεγαλύτερο µεταναστευτικό ρεύµα τους ιστορίας7 της. Στην αρχή, αυτή η
µετακίνηση πληθυσµού οργανώνεται συστηµατικά για να απαντήσει στην
έλλειψη εργατικών χεριών. Παρόλα αυτά, η µετέπειτα έκταση που θα πάρει,
θα αναστατώσει εκ βάθρων τους όρους συσσώρευσης κεφαλαίου. Η
µετανάστευση εξελίσσεται σε δύο µεγάλα κύµατα. Το πρώτο κύµα επεκτείνεται
χρονικά από το 1815 µέχρι το 1860. Πέντε εκατοµµύρια άνθρωποι
αποβιβάζονται συνολικά τους Ηνωµένες Πολιτείες. Ο παρακάτω πίνακας τους
δείχνει την εθνικότητα και τον αριθµό των µεταναστών (Κοριά, 1985 :48).
Πίνακας 1

Εθνικότητα και αριθµός µεταναστών

Σύνολο µετανάστευσης 5.000.000

Μερικό σύνολο

(το 1860)
Ιρλανδοί

2.000.000

Άλλοι Βρετανοί (Σκώτοι, 750.000

2.750.000

Ουαλοί, Άγγλοι)
Γερµανοί

1.500.000

Ελβετοί

40.000

Νορβηγοί

40.000

Ολλανδοί

20.000

4.250.000

Από τον πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι οι µετανάστες προέρχονται από
τη δυτική και βόρεια Ευρώπη. Η Ιρλανδία, όπως φαίνεται και από τον πίνακα,
αποτελεί τη χώρα από την οποία προέρχονται οι περισσότεροι µετανάστες.
Μέσα σε είκοσι χρόνια τα 5/16 του πληθυσµού της Ιρλανδίας θα
µεταναστεύσει8. Οι λόγοι αυτής της µαζικής µετανάστευσης είναι ότι η Ιρλανδία

7
8

Με µία απότοµη επιτάχυνση τη δεκαετία του 1840 (Κοριά, 1985).
Έξοδος που θα φέρει τεράστια κέρδη στο Λίβερπουλ, βασικό «σταθµό» που θα ζήσει από τη
διαµετακόµιση
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βασιζόταν κυρίως σε µία στοιχειώδη αγροτική παραγωγή, δεν διέθετε καθόλου
βιοµηχανία ενώ θα υποστεί κι έναν τροµακτικό λοιµό όπου σχεδόν ένα
εκατοµµύριο άνθρωποι πεθαίνουν εξ αιτίας της ασθένειας της πατάτας. Η
Αµερική εκείνη την περίοδο βρίσκεται στα χέρια των WASP9 που περιορίζουν
τους

µετανάστες

σε συγκεκριµένες

δραστηριότητες.

Έτσι,

η

µεγάλη

πλειοψηφία των µεταναστών στοιβάζεται γύρω από τη Βοστόνη και τη Νέα
Υόρκη. Το αµερικάνικο κεφάλαιο έχει πλέον στη διάθεσή του πολυάριθµες
εργατικές δυνάµεις, σχεδόν «πειθαρχηµένες» εφόσον πρόκειται για Ιρλανδούς
που τους έχει ήδη «δαµάσει» το Αγγλικό κεφάλαιο.
Το δεύτερο κύµα µετανάστευσης εκτείνεται χρονικά από το 1880 ως το
1915. Υπολογίζεται ότι σχεδόν δεκαπέντε εκατοµµύρια άνθρωποι έφτασαν
στις ΗΠΑ. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι µετανάστες, σε αντίθεση µε το
πρώτο κύµα, προέρχονται από την ανατολική και τη νότια Ευρώπη.
Μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν καµία προηγούµενη επαφή µε το εργοστάσιο
και τη βιοµηχανική εργασία. Κατά συνέπεια, πρόκειται για ανθρώπους πολύ
πιο απροετοίµαστους από εκείνους του πρώτου µισού του 19ου αιώνα. Με
αυτό τον τρόπο σχηµατίζεται ένας τεράστιος εφεδρικός βιοµηχανικός στρατός
που διαθέτει όλα τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το µεγάλο
βιοµηχανικό σχέδιο που ωριµάζει στην Αµερική. Πρέπει να διευκρινιστεί πως
πρόκειται στην κυριολεξία για «εφεδρική» στρατιά, εφόσον η γενικότερη
µορφή τους εργασιακής διαδικασίας αντιτίθεται πρακτικά στην ενσωµάτωση
των ανειδίκευτων εργατών που κατακλύζουν τώρα τις ΗΠΑ. Ο λόγος είναι ότι η
εργασία βασίζεται ακόµα σε µεγάλο βαθµό στην «τέχνη» και την επιδεξιότητα
του εργάτη.
Αυτά τα δύο τεράστια κύµατα µετανάστευσης αλλάζουν εκ βάθρου τη
σύσταση της αµερικάνικης εργατικής τάξης και θέτουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Τα συνδικάτα πιάστηκαν
απροετοίµαστα στη διαχείριση των νέων δεδοµένων που δηµιούργησε η
είσοδος της τεράστιας µάζας εργατών στη χώρα και οι µάστορες άρχισαν
σταδιακά να χάνουν τα προνόµια που τόσο σθεναρά προστάτευαν.
Η δοµή της εργατικής τάξης άλλαξε. Οι ελάχιστοι τεχνίτες και βιοτέχνες
9

Η µειοψηφία WASP (White Anglo-Saxon Protestant) προέρχεται από την πρώτη µετανάστευση, όταν
η Αµερική ήταν απλά αγγλική αποικία. Τον καιρό του µεγάλου µεταναστευτικού ρεύµατος του 19ου
αιώνα, αυτή η µειοψηφία εγκαθιδρύει στο σύνολο της χώρας µια πολιτική και οικονοµική ηγεµονία
που στη συνέχεια θα υπερασπιστεί σθεναρά (Κοριά, 1985: 49).

22

που κατάφεραν να διαφύγουν από τις αντιµεταναστευτικές πολιτικές των
ευρωπαϊκών χωρών και κατάφεραν να φτάσουν στις ΗΠΑ, γρήγορα θα
ανασυστήσουν συνδικάτα και αµυντικές ενώσεις. Όµως, όπως είδαµε και
παραπάνω, η τεράστια πλειοψηφία των µεταναστών απαρτίζεται από
ανθρώπους που µόλις εκδιώχθηκαν από τα χωριά τους, χωρίς ειδίκευση,
χωρίς γνώση της βιοµηχανικής εργασίας και στερηµένοι από οποιαδήποτε
οργάνωση για τη συλλογική υπεράσπιση της δύναµής τους. Υπήρξαν βέβαια
οι Knights of Labor οι οποίοι στρατολογούσαν τα µέλη τους κυρίως ανάµεσα
τους ανειδίκευτους που αρνιόταν να οργανώσει η AFL, αλλά η ύπαρξή τους
ήταν πολύ εφήµερη.
Εποµένως, εδώ υπάρχει µία αναντιστοιχία ανάµεσα στην τεχνική
σύνθεση τους εργατικής τάξης, η οποία αλλάζει, και την πολιτική της
στρατηγική (τα όργανα και τα µέσα πάλης της) η οποία παραµένει σταθερή και
απροσάρµοστη στα νέα δεδοµένα. Σε αυτό το «κενό» θα πατήσει ο Τέιλορ ο
οποίος αποσυνθέτοντας την εργατική γνώση, «…”θρυµµατίζοντάς” την σε
στοιχειώδης κινήσεις –µέσω του “time and motion study”- κυριεύοντάς την και
αποκτώντας τον έλεγχό της….κάνει δυνατή τη µαζική είσοδο στην παραγωγή
των µη ειδικευµένων εργατών» (Κοριά, 1985: 53).
Έτσι, οι τεχνίτες κατά µία έννοια αιφνιδιάζονται και εκδιώκονται από το
εργοστάσιο. Η είσοδος του ανειδίκευτου στο εργαστήριο δε σηµαίνει απλά
είσοδο ενός αντικειµενικά «φτηνότερου» εργάτη αλλά και είσοδο ενός
ανοργάνωτου εργαζόµενου, ανίκανου να υπερασπιστεί την αξία της εργατικής
του δύναµης. Παράλληλα, οι εργοδότες προχωρούν σε συντονισµένες
κινήσεις προσπαθώντας να ανοίξουν τα εργοστάσια στους ανειδίκευτους και
µη οργανωµένους εργάτες και να κάµψουν την αντίσταση των σωµατείων.
Αυτό γίνεται µε την «Open shop campaign»10 που αποτελεί έναν από τους
πρώτους συνασπισµούς αντισυνδικαλιστικών και αντεργατικών οµάδων. Ένας
άλλος εργοδοτικός σύνδεσµος η NMTA11 επιτίθεται κατά της συνδικαλιστικής
πολιτικής του «closed shop»12. Στο βιβλίο του R. Bendix, Work and Authority
in Industry, Ideologies of Management in the Course of Industralization (1974:
268)(Κοριά, 1985: 54-55) αναφέρει :
10

«Open shop Campaign». Καµπάνια για το άνοιγµα των εργοστασίων στους µη συνδικαλισµένους
εργάτες (Κοριά,1985: 54)
11
National Association of Manufacturers (εθνικός σύνδεσµος βιοµηχάνων)(ό.π.: 54)
12
Εργαστήριο κλειστό στους µη συνδικαλισµένους
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«εφόσον εµείς, οι εργοδότες είµαστε υπεύθυνοι για τη δουλειά των
εργατών µας, (our workers), µονάχα εµείς θα καθορίσουµε, κατά τρόπο
απόλυτο, ποιους ανθρώπους θεωρούµε πιο ικανούς να κάνουν τη
δουλειά, καθώς και τις συνθήκες αυτής της δουλειάς’ το ζήτηµα της
αρµοδιότητας των ανθρώπων ανήκει αποκλειστικά στη δική µας
δικαιοδοσία»
Οι

εργοστασιάρχες

επιτίθονται

συντονισµένα

στα

συνδικάτα

χρησιµοποιώντας εξαναγκασµούς, φυσική βία, οµάδες τραµπούκων, ακόµα
και «χαφιέδες» οι οποίοι διεισδύουν στα σωµατεία για να γνωρίσουν τον
τρόπο λειτουργίας τους και το σχέδιο κινητοποίησης και αγώνα. Το
«µποϊκοτάρισµα» και το «σήµα κατατεθέν» αποδεικνύονται ανίκανα να
ανταπεξέλθουν στα νέα δεδοµένα.
Ταυτόχρονα, ο Τέιλορ, θέτει ένα καινούργιο µηχανισµό σε λειτουργία: το
χρονόµετρο. Το χρονόµετρο ανατρέπει την ιεραρχία της γνώσης και της
εξουσίας µέσα στο εργαστήριο και ελευθερώνει ένα νέο χώρο για τη
συσσώρευση του κεφαλαίου. Οι «µετρήσεις» των χρονο-αναλυτών και η
εκπόνηση των πινάκων Χρόνου και Στοιχειωδών Κινήσεων, θα αποκτήσει την
υπόσταση γενικού και τυπικού «κώδικα» άσκησης της βιοµηχανικής εργασίας.
Με άλλα λόγια, το χρονόµετρο ανατρέπει τις παλιές ισορροπίες και τους
παλιούς συσχετισµούς δυνάµεων και καθιερώνει καινούργιους Κανόνες
Εργασίας.

Οι νέοι κανόνες είχαν ως αποτέλεσµα την αποσύνθεση της

«τέχνης». Αυτό έγινε µέσα από πέντε βασικές αρχές: τον διαχωρισµό του
σχεδιασµού της εργασίας από την εκτέλεσή της, την απόσπαση της «άµεσης»
παραγωγικής εργασίας από την «έµµεση» παραγωγική και τον διαχωρισµό
των φορέων εκτέλεσής τους, την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε
ειδικεύσεις µε συνέπεια τη µείωση στο ελάχιστο δυνατό των αναγκαίων
χρόνων για την εκµάθησή τους και τον περιορισµό στο ελάχιστο των
χειρισµών στο αντικείµενο εργασίας (Littler, 1985). Κατ’ αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται η σταδιακή ένταξη των ανειδίκευτων εργαζοµένων στη θέση των
εξειδικευµένων «τεχνιτών», επιφέροντας, µαζί µε την πραγµατοποιούµενη
αλλαγή στους όρους άσκησης εργασίας, και µια ανατροπή στη σύνθεση της
απασχολούµενης εργατικής τάξης.
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2.1 Εισαγωγή
Ο αµερικάνος µηχανολόγος µηχανικός Frederick Winslow Taylor είναι ο
ηγέτης του επιστηµονικού management που έδωσε στον κόσµο την
εργονοµική µελέτη (work study), τα συστήµατα αµοιβών µε το κοµµάτι (piecerate schemes) και τη µελέτη χρόνου κίνησης (time-and-motion study)
(Watson, 2005).
Εάν ο Τέιλορ εισήγαγε το επιστηµονικό management στην οργάνωση
της εργασίας, ο Φορντ εφάρµοσε τις αρχές του στην αυτοκινητοβιοµηχανία
και, σε συνδυασµό µε τη γραµµή συναρµολόγησης, κατάφερε µέσα σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα να υπονοµεύσει την παραγωγή χειροποίητων
αυτοκινήτων. Το 1916 το µοντέλο Τ της Φορντ πουλιόταν σε τιµή µικρότερη
από το 1/10 εκείνης ενός χειροποίητου αυτοκινήτου και είχε κατακτήσει το
50% της αγοράς (Κοριά, 1985). Η µαζική παραγωγή είχε γεννηθεί.
∆εκατρία χρόνια αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου του 1929, το χάρτινο,
όπως αποδείχτηκε, οικοδόµηµα της ∆υτικής οικονοµίας άρχισε να καταρρέει.
Η θεωρία των οικονοµικών κύκλων ήταν γνωστή εδώ και αρκετά χρόνια και
τους πρώτους µήνες κανένας αστός οικονοµολόγος δεν έδειχνε να ανησυχεί.
Όµως, καθώς περνούσαν οι µήνες, η οικονοµική ανάκαµψη δεν ερχόταν και,
αντίθετα, οι οικονοµίες βυθίζονταν σε ακόµα µεγαλύτερη ύφεση. Το θεωρητικό
έργο που θεωρείται κορυφαίο για τον Κέυνς είναι η Γενική Θεωρία για την
Απασχόληση, τον Τόκο και το Χρήµα που εκδόθηκε το 1936. Τα προηγούµενα
χρόνια το έργο του Κέυνς βρισκόταν σε εξέλιξη, ενόσω η κρίση βάθαινε αλλά
και ενόσω οι ιδέες του είχαν αρχίσει να βρίσκουν ευήκοα ώτα και πρακτική
εφαρµογή. Πράγµατι: το 1932 στις εκλογές στη Σουηδία νίκησε το εργατικό
κόµµα (σοσιαλδηµοκράτες) ενώ

στις

εκλογές

στις

ΗΠΑ νίκησαν οι

δηµοκρατικοί υπό τον Φράνκλιν Ρούσβελτ. Και στις δύο περιπτώσεις τέθηκαν
σε εφαρµογή µέτρα και ρυθµίσεις αντιµετώπισης της κρίσης στα οποία οι
απόψεις του Κέυνς είχαν καθοριστική συµβολή. Πιο γνωστή στην ιστορία
έµεινε η αµερικάνικη περίπτωση (λόγω του µεγέθους της αµερικάνικης
καπιταλιστικής οικονοµίας και της θέσης της στον παγκόσµιο καταµερισµό) µε
το όνοµα New Deal.
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν οι βασικές
αρχές του τεϊλορισµού και του φορντισµού καθώς και το κεϋνσιανό ρυθµιστικό
πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν και εξελίχτηκαν κατά τη διάρκεια του
20ου αιώνα.

2.2 Τεϊλορισµός
Ο Τέιλορ γνώριζε από πρώτο χέρι τον τρόπο µε τον οποίο διεξαγόταν η
εργασιακή διαδικασία µέσα στα εργαστήρια καθώς είχε διατελέσει εργάτης,
µηχανουργός και επιστάτης στο µηχανουργείο της Midvale Steel Company
(Taylor, 2007). Είχε έρθει σε άµεση επαφή µε τους τεχνίτες και το κυριότερο
είναι ότι γνώριζε καλά τον τρόπο µε τον οποίο καθόριζαν τους ρυθµούς µε
τους οποίους αποφάσιζαν να εργαστούν. Τους ρυθµούς αυτούς προσπάθησε
και κατάφερε ο Τέιλορ να υποτάξει στους νόµους του χρονοµέτρου.
Όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η εργοδοσία έπρεπε να
βρει τρόπους να «απαντήσει» στο µεγάλο πρόβληµα σπατάλης και
χειραγώγησης του ειδικευµένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού στις
ανάγκες της µαζικής παραγωγής. Προωθώντας τρόπους εντατικοποίησης της
εργασίας αυτού του δυναµικού, οι βιοµηχανίες χάλυβα και νήµατος έθεσαν τις
πρώτες βασικές µορφές γραφειοκρατικοποίησης, που στις αρχές του 20ου
αιώνα ο Τέιλορ προσπάθησε να επεκτείνει σε όλες τις βιοµηχανίες και µορφές
εργασίας. Ειδικότερα στις Η.Π.Α. όπου υπήρχε ένα ανοµοιόµορφο εργατικό
δυναµικό –διαφορετικές εθνικότητες, ειδικεύσεις, συνήθειες και αντιλήψειςήταν επιτακτική η ανάγκη ενός ενιαίου τρόπου διαχείρισης της εργασιακής
δραστηριότητας.
O Τέιλορ, προκειµένου να πετύχει την ένταξη των ανθρώπων στη
µαζική παραγωγή έπρεπε ακόµα να δηµιουργήσει την ανάπτυξη µιας
εργασιακής κουλτούρας που στοχεύει στην κατανάλωση και την ατοµική
ανέλιξη. Η κοινωνική ένταξη του ατόµου, για τον Τέιλορ, ιδίως σε θέµατα
παραγωγής, στηριζόταν περισσότερο στην ιδέα ότι το άτοµο µπορεί να
διαφοροποιήσει τη θέση του στην κοινωνία και να «ξεφύγει» από την εξουσία
ή να «αποδράσει» από την καθηµερινή πραγµατικότητα και τα όριά της. Μέσα
από ένα σύστηµα ρύθµισης του ελέγχου της παραγωγής αυτό που
προσφέρεται από τον Τέιλορ, είναι η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των
εργαζόµενων, χειραγώγησης των ικανοτήτων τους και εκµετάλλευσης αυτών
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για την ανέλιξή τους µέσω της αύξησης της καταναλωτικής τους δύναµης. Για
πρώτη φορά οι προσωπικές και ατοµικές ελευθερίες, το σύνολο των αξιών και
συµπεριφορών ενός ατόµου, διαχωρίζονται από την εργασιακή δραστηριότητα
αλλά αποκτούν και ένα «ευεργετικό» νόηµα.
Πιο

συγκεκριµένα,

το

επιστηµονικό

management

αποτελούσε

απαύγασµα των εµπειριών που αποκόµισε ο Τέιλορ κατά τη διάρκεια της
µεγάλης κρίσης των βιοµηχανικών οικονοµιών την περίοδο 1850-1870. Οι
παραπάνω εµπειρίες έδειχναν:
«Πρώτον, ότι το σύστηµα ρύθµισης και ελέγχου της εργασίας δεν
µπορούσε να συνεχίσει να στηρίζεται στις ιδέες των εργαζόµενων, αλλά
και των εργοδοτών, γύρω από τι αποτελεί τη δίκαιη ηµερήσια εργασία
και µίσθωση αυτής.
∆εύτερον, χρειαζόταν η αναγνώριση της σηµασίας και η άµεση
χρησιµοποίηση από την αγορά εργασίας του νέου µεταναστευτικού
εργατικού δυναµικού και η ανάπτυξη της παραγωγικής διαχείρισης του
ανειδίκευτου δυναµικού.
Τρίτον, έπρεπε να αλλάξει το σύστηµα απασχόλησης-µισθοδοσίας
των εργαζόµενων καθώς και ο καταµερισµός της εργασίας, έτσι ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης της µαζικής αλυσίδας παραγωγής
(assembly line) και της πληρωµής µε το κοµµάτι (piece-rate system). Η
πληρωµή όµως µε το κοµµάτι χρειαζόταν ένα ενιαίο σύστηµα ελέγχου
της

ατοµικής

παραγωγικότητας

ώστε

να

µην

οδηγεί

άλλους

εργαζόµενους στην εξουθένωση και άλλους στη «λούφα» και σπατάλη
της εργασίας των υπολοίπων.
Τέταρτον, υπήρχε ανάγκη ανάπτυξης της µαζικής παραγωγής και
απασχόλησης του σύγχρονου εργατικού δυναµικού στα νέα πρότυπα της
εταιρικής (corporate) αντί για την οικογενειακή επιχείρηση.
Πέµπτον, η εµπειρία της κρίσης (1873) έδειξε ότι η ανάπτυξη της
παγκόσµιας αγοράς, της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης ειδών και
της πολυπλοκότητας της παραγωγής µε την είσοδο νέας τεχνολογίας,
έσπρωχνε προς την υιοθέτηση ευέλικτων συστηµάτων απασχόλησης και
καταµερισµού της εργασίας που ανταποκρίνονται περισσότερο στις
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και στις νέες καταναλωτικές αξίες. Η
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πολυπόθητη ευελιξία εκείνης της εποχής αφορούσε κυρίως την ικανότητα
των εργοδοτών να προσαρµόσουν τους ρυθµούς εργασίας των
εργαζοµένων στις νέες φυσικές και τεχνητές ανάγκες παραγωγής και
απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού.» (Taylor, 2007: 38-39)
Μέσα σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, ο Τέιλορ στόχευε στην
«αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας µε την κατάτµηση της
διαδικασίας της εργασίας που απαιτείτο για την παραγωγή ενός προϊόντος
στα συστατικά της στοιχεία, σύµφωνα µε αυστηρά πρότυπα του χρόνου που
ήταν αναγκαίος, και των κινήσεων που επιβαλλόταν να γίνουν, όπως αυτά
είχαν καθοριστεί από ειδική µελέτη» (Κασιµάτη, 2001: 106-107).
Τον Τέιλορ, στο βιβλίο του Αρχές Επιστηµονικού Μάνατζµεντ, τον
απασχολεί ιδιαίτερα η ύπαρξη εχθρικού ανταγωνισµού µεταξύ των εργοδοτών
και των εργαζόµενων και υποστηρίζει πως η ύπαρξη αυτού του ανταγωνισµού
επιφέρει αναποτελεσµατικότητα. Άλλωστε, ο ίδιος αναφέρει: «Ο βασικός
αντικειµενικός στόχος του µάνατζµεντ θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της
µέγιστης ευηµερίας για τον εργοδότη, που θα έρχεται µαζί µε τη µέγιστη
ευηµερία για κάθε έναν από τους εργαζόµενους.» (Taylor, 2007: 61).
Εποµένως, ο Τέιλορ, προσπαθεί να δηµιουργήσει ένα συναινετικό κλίµα
µεταξύ εργαζοµένων-εργοδοτών και, άρα, την µη ανάγκη ύπαρξης των
συνδικάτων. Οι βασικοί λόγοι που αποδίδει στην ύπαρξη αυτού του
ανταγωνισµού είναι: πρώτον, στην παραδοσιακή αντίληψη των εργαζοµένων
ότι η αύξηση της παραγωγής επιφέρει ανεργία, και, δεύτερον, η έλλειψη ενός
ικανού συστήµατος µάνατζµεντ που να µην οδηγεί στην «λούφα» και στην
έλλειψη ενός ειδικευµένου «οδηγού» καταµερισµού της εργασίας για την
αποφυγή της σπατάλης ενέργειας και χρόνου στο χώρο εργασίας.
Σε αυτό το σηµείο ο Τέιλορ, ως απάντηση, εισηγείται την εφαρµογή
ενός επιστηµονικά καταρτισµένου µάνατζµεντ διαφορετικού από το κοινό
µάνατζµεντ που εφάρµοζαν οι περισσότεροι εργοδότες εκείνη την περίοδο και
το οποίο αντιπαραβάλει µε το επιστηµονικό µάνατζµεντ προκειµένου να
αναδείξει τις διαφορές και τα πλεονεκτήµατά που έχει το τελευταίο.
Συγκεκριµένα, το επιστηµονικό µάνατζµεντ προϋποθέτει την εξονυχιστική
παρατήρηση και την ακριβή µέτρηση της εργασιακής δραστηριότητας που
απαιτείται για την παραγωγή ενός αγαθού, την εξειδίκευση του εργατικού
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δυναµικού και του διοικητικού προσωπικού σε συγκεκριµένα καθήκοντα
(tasks) και την ανάπτυξη κινήτρων αποδοτικότητας των εργαζοµένων µε πριµ
παραγωγικότητας. Ακόµα, ο Τέιλορ, στοχεύει στην αναγνώριση από την
εργοδοσία ότι οι εργαζόµενοι έχουν δικές τους αντιλήψεις ή δυνάµεις που τους
ωθούν στη λιγότερη εργασία και στην αύξηση του µισθού τους και στην
αναγνώριση των ατοµικών τους ικανοτήτων
Οι παραπάνω προϋποθέσεις οδηγούν στην ανάπτυξη µιας πραγµατικά
επιστηµονικής ανάλυσης της διαδικασίας της εργασίας, στην επιλογή των
καταλληλότερων εργατών για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα, στη σύνδεση
εργοδοτών και εργαζόµενων καθώς και στην ανάπτυξη αµοιβαίων σχέσεων,
πειθαρχίας, υπευθυνότητας και παραγωγικότητας.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι ο Τέιλορ έβλεπε τον εργαζόµενο ως ένα
οικονοµικό, ιδιοτελές και µη κοινωνικό άτοµο που προτιµά να σκέφτονται οι
διευθυντές του όσα σχετίζονται µε τη δουλειά του. Εποµένως, έπρεπε να
δηµιουργηθεί µια διαφοροποιηµένη οµάδα µάνατζερς που σκοπό πρέπει να
έχει το σχεδιασµό του µέλλοντος της επιχείρησης και της αποδοτικής
οργάνωσης ης εργασίας. Επιγραµµατικά και ως συµπέρασµα των παραπάνω
οι αρχές του επιστηµονικού µάνατζµεντ είναι:
•

Επιστηµονική εκ µέρους της επιχειρησιακής διοίκησης ανάλυση όλων
των εργασιών που χρειάζεται να γίνουν, προκειµένου να καταστεί ένα
συνεργείο όσο πιο αποδοτικό γίνεται.

•

Σχεδιασµό εργασιακών θέσεων από τα διευθυντικά στελέχη,
προκειµένου να επιτευχθεί ο µέγιστος τεχνικός καταµερισµός
εργασίας µέσα από τον αναπτυγµένο κατακερµατισµό έργου.

•

∆ιαχωρισµό του πλάνου εργασίας από την εκτέλεσή της.

•

Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων εξειδικευµένων δεξιοτήτων και του
χρόνου εκµάθησης της εργασίας.

•

Ελαχιστοποίηση του χειρισµού υλικών από τους χειριστές και
διαχωρισµό των έµµεσων ή προπαρασκευαστικών εργασιών από τις
άµεσες και παραγωγικές εργασίες. Χρησιµοποίηση τεχνικών τέτοιων,
όπως η µελέτη χρόνου και τα συστήµατα παρακολούθησης,
προκειµένου να συντονιστούν τα στοιχεία του κατακερµατισµένου
έργου µε την εργασία αποειδικευµένων εργατών.
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•

Χρήση συστηµάτων οικονοµικών κινήτρων, προκειµένου τόσο να
σταθεροποιηθεί όσο και να εντατικοποιηθεί η καταβαλλόµενη
προσπάθεια από την πλευρά του εργαζόµενου.

•

Τήρηση

αποστάσεων

στις

σχέσεις

διευθύνοντος-εργαζοµένου

ακολουθώντας ένα «µοντέλο ελάχιστης αλληλεπίδρασης» (minimum
interaction model) (Watson, 2005: 46-47).
Αυτές

είναι

οι

βασικές

αρχές

που

διέπουν

το

επιστηµονικό

management και που έναν αιώνα αργότερα εξακολουθούν να είναι επίκαιρες
και να βρίσκουν εφαρµογή σε πολλούς τοµείς. Ο Τέιλορ κατάφερε µε την
εισαγωγή των παραπάνω µεθόδων στην παραγωγική διαδικασία να κάµψει τη
σθεναρή αντίσταση των εργατών και να επιβάλλει νέες µορφές οργάνωσης
της εργασίας. Η εκµηχάνιση και η προχωρηµένη εξειδίκευση των µηχανών
(µηχανές εξειδικευµένες σε έναν µόνο χειρισµό) έθεσε τις βάσεις προκειµένου
να καταστεί εφικτή η εν λόγω υποδιαίρεση (Κοριά, 1985). Συνέπεια των
παραπάνω είναι η αποειδίκευση του περιεχοµένου της εργασίας η οποία
διέσπασε

τα

ολοκληρωµένα

επαγγέλµατα

του

«εργάτη-τεχνίτη»

και

διαµόρφωσε θέσεις εργασίας αποπνευµατοποιηµένες και καθηλωµένες σε
απλά εκτελεστικά περιεχόµενα (Πετράκη, 2007).

2.3 Η θεωρία της αποειδίκευσης και η θεωρία της εργασιακής
διαδικασίας
Η αποειδίκευση της εργασίας, που έγινε τελικά εφικτή σε µεγάλο βαθµό
από το επιστηµονικό management, οδήγησε κάποιους θεωρητικούς στο
συµπέρασµα ότι είναι µια διαδικασία εγγενής στον καπιταλισµό. Έτσι,
δηµιουργήθηκε η θεωρία της αποειδίκευσης της οποίας ο κυριότερος
εκφραστής είναι ο Braverman µε το βιβλίο του Labor and Monopoly Capital
(1974). Η θεωρία της αποειδίκευσης στηρίχτηκε σε αναλύσεις του Μαρξ
σύµφωνα µε τις οποίες η εργασία, από την απλή µανουφακτούρα µέχρι την
µεγάλη βιοµηχανία, υπόκεινται σε µία συνεχή διαδικασία αποειδίκευσης. Στην
απλή µανουφακτούρα η «τέχνη» αποσπάστηκε εν µέρει από τον «µάστορα»
και διασπάστηκε σε εργασία µε «πλούσιο», που συµπεριλάµβανε και τη
χρήση πνευµατικής δύναµης στη παραγωγή, και σε εργασία µε «φτωχό», που
αφορούσε µόνο τη χειρωνακτική εργασία, περιεχόµενο. Από αυτή τη
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διάσπαση προέκυψαν ξεχωριστές κατηγορίες εργαζοµένων, οι ειδικευµένοι και
οι ανειδίκευτοι. Παρόλα αυτά, οι άµεσοι παραγωγοί διατηρούσαν ακόµα τον
έλεγχο της διαδικασίας της εργασίας τους και η διάσπαση ολοκληρώθηκε
µόνο στο εργοστασιακό σύστηµα (Ραγκούσης, 1998). Στο εργοστασιακό
σύστηµα, και µε την είσοδο των µηχανών στην παραγωγική διαδικασία, η
«τέχνη» υποβαθµίστηκε ακόµα περισσότερο. Μετατράπηκε σε απλή δεξιότητα
και οι άµεσοι παραγωγοί προσαρτήθηκαν ως εξαρτήµατα στη γραµµή
παραγωγής (Μαρξ, 1978).
Η παραπάνω θέση του Μαρξ έχει υποστεί κριτική. Συγκεκριµένα,
αµφισβητείται η άποψη πως η αποειδίκευση αποτελεί διαδικασία εγγενής στον
καπιταλισµό. Η αποειδίκευση θα µπορούσε να ειδωθεί ως µία από τις
στρατηγικές σχεδιασµού των θέσεων εργασίας που επιλέχτηκε προκειµένου
να επιτευχθεί η συσσώρευση του κεφαλαίου (Littler, 1990˙ Ραγκούσης, 1998).
Αµφισβητείται ακόµα το κατά πόσο η εισαγωγή της τεχνολογίας και των
µηχανών

στη

παραγωγική

διαδικασία

ενσωµατώνουν

πλήρως

τις

«πνευµατικές δυνάµεις» της παραγωγής µετατρέποντας τους εργάτες σε
αντικειµενικούς όρους της παραγωγής. Αν και αναγνωρίζεται ως σωστή η
τάση διαχωρισµού των πνευµατικών δυνάµεων της παραγωγής από την
χειρωνακτική εργασία, υποστηρίζεται πως ακόµα και στα σύγχρονα µεγάλα
εργοστάσια όπου η τεχνολογία έχει εισαχθεί στη παραγωγή σε πολύ
µεγαλύτερο βαθµό από τα εργοστάσια του 19ου αιώνα, η εργασία δεν έχει
διαχωριστεί πλήρως από τις πνευµατικές της δυνάµεις (Ραγκούσης, 1998).
Ακόµα, το κεφάλαιο, στο εργοστασιακό σύστηµα, δεν θέτει από µόνο του τους
όρους της παραγωγής αλλά καθορίζει και καθορίζεται από την εργασία µέσα
από τις διαλεκτικές σχέσεις και τις αντιφάσεις που αναπτύσσονται µεταξύ
τους.
Ο Braverman, επηρεασµένος από τις αναλύσεις του Μαρξ, εκδίδει το
1974 το βιβλίο του Labor and Monopoly Capital το οποίο είχε µεγάλη
απήχηση στον ακαδηµαϊκό χώρο κυρίως στις Η.Π.Α. και στην Μ. Βρετάνια.
Πατώντας στις σταθερές θεωρητικές δοµές της µαρξικής ανάλυσης, ο
Braverman υποστήριξε πως η συσσώρευση του κεφαλαίου µπορεί να γίνει
εφικτή µόνο µέσα από την απόσπαση της «τέχνης» από την εργασία. Ο
τεϊλορισµός αποτελεί την υπέρτατη έκφραση αυτής της τάσης του κεφαλαίου
για συσσώρευση ενώ

είναι ταυτόσηµος µε τον

διευθυντικό

έλεγχο
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υποβαθµίζοντας έτσι όσες εµπειρίες διευθυντικού ελέγχου δεν είχαν καθαρά
δεσποτικό χαρακτήρα. Ο Braverman υποστηρίζει ακόµα πως ο παραγωγικός
εξοπλισµός και η τεχνολογία σχεδιάζονται µε βάση τη λογική της
αποειδίκευσης (Ραγκούσης, 1998).
Η βασική κριτική στις θέσεις του Braverman εστιάζεται στο γεγονός ότι
η αποειδίκευση έχει κάποια όρια και η τεχνολογία δεν είναι ικανή να
αποσπάσει ολοκληρωτικά την διανοητική εργασία. Ακόµα, αµφισβητήθηκε η
ταύτιση του καπιταλιστικού ελέγχου µε τον τεϊλορισµό. Υποστηρίχτηκε πως η
παραπάνω ερµηνεία αντιµετωπίζει την εργασία ως αντικειµενικό όρο της
παραγωγής και δεν λαµβάνει υπόψη της άλλους σηµαντικούς παράγοντες
όπως είναι η εργατική αντίσταση, η κατάσταση στην αγορά εργασίας και η
κεφαλαιακή συσσώρευση (Ραγκούσης, 1998).
Παρόλα

αυτά,

οι

θέσεις του

Braverman

προκάλεσαν

πλήθος

συζητήσεων, διαφωνιών και κριτικών, και στάθηκαν η αφορµή για την
δηµιουργία της θεωρίας της εργασιακής διαδικασίας η οποία αποτελεί την
εξέλιξη της θεωρίας της αποειδίκευσης.
Η θεωρία της εργασιακής διαδικασίας ερµηνεύει την αποειδίκευση ως
την γενική τάση στην εξέλιξη της καπιταλιστικής διαδικασίας της εργασίας
αλλά αναγνωρίζει τις αντιφάσεις και τους περιορισµούς που µπορεί αυτή να
ενέχει. Επίσης, αναγνωρίζει ότι αποτελεί µία από τις δυνατές πολιτικές που
µπορεί να ακολουθήσει η διεύθυνση (Ραγκούσης, 1998). Η θεωρία της
εργασιακής διαδικασίας δηµιούργησε νέες θεωρητικές έννοιες κατανόησης
των σχέσεων εργασίας όπως η εργατική αντίσταση, η άτυπη εργατική γνώση,
ο διπλός χαρακτήρας του ελέγχου κ. ά. (Πετράκη, 2007). Λόγου χάρη, η
κεντρική έννοια της «ειδικότητας», στη θεωρία της εργασιακής διαδικασίας,
προσεγγίζεται σε αντιπαραβολή µε την «τέχνη» και τις αλλαγές που υπέστη η
τελευταία ως αποτέλεσµα της αποειδίκευσης. Βασικά χαρακτηριστικά της
ειδικότητας θεωρούνται η γνώση που περιέχει, η ενότητα σύλληψης και
εκτέλεσης που αποδίδει, καθώς και η πολυπλοκότητά της και η άσκηση
ελέγχου στην εργασιακή διαδικασία από τους άµεσους παραγωγούς
(Πετράκη, 2007).
Σηµαντική, στη θεωρία της εργασιακής διαδικασίας, είναι και η έννοια
της «άτυπης εργατικής γνώσης» η οποία δεν µπορεί να αποσπαστεί από τον
εργαζόµενο κατά τη διαδικασία της αποειδίκευσης καθώς αποτελεί στοιχείο
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υποκειµενικής πρόσληψης του παραγωγικού συστήµατος και είναι απαραίτητη
για τη λειτουργία του. Όπως θα δούµε και σε επόµενη ενότητα, η άτυπη
εργατική γνώση αποτέλεσε όπλο των εργατών στις συγκρούσεις τους µε το
κεφάλαιο τη δεκαετία του 60’. Όσον αφορά την έννοια του ελέγχου οι
θεωρητικοί της εργασιακής διαδικασίας στάθηκαν ιδιαίτερα στην αντίθεση στις
σχέσεις µεταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας. ∆ίπλα στο δίδυµο
«έλεγχος/αντίσταση»

ανέδειξαν

τη

συνύπαρξη

του

διδύµου

«συνεργασία/συναίνεση» καθώς και τον ισχυρό δεσµό που υπάρχει ανάµεσά
τους καθιστώντας δοµική αναγκαιότητα τόσο τη σύγκρουση όσο και την
συνεργασία (Ραγκούσης, 1998). Βασικός εκφραστής αυτής της ιδέας είναι ο
Μπιραγουέι µε τη θεωρία των «καθεστώτων παραγωγής» (factory regimes).
Σύµφωνα µε τον Μπιραγουέι, η διαδικασία της εργασίας πρέπει να κατανοηθεί
ως ένας συνδυασµός εξαναγκασµού και συναίνεσης που αναπτύσσεται µέσα
σε ένα πλαίσιο συγκρούσεων µεταξύ των συµφερόντων του κεφαλαίου και της
εργασίας. Τα «ηγεµονικά εργοστασιακά καθεστώτα», µέσα σε αυτό το πλαίσιο,
«αποτελούν διαφορετικούς συνδυασµούς ελέγχου και ηγεµονίας, που σε
διαφορετικές µακροκοινωνικές και µικροεργοστασιακές συνθήκες (η ανάπτυξη
της κοινωνικής ασφάλισης, η παρέµβαση του κράτους στον κοινωνικό
ανταγωνισµό, οι ειδικότητες, η τεχνολογία, ο ανταγωνισµός, οι αντιστάσεις των
εργαζοµένων)» ρυθµίζουν τις εν λόγο συγκρούσεις (Πετράκη, 2007: 44).
Σύµφωνα µε τον Μπιραγουέι, το κεφάλαιο προκειµένου να αποσπάσει
την υπεραξία από την εργασία θα πρέπει να αναπτύξει τις δυνάµεις
παραγωγής εξασφαλίζοντας την πρωτοβουλία, τη δηµιουργικότητα, τη
συνεργασία και τη θετική ενσωµάτωση των άµεσων παραγωγών στο
παραγωγικό σύστηµα εφόσον οι άµεσοι παραγωγοί είναι εκείνοι που σε τελική
ανάλυση χρησιµοποιούν τα µέσα παραγωγής (Ραγκούσης, 1998). Αυτό
επιτυγχάνεται όταν οι εργοδοτικές πολιτικές εφαρµόζουν ένα µετριοπαθή
έλεγχο στους εργαζόµενους. Αντίθετα, όταν ο έλεγχος µεγιστοποιείται, τότε οι
εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία την εργοδοσία περιορίζοντας
σηµαντικά

την

εργατική

τους

πρωτοβουλία

και

δηµιουργικότητα

µε

αποτέλεσµα να µειώνεται η αποδοτικότητά τους. Οι εργαζόµενοι, από την
άλλη, έχουν συµφέρον να διατηρήσουν την παραγωγική µονάδα που τους
απασχολεί

διευρύνοντας,

ταυτόχρονα,

όσο

µπορούν

τις

δυνατότητες

ανάπτυξης της εργατικής δύναµης και των ευκαιριών αυτοέκφρασης
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(Ραγκούσης, 1998). Εποµένως, η διαδικασία της εργασίας θα πρέπει να
ερµηνευτεί µέσα σε ένα πλαίσιο συγκρουόµενων συµφερόντων µεταξύ του
κεφαλαίου και της εργασίας όπου µέσα από τον εξαναγκασµό και τη
συναίνεση επιτυγχάνεται η παραγωγική διαδικασία της οποίας οι στόχοι
ορίζονται και εξειδικεύονται από τις διευθυντικές στρατηγικές (Ραγκούσης,
1998).

2.4 Φορντισµός
Ο πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο «φορντισµός» ήταν ο Ιταλός
µαρξιστής Αντόνιο Γκράµσι στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για να
περιγράψει έναν νέο βιοµηχανικό τρόπο ζωής βασισµένο στον «αµερικάνικο
τρόπο». Όµως, ως βιοµηχανική εποχή ο φορντισµός βρίσκεται στο
αποκορύφωµά του µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και µόνο κατά τη
δεκαετία του 1970 έγινε η πρώτη προσπάθεια να σχηµατιστεί συστηµατικά η
έννοια του φορντισµού κυρίως από τη γαλλική σχολή της ρύθµισης13.
Ο «αµερικάνικος τρόπος», που περιγράφει ο Γκράµσι, αναφέρεται στο
βιοµηχανικό

παράδειγµα

που

εφάρµοσε

ο

Χένρι

Φορντ

στην

αυτοκινητοβιοµηχανία του. Ο Φορντ, ακολουθεί τις αρχές της επιστηµονικής
οργάνωσης της εργασίας όπως είναι η εφαρµογή του ψιλού καταµερισµού
εργασίας, ο εντατικός διευθυντικός προγραµµατισµός εργασίας και η στενή
εποπτεία. Τις αρχές αυτές ο Φορντ τις επέκτεινε και τις προσάρµοσε στις
ανάγκες

της

µεγάλης

µαζικής

παραγωγής,

δηλαδή

στον

αυστηρά

τυποποιηµένο σχεδιασµό του προϊόντος, των µεθόδων χειρισµού, των
εργαλείων και των υλικών.
Η µαζική παραγωγή προϋποθέτει την γραµµή συναρµολόγησης και την
εκµηχάνιση.

Καινοτοµίες

όπως

ο

αυτοκινούµενος

µεταφορέας

επαναστατικοποίησαν την παραγωγή. Συγκεκριµένα, η εργασία στο φορντικό
εργοστάσιο λάµβανε χώρα µπροστά από έναν κεντρικό αυτοκινούµενο
µεταφορέα που µετακινούσε το κύριο εξάρτηµα µπροστά από τους εργάτες ο
καθένας εκ των οποίων τοποθετούσε ένα κοµµάτι. Στο τέλος του µεταφορέα το
προϊόν ήταν συναρµολογηµένο. Προκειµένου να µπορέσουν τα κοµµάτια να
«στερεωθούν» πάνω στον κεντρικό µεταφορέα έπρεπε να είναι εντελώς

13

Περισσότερα για τη σχολή της ρύθµισης στο κεφάλαιο 4
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πανοµοιότυπα, εναλλάξιµα. Με άλλα λόγια, για να γίνει δυνατή η
συναρµολόγηση σε γραµµή, µε βάση έναν κεντρικό αυτό-κινούµενο
µεταφορέα, έπρεπε η παραγωγή των εξαρτηµάτων να «τυποποιηθεί».
Ο κατατεµαχισµός της εργασίας είναι µία ακόµα επίπτωση της γραµµής
συναρµολόγησης. Η χρήση των µηχανών µέσα στο εργοστάσιο έδωσε τη
δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί αυτός ο κατατεµαχισµός και, κατά συνέπεια,
η αποειδίκευση της εργασίας. Και ο Φορντ, πεισµατώδης υπέρµαχος του
«Open Shop», έχει τόσο καθαρή συνείδηση αυτού του γεγονότος ώστε στο Η
ζωή µου, το έργο µου να συνάγει ένα γενικό συµπέρασµα σχετικά µε την
εργατική

δύναµη:

«Όλος

ο

κόσµος

προσπαθεί

να

καταργήσει

την

αναγκαιότητα της επιδεξιότητας σ’ όλες τις απασχολήσεις εργατικών χεριών»
(Κοριά, 1985: 73). Ο επιδιωκόµενος κατατεµαχισµός της εργασίας δεν ήταν
παρά το αποτέλεσµα µιας γιγαντιαίας προσπάθειας ανάλυσης και µιας όλο και
πιο προχωρηµένης εξειδίκευσης των µηχανών. «Η γραµµή συναρµολόγησης
ώθησε στα άκρα τον κατατεµαχισµό της εργασίας συντελώντας όχι µόνο στο
διαχωρισµό της εργασίας σχεδιασµού από την εκτέλεση –που υπήρξε η αιχµή
του τεϊλορισµού- αλλά και στην περαιτέρω υποδιαίρεση της ίδιας της εργασίας
εκτέλεσης (οριζόντια διαίρεση)» (Πετράκη, 2007: 24). Αυτή η υποδιαίρεση
συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας των άµεσων παραγωγών περιεχόµενο
εργασίας χωρίς πολυπλοκότητα, µικρό εύρος καθηκόντων µε ελάχιστους
χρονικούς κύκλους και έντονη επαναληπτικότητα.
Ακόµα, η γραµµή συναρµολόγησης και ο µεταφορέας καταργεί ένα
µεγάλο αριθµό εργατών που ασχολείται µε χειρωνακτικές µεταφορές. Ο
χρόνος που καταργήθηκε χρησιµοποιείται µε τη µορφή χρόνου παραγωγικής
εργασίας κάτι που πετυχαίνεται µε αυταρχικά «ρυθµισµένη ταχύτητα». Με
άλλα λόγια, ο µεταφορέας εκδιώκει από το εργαστήριο τους νεκρούς χρόνους
και τους µετατρέπει σε χρόνους παραγωγικής εργασίας. Άλλωστε, ο Φορντ
συνήθιζε να λέει πως: «ο ποδαρόδροµος δεν είναι µία δραστηριότητα που
µπορεί να αµειφθεί» (Κοριά 1985). Το αντιστάθµισµα της εξάλειψης των
µετακινήσεων µέσα στο εργαστήριο και το εργοστάσιο, είναι η µέγιστη δυνατή
συµπίεση των «νεκρών χρόνων» της δουλειάς, των «πόρων» αυτών που
κατά το διάστηµα της δουλειάς ο εργάτης κυριολεκτικά «αναπνέει». Το
αποτέλεσµα είναι η απότοµη επιµήκυνση της πραγµατικής διάρκειας της
εργάσιµης ηµέρας.
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«Από

τη κατεργασία

στη

συναρµολόγηση

οι βελτιώσεις

διαδέχονται η µία την άλλη µέσα στο εργοστάσιο: αναφορείς,
µεταφορείς, γερανογέφυρες και εξειδικευµένες µηχανές διαγράφουν το
καθένα τη δική του διαδροµή. Την επί του εδάφους υποδοµή έρχεται να
συµπληρώσει ένα εναέριο δίκτυο που εξασφαλίζει τη µηχανική
µεταφορά των εξαρτηµάτων και των οργάνων που πρέπει να
συναρµολογηθούν είτε κατά µήκος της ίδιας γραµµής είτε από τη µία
γραµµή στην άλλη. Τα χειροκίνητα εργαλεία κρέµονται πάνω από τις
θέσεις εργασίας. το «ορθολογικοποιηµένο» εργοστάσιο έχει γεννηθεί.»
(Κοριά, 1985:70)
Ως συµπέρασµα των παραπάνω, οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες
στήριξε ο Φορντ την µαζική παραγωγή είναι οι ακόλουθες (Hall, κ.α, 2003:
311-312):
•

Τα προϊόντα είναι τυποποιηµένα. Αυτό σήµαινε ότι κάθε µέρος και κάθε
εργασιακό καθήκον µπορούσε επίσης να τυποποιηθεί. Αντίθετα µε την
παραγωγή των τεχνιτών –όπου κάθε κοµµάτι έπρεπε να σχεδιαστεί
κατασκευαστεί και να συναρµολογηθεί µε ειδικό τρόπο-, για µία παρτίδα
από µαζικά παραγόµενα αυτοκίνητα ο ίδιος προβολέας θα µπορούσε
να συναρµολογηθεί στο ίδιο µοντέλο µε τον ίδιο τρόπο.

•

Εάν

τα

καθήκοντα

µηχανοποιηθούν.

Έτσι

είναι
τα

ίδια,

τότε

ορισµένα

συγκροτήµατα

µαζικής

µπορούν

να

παραγωγής

ανέπτυξαν µηχανήµατα συγκεκριµένου σκοπού για κάθε µοντέλο,
πολλά από τα οποία δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από το ένα
προϊόν σε κάποιο άλλο διαφορετικό.
•

Όσα

καθήκοντα

παρέµειναν

υποβλήθηκαν

στην

επιστηµονική

διαχείριση (Τεϊλορισµός), σύµφωνα µε την οποία, κάθε επιµέρους
εργασία διασπάστηκε στα συστατικά της µέρη, ανασχεδιάστηκε από
τους ειδικευµένους µελετητές εργασίας σε στοιχεία χρόνου-κίνησης και
κατόπιν δόθηκαν στους χειρώνακτες εργάτες υπό τύπο οδηγιών για το
πώς έπρεπε να γίνεται η εργασία.
•

Η γραµµή ροής αντικατέστησε την κοµβική συναρµολόγηση, έτσι ώστε
αντί οι εργάτες να µετακινούνται από και προς το προϊόν (στον κόµβο),
το προϊόν «περνούσε» µπροστά από τους εργάτες.
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Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι ο Φορντ προχωρά πέρα από τον
Τέιλορ που τείνει να αντιµετωπίζει την εργατική δύναµη απλώς και µόνο ως
καταναλωτικό αγαθό. Αντίθετα, δηµιουργεί ένα συσχετισµό ανάµεσα στην
πολιτική διεύθυνσης του εργατικού δυναµικού και της προσοχής που δίνεται
στις αγορές. Ο φορντισµός είναι ουσιαστικά µια διαδικασία µαζικής
παραγωγής που αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι που απασχολεί αποτελούν
κοµµάτι της αγοράς των προϊόντων της. Αναγνωρίζει συνεπώς την
αναγκαιότητα να δοθεί προσοχή στη ζωή των εργατών όχι µόνο ως
παραγωγών αλλά και ως καταναλωτών (Watson, 2005). Η επιτυχία της
επιχείρησης είναι ένας συνδυασµός της αποδοτικότητας των εργαζοµένων και
της αγοραστικής δύναµης που αποκτούν µέσα από τον µισθό τους. Η
σύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης τονίζεται από τον Aglietta (1979), που
επισηµαίνει ότι ο φορντισµός αναγνώριζε την ανάγκη να αναπτύξει η εργατική
τάξη «κοινωνικά καταναλωτικά κανονιστικά πρότυπα» που σταθεροποιούν τις
αγορές των προϊόντων µαζικής βιοµηχανικής παραγωγής. Χαρακτηριστικό της
συγκεκριµένης προσέγγισης αποτελεί το «µεροκάµατο του πεντοδόλαρου»,
ένα σχετικό υψηλό ηµεροµίσθιο το οποίο πρόσφερε ο Φορντ στους εργάτες
που απασχολούσε στην αυτοκινητοβιοµηχανία του.

2.5 Η δεκαετία του 1920 και οι αιτίες που οδήγησαν στην ύφεση του 1929
Εκεί που έκανε το άλµα η νέα µέθοδος οργάνωσης της παραγωγής και
της εργασίας και εκεί που πραγµατικά δοκιµάστηκε σε µεγάλη έκταση ήταν
στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η µαζική παραγωγή όπλων και πολεµοφοδίων
(άρα ολόκληρος ο κύκλος της σιδηρουργίας, απ’ τα ορυχεία µέχρι τα χυτήρια,
αλλά και ο χηµικός κύκλος παραγωγής εκρηκτικών και δηλητηριωδών
αερίων), η µαζική παραγωγή στόλων, αρβύλων, τροφίµων και ιατρικών
εφοδίων για το µέτωπο (άρα και ο κύκλος της κλωστοϋφαντουργίας και της
χηµείας φαρµάκων), η µαζική παραγωγή οχηµάτων για στρατιωτική χρήση
(άρα και η αυτοκινητοβιοµηχανία), εγκατέστησαν απότοµα και βίαια µέσα σε
ελάχιστα χρόνια τις νέες σχέσεις παραγωγής. Με το τέλος του πολέµου οι
συγκεκριµένες βιοµηχανίες που είχαν ήδη αναδιαρθρωθεί σε µεγάλο βαθµό
στράφηκαν στην παραγωγή εµπορευµάτων ειρηνικής χρήσης ενώ και άλλοι
κλάδοι άρχισαν να προσαρµόζονται στο ίδιο µοντέλο.
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Η µαζική παραγωγή της δεκαετίας του ‘20 προκάλεσε µία δίχως
προηγούµενο έκρηξη της παραγωγικότητας της εργασίας και µία δίχως
προηγούµενο αφθονία εµπορευµάτων. Η διάδοση του ηλεκτρισµού από την
άλλη, όχι µόνο άλλαζε τα δεδοµένα της εργασίας στις βιοµηχανίες, αλλά
δηµιουργούσε και µία τεράστια, παρθένα αγορά ηλεκτρικών συσκευών
οικιακής χρήσης: ψυγείων, σίδερων κλπ.
Αυτή η κυριολεκτικά καπιταλιστική επανάσταση στην παραγωγή
ξεπερνούσε κατά πολύ τόσο τις αγοραστικές δυνατότητες των εργατών όσο
και τα καθηµερινά τους ήθη. Η κατασκευή της καταναλωτικής ηθικής, τόσο
σαν έννοια όσο και σαν πραγµατικότητα, έγινε ακριβώς σ’ αυτήν την δεκαετία
της ξέφρενης ανάπτυξης. Αυτή

την

οργανωµένη

κατασκευή

του

ανικανοποίητου στην καθηµερινή ζωή ανέλαβαν οι αστοί µέσα από την
ρεκλάµα, την διαφήµιση. Ακόµα πιο επαναστατική µέσα στην επανάσταση της
συναρµολόγησης εν σειρά, ήταν η συναρµολόγηση ενός καινούργιου τύπου
ανθρώπου που θα είναι (έκτοτε) διαρκώς και «µε τη θέληση του»
προσανατολισµένος στην κατανάλωση εµπορευµάτων. Ένα καινούργιο είδος
τεχνικής, υποκεφάλαιο στην πολιτική οικονοµία του εµπορεύµατος, τα
«οικονοµικά της κατανάλωσης», θα ξεφυτρώσει την δεκαετία του ’20
(Χοµπσµπάουµ, 2000).
Για την κατανάλωση δεν έφτανε µόνο η αποδοχή της ηθικής της.
Χρειαζόταν κυρίως χρήµατα. Για την εργατική τάξη αυτό σήµαινε µισθός.
Μπορεί η µία πλευρά της καπιταλιστικής ανάπτυξης να έψαχνε για τους
ακόρεστους καταναλωτές, όµως η άλλη πλευρά, εκείνη της υποκειµενικότητας
των εργοδοτών, µε τις θεωρίες, την ιδεολογία και την πίστη της, δεν
δηµιουργούσε επαρκώς τέτοιους, πέρα από την ψυχολογική διάσταση. Οι
µισθοί ήταν όσο µικρότεροι γινόταν – όσο µικρότεροι µπορούσαν δεδοµένης
της οργάνωσης των εργατών σε συνδικάτα και δεδοµένων των συχνών
µαχητικών τους διεκδικήσεων. Συνεπώς, η διέξοδος για την συντήρηση ενός
επιπέδου κατανάλωσης ήταν τα δανεικά, οι δόσεις και τα “δώρα”. Πριµ και
κουπόνια αποτελούσαν κοινότυπο φαινόµενο στα µέσα της δεκαετίας του ’20.
Οι δόσεις επίσης. Στην πραγµατικότητα, η καθιέρωση της µαζικής παραγωγής
και η γέννηση της αναγκαίας µ’ αυτήν µαζικής κατανάλωσης δανειζόταν χρόνο
απ’ το µέλλον από ένα ανύπαρκτο δηλαδή πιστωτή, που κι αν ακόµα υπήρχε
δεν θα µπορούσε να κάνει διευκολύνσεις επ’ άπειρο.
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Η δεύτερη αιτία που οδήγησε στη µεγάλη ύφεση είναι η οικονοµική
διασύνδεση µεταξύ των οικονοµιών διαφόρων κρατών. Η διασύνδεση αυτή
είχε την τυπική µορφή του κανόνα του χρυσού. Σύµφωνα µ’ αυτόν, το εθνικό
νόµισµα κάθε καπιταλιστικού κράτους ήταν ανταλλάξιµο µε µια ορισµένη
ποσότητα χρυσού σε σταθερή τιµή. Το σύστηµα αυτό, που σήµερα θα
ονοµαζόταν σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών µε κέντρο του τον
χρυσό, θα µπορούσε να δουλέψει ισορροπηµένα σε εποχές που η προς
εξαγωγή εθνική παραγωγή κάθε κράτους έβρισκε (ή και είχε κατοχυρώσει)
ικανές αγορές έτσι ώστε να µην έρχεται σε διαρκή ανταγωνισµό µε τις
εξαγώγιµες «εθνικές παραγωγές» άλλων κρατών. Όµως, ο ‘Α Παγκόσµιος
Πόλεµος

είχε

καταστρέψει

τις

ευρωπαϊκές

αυτοκρατορίες

και

είχε

δηµιουργήσει δεκάδες καινούργια εθνικά κράτη ανακατανέµοντας τις ζώνες
εµπορικής επιρροής στον πλανήτη. Εν ολίγοις, µια ιστορικά καθορισµένη
παγκόσµια ισορροπία ισχύος και εµπορίου είχε µισοκαταστραφεί αλλά µία
καινούργια δεν είχε οριστικοποιηθεί ακόµα. Οι σταθερές συναλλαγµατικές
ισοτιµίες µεταξύ των µεγάλων κρατών ήταν ισορροπία παλιάς εποχής, µία
ρύθµιση στη βάση άλλων δεδοµένων που δύσκολα θα µπορούσε να
λειτουργήσει στις νέες συνθήκες. Παρόλα αυτά, υπήρξε αρκετή επιµονή στον
κανόνα του χρυσού.
Μία από τις µορφές της διεθνούς διασύνδεσης αφορούσε τις ροές
κεφαλαίων στην ηττηµένη στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο Γερµανία. Οι αµερικάνοι
κεφαλαιούχοι επένδυσαν µεγάλα ποσά στη δεκαετία του ’20 στη γερµανική
ανοικοδόµηση. Ένα µέρος των χρηµατοδοτήσεων αφορούσε τη γερµανική
βιοµηχανία ενώ ένα άλλο µέρος ήταν δάνεια προς το γερµανικό κράτος
προκειµένου αυτό να ξεπληρώσει τις πολεµικές επανορθώσεις προς τη
Γαλλία και την Αγγλία. Έτσι, ένα µέρος των αµερικανικών επενδύσεων
ανακυκλώνονταν προς τη Γαλλία και από εκεί επέστρεφαν στις ΗΠΑ σαν
αποπληρωµή των γαλλικών πολεµικών δανείων απ’ τις αµερικάνικες
τράπεζες. Το 1928 η ροή χρήµατος από τις ΗΠΑ προς τη Γερµανία άρχισε να
περιορίζεται δραµατικά, εφόσον οι επενδύσεις του αµερικάνικου κεφαλαίου
στράφηκαν προς το ανερχόµενο χρηµατιστήριό των Η.Π.Α. Ως αποτέλεσµα, η
γερµανική βιοµηχανία άρχισε το 1929 να καταρρέει και οι πληρωµές των
αποζηµιώσεων να δυσκολεύονται ακόµα περισσότερο – προς µεγάλη χαρά
του γαλλικού κράτους που σε τελευταία ανάλυση θα προτιµούσε µία
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χρεοκοπία της Γερµανίας παρά την αποπληρωµή των χρεών της.
Η κατάρρευση που άρχισε στην Wall Street στις 24 Οκτώβρη του 1929
θα µπορούσε να έχει αρχίσει ένα µήνα πριν ή ένα µήνα µετά – η ηµεροµηνία
είναι αδιάφορη. Για την οικονοµική και πολιτική σοφία της εποχής το γεγονός
δεν ήταν καινοφανές, τουλάχιστον τυπικά. Η θεωρία του εµπορικού κύκλου, µε
τις υφέσεις και τις αναπτυξιακές ανόδους, µε την πτώση των τιµών (και των
µισθών) και την ανεργία αλλά και την ανάκαµψη, ήταν γνωστή και
πολυµελετηµένη από τον 19ο αιώνα.
Παρόλα αυτά, η οικονοµική άνθιση, ακόµα και µετά από αρκετούς
µήνες, δε φαινόταν να έρχεται. Το 1931, για παράδειγµα, το Παγκόσµιο
∆ικαστήριο απαγόρευσε στην Αυστρία να ενωθεί τελωνιακά µε την Γερµανία.
Ως αποτέλεσµα, η οικονοµικά κατεστραµµένη από τον πόλεµο χώρα
κατέρρευσε – η κεντρική της τράπεζα χρεοκόπησε, προκαλώντας ρίγη νέου
διεθνούς πανικού. Το 1931 πάλι, η αγγλική κυβέρνηση αποφάσισε µετά από
δύο χρόνια σκέψης ότι η µόνη σωτηρία ήταν να εγκαταλείψει τον κανόνα του
χρυσού και να υποτιµήσει τη στερλίνα για να διευκολύνει τις εξαγωγές της.
Αλλά καθώς η κρίση χειροτέρευε διεθνώς, το παράδειγµα έσπευσαν να
ακολουθήσουν δεκάδες άλλα κράτη. Τα προστατευτικά µέτρα που είχαν
αρχίσει ήδη να παίρνονται απέκτησαν τη µορφή χιονοστιβάδας: φόροι και
δασµοί στις εισαγωγές, αλλεπάλληλες υποτιµήσεις νοµισµάτων, περιορισµός
του διεθνούς εµπορίου. Το αποτέλεσµα ήταν ότι το 1932, αντί για τις πρώτες
θολές σκιές της υποτιθέµενα αυτόµατης ανόδου του εµπορικού κύκλου, ο
καπιταλιστικός κόσµος έβλεπε στον ορίζοντα ακόµα πιο βαριά σύννεφα.
Παράλληλα µε την αύξηση του αριθµού των ανέργων, αυξανόταν και ο
αριθµός των εργατών που εντάσσονταν στα κοµµουνιστικά (και στα
σοσιαλιστικά) κόµµατα και στις µετωπικές τους οργανώσεις, ειδικά τις
οργανώσεις ανέργων. Επιπλέον, η οικονοµική κρίση του ΄29 δεν επηρέασε
σηµαντικά την σοβιετική ένωση. Αντίθετα: τα 5ετή πλάνα του Στάλιν φαίνονταν
να εξασφαλίζουν σταθερούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η ανάδειξη του σταλινικού
κράτους σε επιτυχηµένο κεντρικό οργανωτή της παραγωγής και της διανοµής
είχαν πολύ µεγαλύτερη πειθώ και δυναµική απ’ τις προτροπές σε νηστεία και
προσευχή που έκαναν οι αµήχανες αστικές κυβερνήσεις της ∆ύσης. Πλησίαζε
άραγε η τελική καταστροφή του καπιταλισµού σαν σύστηµα όπως είχε
«προφητέψει» ο Μαρξ;
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2.6 Κεϋνσιανισµός
Για να γίνει κατανοητή η συµβολή της κευνσιανής πρότασης θα πρέπει
να αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της και το πραγµατικό πρόβληµα
που είχε να αντιµετωπίσει.
Το πραγµατικό πρόβληµα ήταν ότι η οργάνωση της µαζικής
παραγωγής απ’ τις αρχές του 20ου αιώνα και η κατά κύµατα γενίκευσή της
πριν τον ‘Α Παγκόσµιο, στη διάρκειά του και τα αµέσως επόµενα χρόνια,
άλλαξε ριζικά τα δεδοµένα. Η µαζική παραγωγή και η αναγκαία µαζική
κατανάλωση δεν ήταν ένα ακόµα λιθαράκι στην ηρωική πορεία του επιχειρείν.
Ήταν αναδιάρθρωση των σχέσεων παραγωγής και των κοινωνικών σχέσεων
στον καπιταλισµό. Η µαζική παραγωγή, ο Φορντισµός και ο Τεϊλορισµός,
εισάγοντας µαζικά την ανειδίκευτη εργασία µέσα στα εργαστήρια και στα
εργοστάσια µαζικοποίησε τη µισθωτή σχέση όχι µόνο στη βιοµηχανία αλλά και
στο εµπόριο, στις υπηρεσίες, ιδιωτικές ή κυβερνητικές/κρατικές. Η πρόοδος
της µαζικής παραγωγής δεν ήταν ένας υγιεινός περίπατος. Όχι µόνο
κατέστρεψε τη φιγούρα του µάστορα/τεχνίτη που ήλεγχε µέσα από τις γνώσεις
του την δουλειά του (και άρα την παραγωγή) κατέστρεψε ακόµα, σε
µεγαλύτερη κλίµακα, την µισοαγροτική ζωή µεγάλου µέρους των εργατών που
δούλευαν, πριν τον Φορντισµό και τον Τεϊλορισµό, επί µισθό. Μέχρι τα τέλη
του 19ου αιώνα το µεγαλύτερο µέρος της εργατικής τάξης συντηρούσε και
προκαπιταλιστικές µορφές οικονοµίας για να βγάζει τα προς το ζην του.
Ταυτόχρονα, συγκεντρώνονται στις µεγάλες πόλεις τεράστια µεγέθη
πληθυσµού που προέρχονται είτε από την εσωτερική είτε από την εξωτερική
µετανάστευση. Πρόκειται για τη λεγόµενη φάση της αστικοποίησης η οποία
διαρκεί από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης έως τις δύο πρώτες
µεταπολεµικές δεκαετίες.. Η εργατική δύναµη αποσπάται από το αγροτικό ή
ηµιαγροτικό πλαίσιο από το οποίο αποκόµιζε πολλά στοιχεία για την
αναπαραγωγή του σε συνθήκες µη εµπορευµατικές: ένα κήπο γύρω από το
χαµόσπιτο, κάποια οικόσιτα ζώα, οικιακή (βασισµένη στη γυναικεία εργασία
και σε πατροπαράδοτες γνώσεις) οικονοµία. Οι εργάτες ήταν υποχρεωµένοι
να αγοράσουν ελάχιστα αγαθά πρώτης ανάγκης. Η µαζική παραγωγή
αναδιάρθρωσε ριζικά όχι µόνο τους τρόπους εργασίας αλλά και τους τρόπους
της αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. Όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης
42

µπορούσαν πλέον να βρίσκονται µόνο υπό τη µορφή του εµπορεύµατος. Η
κυριαρχία των καθαυτό εµπορευµατικών συνθηκών αποκατάστασης της
εργατικής δύναµης πάνω στις µη καθαυτό εµπορευµατικές ήταν γεγονός
(Κοριά, 1985). Με άλλα λόγια η οργάνωση της µαζικής παραγωγής και της
µαζικής κατανάλωσης έβαλε τον µισθό στο κέντρο του συνόλου της ζωής της
εργατικής τάξης και κατά συνέπεια των καπιταλιστικών κοινωνιών γενικά. Γι’
αυτό το λόγο η ανεργία στη δεκαετία του ’30 δεν ήταν καθόλου η ίδια µε την
ανεργία του 1880: Στη δεκαετία του ’30 η ζωή άνευ µισθού κατέρρεε συνολικά.
Αυτή η επανάσταση του καπιταλιστικού κόσµου είχε δραµατικές
συνέπειες και µάλιστα όχι µόνο ενός είδους. Από τη µία µεριά οι ίδιοι οι
εργάτες ανακάλυψαν µία καινούργια δύναµη: τη δύναµη της µαζικής
συλλογικής οργάνωσής τους. Αν και η εργατική οργάνωση δεν ήταν εφεύρεση
του 20ου αιώνα, οι µορφές της (το κόµµα και κατά κύριο λόγο το συνδικάτο)
απέκτησαν κεντρικό ρόλο για τη ζωή των εργατών ακριβώς µέσα στη
µαζικοποίηση της µισθωτής εργασίας που επέβαλε η µαζική παραγωγή.
Από την άλλη µεριά, η αξιοποίηση της µαζικής παραγωγής για
λογαριασµό των εργοδοτών µετέτρεψε οργανικά και όχι ευκαιριακά τις
εργατικές τάξεις των καπιταλιστικών κοινωνιών και τους µικροαστούς σε
πελάτες των κεφαλαιούχων. Όταν ο αυτοκινητοβιοµήχανος Φορντ καθιέρωσε
πρωτοποριακά την αλυσίδα παραγωγής στην κατασκευή των αυτοκινήτων του
διπλασίασε το µεροκάµατο σε 5 δολάρια. Ο Φορντ είχε προηγηθεί µερικά
χρόνια και της τάξης του και του Κέυνς. Είχε συλλάβει όλα τα προβλήµατα
πρακτικά: ένας καλός µισθός θα έδενε τους εργάτες µε την αγορά.
Ως το ξέσπασµα της κρίσης, το 1929, αλλά και τα επόµενα χρόνια, η
τάξη του Φορντ είχε ενώπιών της αυτό τον διπλό κίνδυνο: τον κίνδυνο απ’ τη
µια µεριά µιας µαζικής εργατικής τάξης οργανωµένης αυτόνοµα, και τον
κίνδυνο απ’ την άλλη µιας εργατικής τάξης που δεν καταναλώνει παρά
ελάχιστα από αυτά που παράγει. Και τον αντιµετώπιζε µε βία και τεχνάσµατα.
Απέναντι στη συνδικαλιστική δύναµη είχε απαξιωτική στάση που κατέληγε
πάντα ή σχεδόν πάντα στη χρήση της αστυνοµίας και του στρατού. Απέναντι
στην καταναλωτική δύναµη έδινε δάνεια.
Με άλλα λόγια η αστική τάξη των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα
έβλεπε τους προλετάριους σαν κάτι εξωτερικό στο ιδεολογικό και θεσµικό
οικοδόµηµα της. Ήταν ο Κέυνς που αναποδογύρισε απ’ τη µεριά της πολιτικής
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οικονοµίας αυτό το στερέωµα κάνοντας κέντρο της όχι το κέρδος αλλά το
µισθό. Ήταν ο Κέυνς που συναρµολογώντας τα κοµµάτια της κριτικής που είχε
ήδη ασκήσει στην πολιτική οικονοµία εστίασε στην παραγωγική για το
κεφάλαιο κατανάλωση του µισθού, κάνοντας της το σηµαντικότερο θέµα µέσα
από µία «γενική θεωρία της απασχόλησης».
Αλλά ο µισθός και η τοποθέτησή του στο κέντρο της προβληµατικής
είναι µόνο το µισό της κεϋνσιανής θεωρητικής τοµής. Υπήρχε, µέσα στην
κρίση, ένα ακόµα καίριο ερώτηµα: από ποίον άραγε θα περίµενε κανείς να
συλλάβει την κεντρικότητα του µισθού, την κεντρικότητα της µισθωτής
αναπαραγωγής της εργατικής τάξης; Ποιόν θα µπορούσε να εµπιστευτεί ο
καπιταλισµός στο τιµόνι του µέλλοντός του; Μήπως τον τόσο µυθοποιηµένο
έως τότε «ατοµικό επιχειρηµατία»; Ο Κέϋνς είχε λοιδορήσει ήδη αυτή τη
φιγούρα που ναυαγεί στη δίνη του µόνος εναντίον όλων…
Για τον Κέϋνς είναι φανερό πως δεν µπορούσε πλέον να αφεθεί η τύχη
του καπιταλισµού στα χέρια αποκλειστικά των επιχειρηµατιών που στους
καλούς καιρούς αποτελούν την αφρόκρεµα της ανάπτυξης και της κοινωνικής
προόδου, όµως όταν τα πράγµατα ζορίζουν κοιτάει ο καθένας να σώσει τον
εαυτό του. Το κράτος µπορούσε και όφειλε να είναι ο γενικός κουµανταδόρος.
Οι κυβερνήσεις, σαν «εκφραστές του γενικού καλού», µπορούν και πρέπει να
ασκούν οικονοµική πολιτική και µάλιστα επιθετική σε περιόδους κρίσεων.
Αυτή είναι η δεύτερη κεϋνσιανή καινοτοµία µέσα στους θεωρητικούς
της πολιτικής οικονοµίας: το κράτος οφείλει να δηµιουργεί «απασχόληση»
(ακόµα και αν χρειαστεί να προβαίνει στη κατασκευή σισύφειων δηµοσίων
έργων), οφείλει να επεµβαίνει για την διατήρηση (ποσοτικά και ποιοτικά) της
εργασίας σε ένα ορισµένο επίπεδο.
Ο Κέυνς εισάγει και ακόµα µία διάσταση: τη διάσταση του χρόνου.
Πρόβλεψη και προσανατολισµός. Αυτό είναι το κύριο καθήκον του κράτους, το
στρατηγικό του καθήκον: όχι να εγγυηθεί οποιαδήποτε προφητεία αλλά να
εγγυάται πρακτικά, θεσµικά, µακροχρόνιες συµβάσεις για την απρόσκοπτη
λειτουργία του καπιταλισµού. Το κράτος καλείται να εγγυηθεί (και όπου
χρειάζεται να κατευθύνει) τις προσδοκίες: τις προσδοκίες της κατανάλωσης,
τις προσδοκίες της απασχόλησης, τις προσδοκίες του σταθερού κέρδους, τις
προσδοκίες της οµαλότητας. Είναι ένα κράτος εν δράσει, έχοντας στραµµένο
το «βλέµµα» του πάντα στο µέλλον.
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Μία τέτοια κρατική λειτουργία µε ένα είδος γενικών εγγυήσεων που
τοποθετούσε το µισθό στο κέντρο, όχι για ανθρωπιστικούς αλλά καθαρά για
λειτουργικούς λόγους, έφερε κάποιες προϋποθέσεις όπως διατήρηση
σταθερών ονοµαστικών µισθών και περιορισµό της τζογαδόρικης πλευράς της
κερδοφορίας µέσα από την κατάλληλη πολιτική επιτοκίων.
Κάτω από την επιρροή των ιδεών που διέδωσε ο Κέυνς εµφανίζονται
µε το New Deal οι νέες αρχές διαχείρισης των εργατικών δυνάµεων που
αναζητούσαν ήδη ο Τέιλορ και ο Φορντ. Ο Ρούσβελτ εκφράζει µε τον πιο
σαφή τρόπο το νέο περιεχόµενο της «εργατικής πολιτικής» που στο εξής
αναλαµβάνει το κράτος. Ο Ρούσβελτ στο έργο του M. Einaudi Ο Ρούζβελτ και
η Επανάσταση του Νιου Ντιλ (1961: 75) (Κοριά, 1985: 139-140) αναφέρει :
«συνάντησα σήµερα το απόγευµα το National Manufacturers
Association14 και τους έθεσα πέντε ερωτήσεις:… Τους είπα: «πάνε
τώρα πάνω από είκοσι τρία χρόνια που είµαι σε επαφή µαζί σας. Απ’
ότι ξέρω ποτέ ο ΝΜΑ σ’ όλη αυτή τη περίοδο δεν µελέτησε ούτε πήρε
θέση πάνω στο ζήτηµα του κατώτατου µισθού, σ’ όλη αυτή τη περίοδο
δεν µελετήσατε ποτέ ούτε πήρατε θέση σχετικά µε η µείωση της
υπερβολικής διάρκειας εργασίας, δε µελετήσατε ούτε πήρατε θέση
σχετικά µε την αποζηµίωση των εργατικών ατυχηµάτων παρά µόνο για
να εκφράσετε την αντίθεσή σας, δε µελετήσατε ούτε πήρατε άλλη,
εκτός από την αντίθετη, θέση σχετικά µε την ασφάλιση κατά της
ανεργίας. Ο απολογισµός των πεπραγµένων του συνδέσµου σας κατά
τα είκοσι τελευταία αυτά χρόνια είναι λοιπόν απλούστατος. ∆ιορθώστε
µε αν έκανα κάποιο λάθος». Είπαν: «Όχι, έχετε δίκιο»
Κατώτατος µισθός, διάρκεια εργασίας, ατυχήµατα, ασφαλίσεις κατά της
ανεργίας: πρόκειται για όλα εκείνα τα ζητήµατα στα οποία ο καπιταλισµός
απαιτούσε βαθιές αλλαγές για να µπορέσει να επιβιώσει.
Συµπερασµατικά, αν ο αµερικάνος βιοµήχανος Φορντ και ο αµερικάνος
τεχνικός παραγωγής Τέιλορ έµειναν στην ιστορία σαν οι πρωτοπόροι
σχεδιαστές και εφαρµοστές ενός καινούργιου παραγωγικού µοντέλου (και
τελικά, πολύ µακρύτερα απ’ όσο µπορούσαν οι ίδιοι να δουν: µιας καινούργιας
καπιταλιστικής κωδικοποίησης/αξιοποίησης των κοινωνικών σχέσεων) ήταν ο
14

Αµερικάνικος σύνδεσµος εργοδοτών που έπαιζε ρόλο παρεµφερή µε τον δικό µας Συνδέσµου
Ελλήνων Βιοµηχάνων
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Άγγλος αστός οικονοµολόγος Κέυνς που συναρµολόγησε ένα καινούργιο
παράδειγµα για τη θεωρία και τη πρακτική του καπιταλισµού της µαζικής
παραγωγής/µαζικής κατανάλωσης. Παρότι επιµέρους πλευρές της κευνσιανής
προσέγγισης έχουν το ενδιαφέρον τους (είτε αποδείχτηκαν σωστές είτε όχι) οι
δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κύλισε το όχηµα αυτής της
καινούργιας καπιταλιστικής κωδικοποίησης/αξιοποίησης των κοινωνικών
σχέσεων, απ’ τη δεκαετία του 1930 και ύστερα, είναι οι εξής δύο:
•

Στο κέντρο της διαδικασίας βρίσκεται ο µισθός και µέσου αυτού ο
έλεγχος

της

κοινωνικής

(=καταναλωτικής)

και

της

πολιτικής

συµπεριφοράς του προλεταριάτου και η ρύθµιση της αναπαραγωγής
της εργατικής τάξης.
•

Στον έλεγχο της διαδικασίας βρίσκεται το κράτος και µέσω αυτού η
σχηµατοποίηση

(µε

όποιον

τρόπο…)

της

διάρκειας

και

της

σταθερότητας των καπιταλιστικών σχέσεων.
Απ’ τα µέσα της δεκαετίας του 1930 και ύστερα ο καπιταλιστικός
κόσµος άρχισε να γίνεται, µε έναν τρόπο, «κεϋνσιανικός». Το εθνικό κράτος,
σα συλλογικός διαχειριστής της κρίσης, µε την κεντρική τράπεζα, τα
υπουργεία και το νόµισµά αναλάµβανε συνειδητά και µεθοδικά µεγάλο µέρος
της ευθύνης να προστατευτούν και να ορθολογικοποιηθούν οι όροι (οι
κοινωνικές σχέσεις, οι θεσµοί) της µαζικής παραγωγής και της µαζικής
κατανάλωσης. Ένας ουδέτερος παρατηρητής θα σηµείωνε τρεις τουλάχιστον
παραλλαγές αυτής της αντικυκλικής δράσης (αντικυκλικής µε την έννοια της
αναίρεσης και του ελέγχου των συνεπειών της παραδοσιακής κίνησης του
καπιταλιστικού κύκλου: ανάπτυξη-ύφεση-ανάπτυξη…). Μια Ρουσβελτιανή, µια
Χιτλερική και µία Σταλινική. Ο Κεϋνσιανισµός, σα στρατηγική προσέγγιση
µάλλον παρά σαν ολοκληρωµένο δόγµα, είχε γεννήσει την µακροοικονοµία
µαζί µε τα εργαλεία της.
Η εφαρµογή των κεϋνσιανών ιδεών µέσα στις εθνικές επικράτειες δεν
είχαν το τέλειο αποτέλεσµα. Εκεί που η καπιταλιστική ανάπτυξη των πρώτων
δεκαετιών του 20ου αιώνα δεν είχε υποστεί τις µεγάλες καταστροφές του Α’
παγκοσµίου πολέµου, στις ΗΠΑ κυρίως και δευτερευόντως στη Μεγάλη
Βρετανία, εκεί που το πέρασµα στον τεϊλορισµό και τον φορντισµό γινόταν
«οµαλά», οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου (σε µηχανές) ήταν τόσο µαζικές

46

στη δεκαετία του ’20, ώστε παρά την αντικυκλική κρατική µεσολάβηση µετά
την παραγωγική καταβύθιση στις αρχές των ’30, παρά την ανάληψη από το
κράτος της ευθύνης συντήρησης της απασχόλησης και του µισθού (και άρα
της κατά Κέυνς ενεργού ζήτησης) παρέµενε πάντα υψηλό το ποσοστό του
«παραγωγικού πλεονάσµατός». Στις ΗΠΑ το New Deal µείωσε την ανεργία
από το 25% σε ένα λιγότερο απειλητικό για την κοινωνική συνοχή 15%. Αλλά
και πάλι ο ένας στους επτά έµενε σταθερά χωρίς δουλειά. Όπως σταθερή
ήταν και η έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων εφόσον κανένας επιχειρηµατίας δεν
έπαιρνε το ρίσκο για νέες επενδύσεις τη στιγµή που οι παλαιότερες της
δεκαετίας του ’20 παρέµεναν «ανενεργές». Ο Κέυνς µπορούσε να διαγνώσει
την αιτία: η παραγωγικότητα της εργασίας, µε τα νέα δεδοµένα οργάνωσής
της, ήταν πολύ υψηλότερη από όσο κάθε εθνική αγορά εµπορευµάτων
µπορούσε να συντηρεί.
Φαινόταν πως από τα µέσα της δεκαετίας του 30’ και µετά, η πολεµική
διαχείριση της κρίσης γινόταν όλο και περισσότερο αναπόφευκτη. Ένας
διακρατικός

πόλεµος

αποτελεί

το

πλέον

«αδιαπραγµάτευτο

εργαλείο

διαπραγµάτευσης» της σχετικής ισχύος του ενός κράτους ως προς τα άλλα. Κι
αν ακόµα, στα µέσα της δεκαετίας του ’30, υπήρχαν ειρηνόφιλες
ψευδαισθήσεις µεταξύ των ανώτερων κρατικών υπαλλήλων για το ξεπέρασµα
της κρίσης, ήταν γεγονός ότι η εκστρατεία µαζικής ανανέωσης του
στρατιωτικού εξοπλισµού αποδεικνύονταν ευεργετική για την απορρόφηση της
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας µέσα σε κάθε κράτος,
Ο Κέυνς, κάνοντας κριτική στα δόγµατα και στις βεβαιότητες της
κλασσικής πολιτικής οικονοµίας, είχε ρίξει απ’ τον τοίχο το εικόνισµα του
περίφηµου «νόµου του Say»: του νόµου που υποστήριζε ότι χάρη στον
αυτοµατισµό της ελεύθερης αγοράς η προσφορά εµπορευµάτων δηµιουργεί
από µόνη της την ανάλογη ζήτηση. Ο Κέυνς είχε δίκιο, γενικά. Υπήρχε όµως
(και υπάρχει πάντα σαν έσχατη λύση των καπιταλιστικών αντιφάσεων) µια
ειδική περίπτωση που ο «νόµος του Say» έχει ισχύ, αν και ελαφρά
τροποποιηµένος: η «προσφορά» καταστροφικού δυναµικού επιβάλει την
ανάλογη «ζήτηση»-δηµιουργεί την ανάλογη «αγορά» καταστροφής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΟΥ
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3.1 Εισαγωγή
Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας
του ’70 ο φορντισµός κυριάρχησε στις οικονοµίες της ∆ύσης. Τα θεµέλια
βέβαια είχαν ήδη µπει από τις αρχές του 20ου αιώνα όπως περιγράφτηκαν στο
δεύτερο κεφάλαιο. Ο πόλεµος έδωσε ώθηση στο νέο παραγωγικό µοντέλο και
επικράτησε ως αναπτυξιακό πρότυπο σε βαθµό που κάποιοι αναλυτές τον
ονόµασαν «φορντιστικό καπιταλισµό» (Πελαγίδης, 1997).
Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγιναν αντικείµενο ανάλυσης τα βασικά
χαρακτηριστικά που πλαισίωσαν τον φορντισµό πριν τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο. Σε αυτό το κεφάλαιο σε πρώτη φάση θα γίνουν αντικείµενο ανάλυσης
τα βασικά χαρακτηριστικά που πλαισίωσαν τον φορντισµό από το 1945 ως τα
µέσα της δεκαετίας του ‘70. Σε δεύτερη φάση θα καταγραφούν οι αιτίες που
οδήγησαν τον φορντισµό στα όριά του.

3.2 Ο φορντισµός µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο
Παρακάτω παραθέτονται κάποια από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά
που πλαισίωσαν τον φορντισµό µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο. Πρέπει να
τονιστεί ότι ο φορντισµός δεν αναπτύχθηκε σε κάθε χώρα µε τον ίδιο τρόπο.
Τα

ακόλουθα

χαρακτηριστικά

παραπέµπουν

στον

ιδεατό

τύπο

του

φορντισµού, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρόκειται για τη µοναδική ή την πλέον
συνήθη εκδοχή του. Σε κάθε εθνικό πλαίσιο αναπτύσσεται η εθνική εκδοχή του
φορντικού συστήµατος, ως συνύφανση αµιγώς φορντικών αλλά και µηφορντικών στοιχείων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει από αυτή την άποψη η
καταγραφή των διάφορων εκδοχών του φορντισµού από τους Peck & Tickell
(1994: 286-287, από το Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996: 34-35).
Πίνακας 2
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΧΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΝΤΙΣΜΟΥ
Τύπος Φορντισµού

Χαρακτηριστικά

Κλασικός

Μαζική παραγωγή και κατανάλωση, που ΗΠΑ

Φορντισµός

διασφαλίζεται από το δηµοκρατικό κράτος-

Παραδείγµατα

πρόνοιας.
Ευέλικτος

Αποκεντρωµένο, οµοσπονδιακό κράτος. Γερµανία
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φορντισµός

Στενή

συνεργασία

ανάµεσα

σε

χρηµατιστικό και βιοµηχανικό κεφάλαιο και
διευκόλυνση

διεπιχειρησιακών

δεσµών

συνεργασίας.
Μπλοκαρισµένος Άγονη
Φορντισµός

ολοκλήρωση χρηµατιστικού και Αγγλία

παραγωγικού κεφαλαίου στο επίπεδο του
εθνικού

κράτους.

Αρχαϊκός

και

προβληµατικός χαρακτήρας της πολιτικής
που υιοθετεί η εργατική τάξη.
Κρατικός

«Το κράτος επιχειρηµατίας»: το κράτος Γαλλία

Φορντισµός

παίζει δραστήριο και αποφασιστικό ρόλο
προκειµένου

να

δηµιουργηθούν

οι

προϋποθέσεις που να ενθαρρύνουν τη
µαζική

παραγωγή

(εδώ

συµπεριλαµβάνονται πολιτικές κρατικής
βιοµηχανίας).
Καθυστερηµένος

Φθηνή

εργασία

Φορντισµός

φορντικού

στη

διάθεση

βιοµηχανικού

ενός Ισπανία,

πυρήνα.

Το Ιταλία

κράτος παίζει κεντρικό ρόλο στην ταχεία
εκβιοµηχάνιση κατά τη δεκαετία του 1960.
Περιφερειακός

Εγχώρια γραµµή συναρµολόγησης κυρίως Μεξικό,

Φορντισµός

για εξαγωγή των φορντικών προϊόντων. Βραζιλία
Στήριξη σε εξωτερικό δανεισµό και µεγάλα
ποσοστά
δοµές

χρέους. Αυταρχικές
σε

συνδυασµό

εκδηµοκρατισµού.

µε

κρατικές
κίνηµα

Προσπάθειες

αντιγραφής του φορντικού συστήµατος
συσσώρευσης

παρά

της

απουσία

αντίστοιχου τρόπου ρύθµισης.
Φυλετικός

∆ιχοτόµηση της εργατικής δύναµης. Η Νότια Αφρική

Φορντισµός

προνοµοιούχος µειοψηφία απολαµβάνει (επί
προνόµια (συνθήκες εργασίας και αµοιβές) apartheid)
βορειο-αµερικάνικου

τύπου.

Τούτο

50

στηρίζεται σε αυταρχικές κρατικές δοµές
και συνθήκες υπερεκµετάλλευσης για την
πλειοψηφία του πληθυσµού.
Πρώιµος

Τεϊλορική

εργασιακή

διαδικασία

σε Μαλαισία,

Τεϊλορισµός

συνδυασµό µε ανεξάντλητη προσφορά Μπαγκλαντές,
εργασίας. σκληρή εκµετάλλευση, τεράστια Φιλιππίνες
απόσπαση
καθεστώτα

υπεραξίας.
και

∆ικτατορικά

σηµαντικές

κοινωνικές

εντάσεις.
Υβριδικός

Οικονοµική επέκταση που στηρίζεται στο Ιαπωνία

Φορντισµός

κυνήγι

του

κέρδους

αλλά

και

σε

τροποποιηµένη εκδοχή των αρχών του
Τεϊλορισµού. Κοινωνικός κατακερµατισµός
και µη ανεπτυγµένο κράτος-πρόνοιας.
Έµµεση

σύνδεση

µισθών

και

παραγωγικότητας.

Στην ιδεατή του µορφή ο φορντισµός αναφέρεται σε ένα συγκεκριµένο
βιοµηχανικό υπόδειγµα. Η ανάλυση των παρακάτω χαρακτηριστικών του
φορντισµού βασίζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος της στη σχολή της ρύθµισης
η οποία ορίζει το φορντισµό ως την εποχή της εντατικής συσσώρευσης σε
συνδυασµό µε τη µονοπωλιακή ρύθµιση της οικονοµίας. Η κινητήρια δύναµη
της µαζικής συσσώρευσης είναι η δυναµική της µαζικής παραγωγής, δηλαδή
η εντατικοποίηση της εργασίας, ο λεπτοµερής κατακερµατισµός των
καθηκόντων (που προϋποθέτει κατακερµατισµό του συνολικού έργου σε
πληθώρα επιµέρους συνιστωσών) και η εκµηχάνιση της παραγωγής
προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Η ερµηνεία του φορντισµού από
την σχολή της ρύθµισης δεν περιορίζεται στο παραγωγικό σύστηµα και στην
οργάνωση της εργασίας αλλά περιλαµβάνει ένα ευρύτερο µακρο-οικονοµικό,
θεσµικό και κοινωνιολογικό πλαίσιο. Η έννοια του φορντισµού έχει
χρησιµοποιηθεί για να εκφράσει µία διακριτή περίοδο του καπιταλισµού και
έναν ευρύτερο τρόπο ζωής.
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Παρακάτω

εκτίθενται

αναλυτικά

τα

βασικά

χαρακτηριστικά του

φορντισµού.
3.2.1 Παραγωγή σε σειρά
Η παραγωγή στον φορντισµό στηρίζεται στην κινητή ταινία και στις
περιορισµένες τεχνικές δεξιότητες των εργαζοµένων. Υπάρχει σαφής
διαχωρισµός ανάµεσα στο επιτελικό και εκτελεστικό τµήµα της παραγωγής. Το
µεν

πρώτο,

χαρακτηρίζεται

από

ιεραρχικές

και

αυταρχικές

δοµές

περιλαµβάνοντας ειδικευµένα στελέχη management και έµπειρους επιστάτες
για την προώθηση των εντολών και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων. Το δε
δεύτερο, στοιχειοθετείται µέσα απ’ το µοντέλο του «µαζικού εργάτη» ο οποίος
λειτουργεί υπό τους ρυθµούς των ιµάντων µεταφοράς µε συγκεκριµένο τρόπο
παρέµβασης στη µεταποιητική διαδικασία15. Άµεσα συνδεδεµένη µε την
παραγωγή σε σειρά είναι και η τυποποίηση των προϊόντων. Αντίθετα µε την
παραγωγή των τεχνιτών του 19ου αιώνα –όπου κάθε κοµµάτι έπρεπε να
σχεδιαστεί, να κατασκευαστεί και να συναρµολογηθεί µε ειδικό τρόπο- για µια
παρτίδα αυτοκίνητα από µαζικά παραγόµενα αυτοκίνητα ο ίδιος προβολέας θα
µπορούσε να συναρµολογηθεί στο ίδιο µοντέλο µε τον ίδιο τρόπο. Η
παραγωγή σε σειρά έχει ως αποτέλεσµα τη µαζική παραγωγή µεγάλων
ποσοτήτων προϊόντων τα οποία χαρακτηρίζονται από µικρή ποικιλία. Τα
συστήµατα διαχείρισης στηρίχθηκαν σε στρατηγικές ελέγχου της αγοράς και
µηδενικής αλλαγής των προϊόντων, απόρροια του υψηλού όγκου αποθεµάτων
ο οποίος ήταν συνυφασµένος µε το συγκεκριµένο παραγωγικό µοντέλο («just
–in– case production» για την περίπτωση καθυστερήσεων, ανεπαρκειών ή
ελαττωµατικών προϊόντων).
Η παραγωγή σε σειρά χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένα κατά τη διάρκεια
του Β’ παγκοσµίου πολέµου για την παραγωγή στρατιωτικού υλικού αλλά και
µετά το τέλος του πολέµου το συγκεκριµένο βιοµηχανικό παράδειγµα
εδραιώθηκε και επεκτάθηκε στις βιοµηχανίες της ∆ύσης. Είναι αυτονόητο ότι
ούτε όλοι οι κλάδοι ούτε όλοι οι εργαζόµενοι εντάσσονται ευθέως στις
διαδικασίες της µαζικής παραγωγής. Η κυριαρχία του φορντισµού δεν
αναφέρεται στην αυτόµατη µετατροπή κάθε παραγωγικής δραστηριότητας σε
15

Η παραγωγική και χωρική έκφραση των προαναφερθέντων προτύπων δεν είναι άλλη απ’ τη
λεγόµενη «κάθετη ολοκλήρωση» (Λυµπεράκη, 1991)
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φορντική, αλλά στο γεγονός ότι ο δυναµισµός της οικονοµίας εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τις φορντικές επιχειρήσεις της. Οι τελευταίες δίνουν
ουσιαστικά τόνο στα δρώµενα.

3.2.2 Παράδειγµα µακροοικονοµικής µεγέθυνσης
Ο Φορντισµός αποτελεί ένα σταθερό παράδειγµα µακροοικονοµικής
µεγέθυνσης (καθεστώς συσσώρευσης).
«Είναι σταθερό αυτό το υπόδειγµα, επειδή αναπτύσσεται στην
τροχιά του «ενάρετου κύκλου» που στηρίζεται στη µαζική παραγωγή,
στις οικονοµίες κλίµακας που εξασφαλίζουν συνεχή αύξηση της
παραγωγικότητας, σε συνεχώς αυξανόµενους µισθούς που διευρύνουν
αέναα τη ζήτηση, σε υψηλά κέρδη που διευκολύνονται από την πλήρη
απασχόληση των συντελεστών της παραγωγής και, τέλος, σε
αυξηµένες επενδύσεις προκειµένου να επιτευχθεί ακόµα µεγαλύτερη
τυποποίηση,
παραγωγής,

ταχύτητα

και

τροφοδοτώντας

αποτελεσµατικότητα
δηλαδή

το

ξεκίνηµα

της

µαζικής

ενός

νέου

«ενάρετου» φορντικού κύκλου µεγέθυνσης και ευηµερίας» (Λυµπεράκη
& Μουρίκη, 1996: 31).
Επιπλέον,

ο

φορντισµός

συνδέθηκε

µε

ένα

σύστηµα

από

προστατευµένες εθνικές αγορές, που επέτρεπαν στους µαζικούς παραγωγούς
να αντισταθµίζουν τα πάγια έξοδά τους στο εσωτερικό και να ανταγωνίζονται
στη βάση του οριακού κόστους στην παγκόσµια αγορά, ή αντιγράφοντας τα
υφιστάµενα µοντέλα διαµέσου της ξένης επένδυσης.

3.2.3 Ιεραρχία, γραφειοκρατία
Ο Φορντισµός περιλαµβάνει τη διάκριση ανάµεσα στην ιδιοκτησία και
στον έλεγχο των µεγάλων εταιριών και την ανάδειξη µιας ειδικού τύπου
συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας που ασκεί αυταρχικό έλεγχο πάνω στην
εργασία. Οι φορντιστικές γραφειοκρατίες είναι έντονα ιεραρχικές, µε τους
δεσµούς ανάµεσα στις διευθύνσεις και στα τµήµατα να καθιερώνονται µέσω
του κέντρου και όχι στη βάση. Ο σχεδιασµός γίνεται από ειδικούς, οι
κανονισµοί και οι κατευθυντήριες γραµµές εκδίδονται ώστε οι κατώτεροι
διευθυντές να τις εφαρµόζουν.
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3.2.4 Εργασία, συνδικάτα
Τις δεκαετίες µετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο, η συγκέντρωση της
παραγωγής σε µεγάλα εργοστάσια έτεινε να γίνει ο κανόνας και οι εργάτες
που έβρισκαν απασχόληση σε τέτοιου είδους µονάδες εντάχθηκαν στην
νεοεισερχόµενη έννοια: «εργάτης-µάζα». Η εφαρµογή του τεϊλορισµού στην
µαζική παραγωγή αφαίρεσε κάθε δεξιότητα από την εργασία, κατάτµησε τις
επιµέρους εργασίες σε µια σειρά από επαναλαµβανόµενες κινήσεις και
δηµιούργησε µία αυστηρή διαίρεση ανάµεσα στην πνευµατική και στη
χειρωνακτική εργασία. Τα ανθρώπινα όντα αντιµετωπίσθηκαν ως ανταλλάξιµα
εξαρτήµατα µιας µηχανής, που πληρώνονταν ανάλογα µε τη δουλειά που
έκαναν και όχι ανάλογα µε το ποια ήταν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
διαµορφώθηκε και µία ιδιαίτερη εργασιακή σχέση η «τυπική» ή «κανονική»
εργασιακή σχέση η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Κουζής, 2001: 40-41):

•

Εξαρτηµένη µισθωτή εργασία, υπό την έννοια ότι ο εργαζόµενος είναι
εξαρτηµένος από τον εργοδότη. Η εξάρτηση παίρνει τις εξής µορφές: α)
οικονοµική

εξάρτηση

του

µισθωτού

έναντι

του

εργοδότη,

β)

προσδιορισµός του τόπου παροχής της εργασίας από τον εργοδότη
που αναφέρεται στον τόπο της επιχείρησης, γ) προσδιορισµός του
χρόνου παροχής της εργασίας από τον εργοδότη, δ) τρόπος παροχής
της εργασίας σύµφωνα µε τις εντολές του εργοδότη, ε) άσκηση
εποπτείας και ελέγχου επί της παρεχόµενης εργασίας στα πλαίσια του
διευθυντικού εργοδοτικού δικαιώµατος.
•

Σταθερή απασχόληση. Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι αόριστη
εφ’ όσον η έναρξή της τοποθετείται στην πρόσληψη του µισθωτού και η
λήξη της στην ηµεροµηνία συνταξιοδότησής του.

•

Πλήρης απασχόληση. Ο εργάσιµος χρόνος ανταποκρίνεται στα
ισχύοντα συµβατικά ή νόµιµα πλαίσια ως προς το πλήρες ωράριο
απασχόλησης.

•

Σταθερότητα ωραρίου απασχόλησης ως προς την ηµερήσια και
εβδοµαδιαία διάρκεια της εργασίας.

•

Εξασφάλιση αµοιβής τουλάχιστον ίσης µε τα ισχύοντα κατώτατα νόµιµα
όπως ορίζουν οι οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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•

Υπαγωγή της εργασιακής σχέσης στα πλαίσια της προστασίας της
ασφαλιστικής

και

εργατικής

νοµοθεσίας

για

την

κατοχύρωση

θεµελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων.
Η

«τυπική»

εργασιακή

σχέση

κυριάρχησε

στον

ανεπτυγµένο

βιοµηχανικά κόσµο για µακρό χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα µετά τον Β’
παγκόσµιο πόλεµο, και, λόγω των εργατικών και κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωµάτων που τη συνόδευαν εξασφάλιζε ένα µεγάλο βαθµό σταθερότητας,
ασφάλειας και προστασίας για τους εργαζόµενους. Με άλλα λόγια, η «τυπική»
εργασιακή σχέση καθώς και οι θεσµοποιηµένες προσδοκίες για ανάπτυξη, για
αύξηση των επιπέδων κατανάλωσης και για ευρύτερη κοινωνική ευηµερία
αποτέλεσαν το «κοινωνικό τσιµέντο» που εξασφάλιζε τη συνέχεια του
κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος.
Κατά την µεταπολεµική περίοδο αναπτύχθηκαν και νοµιµοποιήθηκαν τα
βιοµηχανικά συνδικάτα τα οποία µέσα σε ένα πλαίσιο διαδικασιών συλλογικών
διαπραγµατεύσεων καθόριζαν το ύψος του µισθού και επηρέαζαν τις
συνθήκες εργασίας. Το ύψος του µισθού ήταν άµεσα συνδεδεµένο µε την
παραγωγικότητα της εργασίας (και συχνά µε τον πληθωρισµό).

3.2.5 Μαζική κατανάλωση-κράτος πρόνοιας
Τέλος, ο Φορντισµός αποτελεί ένα γενικό υπόδειγµα κοινωνικής
οργάνωσης. Σε ότι αφορά το σκέλος της κατανάλωσης, όπως είδαµε και στο
δεύτερο κεφάλαιο, το φορντικό σύστηµα συνοδεύεται από µαζική κατανάλωση
τυποποιηµένων αγαθών και υπηρεσιών από τα νοικοκυριά καθώς και από την
προσφορά τυποποιηµένων συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών από τους
γραφειοκρατικούς µηχανισµούς του κράτους. Το κράτος έχει να παίξει και άλλο
σηµαντικό ρόλο, πέρα από την εξασφάλιση συλλογικών αγαθών και
υπηρεσιών. Αυτός ο ρόλος συνοψίζεται στην ευθύνη του να διαχειρίζεται τις
εντάσεις και τους ανταγωνισµούς που προκύπτουν από τις σχέσεις κεφαλαίου
και εργαζόµενων. Για την εξασφάλιση αυτού του γενικού υποδείγµατος
κοινωνικής οργάνωσης και ειδικότερα, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
διαχείριση των εντάσεων και των ανταγωνισµών στο κοινωνικό πεδίο, το
φορντικό σύστηµα «συµπληρώνεται» µε την οικοδόµηση του Κεϋνσιανού
κράτους-πρόνοιας

και

την

υιοθέτηση

µιας

Κεϋνσιανής

έµπνευσης
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δηµοσιονοµικής πολιτικής (Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996).
Το στάδιο µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και µέχρι το τέλος της
δεκαετίας του 1960 έχει χαρακτηριστεί ως η χρυσή εποχή του κράτους
πρόνοιας ή η περίοδος εδραίωσης του κλασικού κράτους πρόνοιας. Η
οικοδόµηση του στηρίχτηκε στο συνδυασµό του κεϋνσιανικού µοντέλου
οικονοµικής ανάπτυξης και του µοντέλου κοινωνικής πολιτικής του Μπέβεριτζ,
µέσα στο µεταπολεµικό κλίµα πολιτικής συναίνεσης στις καπιταλιστικές χώρες,
ανάµεσα στο κράτος, το κεφάλαιο και το οργανωµένο εργατικό κίνηµα. Την
ιδεολογική τροφή αυτού του κλίµατος αποτελούσαν η πίστη στη δυνατότητα
επίτευξης µιας κοινωνίας της ευηµερίας, µε κύριο µοχλό το κοινωνικό κράτος.
Στα πλαίσια της µεταπολεµικής συσσώρευσης και της οικονοµικής
ευρωστίας, αυτή η πίστη µεταβλήθηκε γρήγορα σε πεποίθηση, καθώς η
ανεργία έπεσε σε πολύ χαµηλά επίπεδα και το πλέγµα των κοινωνικών
υπηρεσιών στήριζε τον πολίτη «από το λίκνο έως τον τάφο”16(Στασινοπούλου,
1997).
Συµπερασµατικά,

ο

φορντισµός

αποτελεί

µία

ιδιαίτερη

µορφή

βιοµηχανισµού, η οποία αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και έφτασε στη
πιο ισχυρή του έκφραση στα χρόνια της µεταπολεµικής οικονοµικής έκρηξης.
Οι γραµµές παραγωγής και κατανάλωσης, ηµι-ειδικευµένων ή ανειδίκευτων
εργαζοµένων υπό το καθεστώς συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε µία
διευθυνόµενη εγχώρια αγορά και σε µία συγκεντρωτικού τύπου οργάνωση,
αποτελούν και συγκροτούν από κοινού τη δοµή του φορντισµού. Έχουν
δηµιουργήσει µια οικονοµική κουλτούρα που εκτείνεται πέρα από τα
πολύπλοκα εργοστάσια συναρµολόγησης, στη γεωργία, στις υπηρεσίες και σε
τµήµατα του κράτους. Χαρακτηρίζεται από την αφοσίωσή του στην κλίµακα
και στο τυποποιηµένο προϊόν (είτε αυτό είναι µία σοκολάτα είτε ένα επεισόδιο
µιας τηλεοπτικής σειράς), από µία ανταγωνιστική στρατηγική βασισµένη στη
µείωση του κόστους, από αυταρχικές σχέσεις, συγκεντρωτικό σχεδιασµό και
αυστηρή οργάνωση οικοδοµηµένη µε βάση τις αποκλειστικές περιγραφές
εργασίας.
Οι επιδράσεις του φορντισµού µπορούν να γίνουν αισθητές, πέραν της
οικονοµίας, στην πολιτική (µαζικά κόµµατα) αλλά και σε ευρύτερα πολιτιστικά
16

Γνωστή έκφραση που συνδέθηκε µε το πλάνο του Μπέβεριτζ, αν και χρησιµοποιήθηκε για πρώτη
φορά από τον Ρούσβελτ.
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πεδία, στη βιοµηχανική σχεδίαση, στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στη πολεοδοµία
και στην αρχιτεκτονική. Ο πολιτισµός και η κουλτούρα βαθιά επηρεασµένα
από το συγκεκριµένο βιοµηχανικό παράδειγµα θέτουν τον φορντισµό στο
κέντρο του µοντερνισµού.

3.3 Η κριτική στις θέσεις της σχολής της ρύθµισης περί της έννοιας του
φορντισµού
Η αντίληψη περί φορντισµού έχει δεχτεί έντονη κριτική κυρίως για τον
υπέρµετρο θεωρητικό ρόλο και την εκτεταµένη χρήση της έννοιας από
πλευράς των θεωρητικών της σχολής της ρύθµισης.
Κατ’

αρχάς,

αµφισβητείται

η

σηµαντικότητα

των

τεϊλορικά

σχεδιασµένων θέσεων εργασίας και η ειδική βαρύτητα που καταλαµβάνει στο
οικονοµικό σύστηµα η παραγωγή που βασίζεται στις φορντικές προδιαγραφές
(µαζική παραγωγή, τυποποίηση, οικονοµίες κλίµακας, «γραµµή» παραγωγής
κ.λπ.). Υποστηρίζεται ότι το ποσοστό των θέσεων εργασίας που βασίζονται σε
µη τεϊλορικές αρχές, η ύπαρξη και η λειτουργία των οποίων συσκοτίζονται από
την αποκλειστική ενασχόληση µε τον φορντισµό, παραµένει ιδιαίτερα υψηλό.
Ακόµα, αµφισβητείται η υιοθέτηση και η πλήρης εφαρµογή ρυθµιστικών
πολιτικών παρεµβάσεων κεϋνσιανής εµπνεύσεως από την πλευρά του
κράτους (Clarke, 1988).
Ένα ακόµα σηµείο κριτικής αφορά τις πολλές διαφορετικές «εθνικές
εκδοχές» του φορντικού συστήµατος. Υποστηρίζεται πως το φορντικό
σύστηµα παρουσιάζει τόσες διαφοροποιήσεις στις χώρες στις οποίες
εφαρµόζεται, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, που καθιστά αδύνατη την
εδραίωση τις επιχειρηµατολογίας περί µίας κυρίαρχης «λογικής» που διέπει
τον φορντισµό ανεξαρτήτως γεωγραφίας και ιστορίας.
Σηµαντική είναι ακόµα και η κριτική που αφορά την έµφαση την οποία
δίνει η σχολή της ρύθµισης στην «εσωτερική λογική» του φορντικού
συστήµατος και στο ρόλο που αυτή παίζει για την ιστορική εξέλιξη της
οικονοµίας κάθε χώρας. Υποστηρίζεται πως παραγνωρίζονται οι συνέπειες
των αντιφατικών σχέσεων και των συγκρούσεων που αναπτύσσονται
ανάµεσα σε κοινωνικές τάξεις και οµάδες καθώς και στις επιχειρήσεις και στο
κράτος. Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη το αποτέλεσµα της ιστορικής εξέλιξης
ουσιαστικά ρυθµίζεται από τον ανταγωνισµό που αναπτύσσεται στις κοινωνίες
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και όχι από νοµοτέλειες που διέπουν τις οικονοµίες (Clarke, 1988).

3.4 Προσπάθειες άµβλυνσης των προβληµάτων του τεϊλορισµου: H
Κίνηση των Ανθρωπίνων σχέσεων και η Κίνηση για τον Εξανθρωπισµό
της Εργασίας.
Ο προβληµατικός χαρακτήρας της τεϊλορικά σχεδιασµένης οργάνωσης
της εργασίας είχε γίνει φανερός ήδη από την δεκαετία του 1920. Οι εργάτες
αρνούνταν να προσαρµοστούν στην επαναλαµβανόµενη εργασία. Η χαµηλή
απόδοση και ποιότητα, η αδιαφορία στην εργασία, η συλλογικά εσκεµµένη
µείωση της απόδοσης, οι υψηλοί ρυθµοί απουσιών και η δυσαρέσκεια είναι
όλα ενδεικτικά της άρνησης των εργαζόµενων. Μετά τον Α’ Παγκόσµιο
Πόλεµο, οι µάνατζερς, σε µία προσπάθεια να νοµιµοποιήσουν τη θέση και την
εξουσία των διευθυντικών στελεχών, ίδρυσαν την Κίνηση των Ανθρωπίνων
Σχέσεων

µία συνιστώσα

της

οποίας επικεντρώθηκε

στην

εµπειρική

παρατήρηση των προβληµάτων των τεϊλορικών εργαστηρίων (Μουζέλης,
1991). Η Κίνηση των Ανθρωπίνων Σχέσεων προσπάθησε να «απαλύνει» τις
δυσλειτουργίες που προέκυπταν από τον τεϊλορισµό µε ένα απλό σχετικά
τρόπο. ∆ηµιούργησε απλές, «συγγενικές» εργασίες και έθετε τους εργάτες να
τις πραγµατοποιούν κατά κάποιο τρόπο «κυκλικά». Το αποτέλεσµα ήταν ο
εργάτης να ασκεί εναλλακτικά, συγγενικά, ανειδίκευτα καθήκοντα. Η
συγκεκριµένη πρακτική αν και περιορίζει σε ένα βαθµό την µονοτονία των
απλών, υπερκεµατισµένων καθηκόντων δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη λογική
του τεϊλορισµού. Αντίθετα, βασικός στόχος ήταν να γίνει αποδεκτή η µονότονη
εργασία στη γραµµή παραγωγής προκειµένου να αυξηθεί η απόδοση των
εργατών (Πετράκη, 2007). Οι πολιτικές της διεύρυνσης των καθηκόντων
εφαρµόστηκαν σε πολύ περιορισµένη έκταση.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έχουν σηµαδευτεί από ένα µαζικό
φαινόµενο αντίστασης στην κατακερµατισµένη και επαναληπτική εργασία. Η
οργάνωση του εργατικού δυναµικού αναπτύσσεται και δηµιουργείται ένα
µαζικό συλλογικό κίνηµα που αντιδρά µέσα στους χώρους εργασίας και
αντιστέκεται απέναντι στην επιστηµονική οργάνωση της εργασίας. Εκείνη την
περίοδο και υπό την επιρροή των πολιτικών και κοινωνικών αναταραχών
εγγράφονται και οι πειραµατισµοί που έλαβαν χώρα από την Κίνηση για τον
Εξανθρωπισµό της Εργασίας. Η διαφορά µεταξύ της Κίνησης για τον
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Εξανθρωπισµό της Εργασίας από την Κίνηση των ανθρωπίνων σχέσεων είναι
ότι η πρώτη ερχόταν σε διαφοροποίηση ή ακόµα και σε ρήξη µε τις αρχές του
τείλορισµού.
Η Κίνηση για τον Εξανθρωπισµό της εργασίας γεννήθηκε µέσα από
τους πειραµατισµούς και τις έρευνες των θεωρητικών του Tavistock Institute of
Technology του Λονδίνου. Βασικός άξονας της συγκεκριµένης κίνησης είναι ο
«εµπλουτισµός»17

των

θέσεων

εργασίας

µε

την

τοποθέτηση

κάθε

εργαζόµενου σε οµάδα εργασίας που διαθέτει «ελεγχόµενη αυτονοµία»18. Το
αποτέλεσµα είναι να διευρύνεται αλλά και να γίνεται πιο πολύπλοκη η εργασία
εποµένως να πολλαπλασιάζονται οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται.
Οι πέντε βασικές αρχές της Κίνησης για τον Εξανθρωπισµό της
Εργασίας σύµφωνα µε τους Λίτλερ και Σάλαµαν (1985: 80-81) είναι οι εξής
(Πετράκη, 2007: 29):

•

Η

θέση

εργασίας

περιλαµβάνει

όσα

εργασιακά

καθήκοντα

χρειάζεται προκειµένου να ολοκληρωθεί ένα προϊόν ή µια
διαδικασία του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η εργασία αποκτά εσωτερική
σηµασία και προκαλεί στους εργαζόµενους ικανοποίηση και
αυτοεκτίµηση.
•

Επανασυνδέονται τα καθήκοντα επίβλεψης

και

ελέγχου

µε

αποτέλεσµα ο ατοµικός εργαζόµενος ή η οµάδα εργασίας να
αποκτούν υπευθυνότητα για την ποιότητα και την αξιοπιστία της
δουλειάς τους, ενώ συγχρόνως µειώνονται οι θέσεις των επιστατών
και των ελεγκτών.
•

Αναπτύσσεται η εναλλαγή στις θέσεις εργασίας και η διεύρυνση των
καθηκόντων µε την εκµάθηση από τους εργάτες πολλών συναφών
και κοντινών εργασιών.

17

«Ο εµπλουτισµός της θέση εργασίας αναφέρεται στην αναβάθµιση του περιεχοµένου της εργασίας. ο
εµπλουτισµός αυξάνει το εύρος, αλλά και την πολυπλοκότητα της εργασίας, διευρύνει τις τεχνικές
ικανότητες που απαιτούνται, ενώ συγχρόνως δηµιουργούνται προϋποθέσεις για αύξηση της
διακριτικής ευχέρειας της θέσης εργασίας (λειτουργική αυτονοµία). Σε αντίθεση µε την απλή
διεύρυνση καθηκόντων µιας θέσης εργασίας ή µε την εναλλαγή σε πολλές συναφείς και κοντινές
θέσεις εργασίας (Πετράκη, 2007: 28).
18
«Ελεγχόµενη» αυτονοµία διαθέτουν οι «ηµιαυτόνοµες» οµάδες εργασίας: ο ρυθµός εργασίας
καθορίζεται από την διεύθυνση. Ωστόσο οι ηµιαυτόνοµες οµάδες εργασίας διαχειρίζονται
«ελεύθερα» το χρόνο που τους έχει καθοριστεί, ενώ οι όποιοι καταναγκασµοί υπολογίζονται
διαφορετικά, π. χ. αριθµός εξαρτηµάτων την ηµέρα ή την εβδοµάδα. Οι αυτόνοµες οµάδες εργασίας
καθορίζουν από µόνες τους τον ρυθµό εργασίας.
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•

Ο ρυθµός εργασίας ρυθµίζεται από τους ίδιους τους εργάτες και
δίνεται η δυνατότητα κάποιας επιλογής των µεθόδων και του
βηµατισµού της εργασίας.

•

Ο σχεδιασµός των θέσεων εργασίας κάνει δυνατή την κοινωνική
αλληλεπίδραση και, πιθανώς, τη συνεργασία µεταξύ των εργατών.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο σχεδιασµός των εργατικών

θέσεων έρχεται σε αντιπαράθεση µε τις αρχές του τεϊλορισµού. Στην ίδια θέση
εργασίας ενσωµατώνονται άµεσα και έµµεσα καθήκοντα, όπως καθήκοντα
συντήρησης, διοικητικά και ποιοτικού ελέγχου (Πετράκη, 2007). Άµεση
συνέπεια του εµπλουτισµού της θέσης εργασίας είναι και η διεύρυνση των
τεχνικών δεξιοτήτων του εργαζοµένου.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Κίνηση για τον Εξανθρωπισµό
της Εργασίας πρέπει να ερµηνευτεί σε συνάρτηση µε τα ευρύτερα
προβλήµατα που έθετε η κοινωνικοοικονοµική συγκυρία. Παρόλο που η
περίοδος από τις αρχές της δεκαετίας του 60’ µέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του 70’ χαρακτηρίζονταν από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, πλήρους
απασχόλησης και ανόδου του βιοτικού και εκπαιδευτικού επιπέδου, οι
βιοµηχανικές χώρες αντιµετώπιζαν προβλήµατα που προέρχονταν κυρίως
από τις αρνήσεις των εργατών να ενσωµατωθούν στην µαζική παραγωγή και
στις τεϊλορικά σχεδιασµένες θέσεις εργασίας. Εποµένως, οι κινήσεις για τον
«εξανθρωπισµό της εργασίας» και τη βελτίωση της εργατικής ζωής
πρόσφεραν µία διέξοδο σε αυτά τα προβλήµατα και τη δυναµική των αλλαγών
τροφοδοτούσαν τόσο οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις όσο και οι
εργαζόµενοι και τα συνδικάτα. Ο ανασχεδιασµός των θέσεων εργασίας, παρά
το γεγονός ότι υιοθετήθηκε από κάποιες πρωτοπόρες επιχειρήσεις και ίσως
ήταν πιο παραγωγικός από τον τεϊλορισµό (Κοριά, 1985), βρήκε τελικά
εφαρµογή σε πολύ περιορισµένη έκταση. Μετά τα µέσα της δεκαετίας του 70’,
µε την αλλαγή δηλαδή των συγκυριών (την άνοδο της ανεργίας και την
αποδυνάµωση των συνδικάτων), τα προγράµµατα για τον «εξανθρωπισµό»
της εργασίας σταδιακά εγκαταλείφτηκαν.
Παρόλα αυτά, οι νέοι τρόποι οργάνωσης της εργασίας που εισήγαγε η
Κίνηση για τον Εξανθρωπισµό της Εργασίας και ιδιαίτερα η «οµάδα εργασίας»
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αποτέλεσαν τον κύριο κορµό πάνω στον οποίο στηρίχτηκαν οι νέες πρακτικές
για τον ανασχεδιασµό των τρόπων οργάνωσης της εργασίας από τη δεκαετία
του 80’ και µετά. Ο συνεργασιακός χαρακτήρας της «οµάδας εργασίας»
υποστηρίζεται ότι έρχεται σε αρµονία µε τη νέα τεχνολογία και τα νέα
παραγωγικά συστήµατα και καθιστούν πιο αποδοτική την παραγωγική
διαδικασία. Το πρωτοποριακό µάνατζµεντ και διάφοροι εµπειρογνώµονες της
οργάνωσης της εργασίας προωθούν τον σχεδιασµό των θέσεων εργασίας µε
βάση την «οµάδα εργασίας» θεωρώντας τη την πιο αποδοτική µέθοδο
(Πετράκη, 2007).

3.5 Τα όρια του φορντισµού
Στα µέσα της δεκαετίας του ’60 ο φορντισµός ως όραµα άρχισε να
αµφισβητείται και το 1968 αυτή η αµφισβήτηση ξέσπασε στην Ευρώπη και
στις ΗΠΑ. Ήταν ταυτόχρονα µία πολιτιστική και βιοµηχανική εξέγερση που
επιτέθηκε στις βασικές αρχές του φορντισµού, στους ορισµούς του για την
εργασία και την κατανάλωση, στην πολεοδοµία του και στην πρωτοκαθεδρία
του πάνω στη φύση.
Στα µέσα της δεκαετίας του ’70, και ειδικά µετά την πετρελαϊκή κρίση
του ’73, ο φορντισµός παρουσίασε ανυπέρβλητες δοµικές ασυνέχειες οι
οποίες ήταν ασυµβίβαστες µε τα νέα δεδοµένα που δηµιουργήθηκαν. Έχουµε
διακρίνει δύο βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στα όρια τον φορντισµό
και στην αναζήτηση νέων µεθόδων οργάνωσης της παραγωγής και της
εργασίας. Ο πρώτος, έχει να κάνει µε την ανάπτυξη «µαζικών» εργατικών
κινηµάτων και την αντίσταση απέναντι στην επιστηµονική οργάνωση της
εργασίας, ενώ ο δεύτερος εστιάζεται στα δοµικά όρια του φορντισµού όσον
αφορά την οργάνωση της παραγωγής.

3.5.2 Επίθεση στον τεϊλορισµό και το επιστηµονικό management
Οι εργατικές αρνήσεις έθεσαν τελικά υπό αµφισβήτηση ολόκληρο το
οικοδόµηµα

του

τεϊλορισµού/φορντισµού

σαν

τεχνική

κυριαρχίας

του

κεφαλαίου πάνω στην εργασιακή διαδικασία, κατακτώντας παράλληλα νέες
µορφές εργατικής οργάνωσης όπως οι αυτόνοµες επιτροπές βάσης και νέες
µορφές συλλογικής πάλης έξω από τον επίσηµο συνδικαλισµό όπως οι
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µαζικές απεργίες. Μέσα από τους αγώνες του εργάτη-µάζα αναδείχτηκε µε
νέους τρόπους και το ζήτηµα της εργατικής ειδίκευσης. Επί δεκαετίες οι
εργοδότες

εξυµνώντας

την

«επιστηµονική

οργάνωση

της

εργασίας»

θεωρούσαν πως είχαν πετύχει την τέλεια αποειδίκευση, τον ιδανικό
εξορθολογισµό της παραγωγικής διαδικασίας. Oι ίδιοι οι ανειδίκευτοι εργάτες
απέδειξαν πως η τέλεια αποειδίκευση ήταν τελικά «σχέδιο επί χάρτου».
Αρχικά, µέσα από τις «απεργίες ζήλου», µία µορφή αντίστροφου σαµποτάζ: οι
εργάτες εφάρµοζαν µε σχολαστική ακρίβεια τις οδηγίες εργασίας που τους
είχαν δοθεί και το αναπάντεχο αποτέλεσµα ήταν να προκαλείται σχεδόν
πλήρες χάος µέσα στο εργοστάσιο. Έπειτα, µέσα από ευθείες µορφές
σαµποτάζ: από ένα σηµείο και µετά ο αριθµός των ελαττωµατικών ή
άχρηστων κοµµατιών που έβγαιναν από την αλυσίδα συναρµολόγησης, λόγω
εκούσιων «λαθών», είχε αυξηθεί επικίνδυνα. Σε καθεµιά από αυτές τις µορφές
άρνησης της εργασίας γίνεται εµφανές ότι, ακόµα και στην περίπτωση που το
κεφάλαιο µιλάει για πλήρη αποειδίκευση, συνεχίζουν να υφίστανται όλες
εκείνες οι «λεπτοµέρειες» της εργατικής πείρας που αγνοούνται από την
διεύθυνση και τις οποίες οι εργάτες ανακαλύπτουν ξανά, είτε για να
µπορέσουν να διεκπεραιώσουν αποτελεσµατικά τη δουλειά είτα για να τη
µπλοκάρουν.
Το αποτέλεσµα των απεργιών, του σαµποτάζ µέσα στο χώρο εργασίας
αλλά και της τεράστιας έκτασης που είχε λάβει το turnover19, ήταν να
αποκαλύψει πόσο ευάλωτος είναι ο φορντισµός. Λόγου χάρη, η απεργία,
ελάχιστων σχετικά σε απόλυτο αριθµό ανειδίκευτων εργατών, σε ένα
εργαστήρι που παράγει ένα καίριο εξάρτηµα µπορεί να παραλύσει σταδιακά
µε «αλυσιδωτές» αντιδράσεις το σύνολο των εργοστασίων της εταιρείας στην
οποία ανήκουν. Ακόµα, η δεκαετία του ’60 έδειξε πως είναι δυνατόν, παρά τις
προσπάθειες διαχωρισµού των εργατών από το επιστηµονικό management
µε διαφορές µισθών, επιδοµάτων και συνθηκών εργασίας, να αναπτυχθεί ένα
ενωµένο «µαζικό» εργατικό κίνηµα. Ένα εργατικό κίνηµα την καρδιά του
οποίου αποτελούν εκείνοι που ο Τέιλορ περίµενε πως θα υποµένουν υπάκουα
τις αρχές της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας και θα συνεισφέρουν
στην επέκταση και ανάπτυξη της γραµµής συναρµολόγησης, οι ανειδίκευτοι

19

Απουσίες των εργατών από το εργοστάσιο
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εργάτες.

3.5.3 Τα δοµικά όρια του φορντισµού
Ο δεύτερος παράγοντας που οδήγησε το φορντισµό στα όρια του,
εστιάζεται στην δοµή πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρο το σύστηµα τόσο
ως

µοντέλο

οργάνωσης

της

παραγωγής

αλλά

και

ευρύτερα

ως

οικονοµικοκοινωνικό µοντέλο. Στην ουσία πρόκειται για πολλούς παράγοντες
που είχαν ως συνέπεια την ασυµβατότητα του φορντισµού µε τις απαιτήσεις
που δηµιουργήθηκαν µετά τη δεκαετία του ’70. Εκείνη την περίοδο η
οικονοµική ύφεση έγινε ιδιαίτερα εµφανής στη ∆ύση µετά από την πετρελαϊκή
κρίση του 1973 όπου το ενεργειακό κόστος στις βιοµηχανικές οικονοµίες
αυξήθηκε ραγδαία. Η µακρά περίοδος της µεταπολεµικής οικονοµικής
άνθησης που είχε προσδώσει αξιοπιστία στην έννοια του φορντισµού ως
βιοµηχανική εποχή έµοιαζε να τελειώνει.
Ένας παράγοντας εντοπίζεται στο διεθνές επίπεδο. Η επέκταση και
σταδιακή γενίκευση της µαζικής παραγωγής οδήγησε στην επέκταση των
παραγωγικών

και

χρηµατικών

ροών

διεθνώς.

διεθνοποίησης που επέφερε µια άνευ προηγουµένου

Αυτή

η

διαδικασία

«παγκοσµιοποίηση»

του οικονοµικού συστήµατος ουσιαστικά σηµαίνει αυξηµένη αλληλεξάρτηση
των επιµέρους εθνικών οικονοµιών. Η αλληλεξάρτηση αυτή περιορίζει
σηµαντικά τη δυνατότητα που διαθέτουν οι εθνικές κυβερνήσεις να
επηρεάζουν τις οικονοµίες τους µε τα συνήθη εργαλεία οικονοµικής πολιτικής.
Ακόµα, υπήρξε µεταβολή στα µεταπολεµικά πρότυπα της παγκόσµιας
ζήτησης. Υποστηρίζεται ότι αυτό εν µέρει αποτέλεσε συνέπεια της σταθερής
υποχώρησης του δολαρίου των ΗΠΑ ως διεθνούς ρυθµιστικού νοµίσµατος
καθώς ισχυρές οικονοµίες, όπως αυτή της Ιαπωνίας και της Γερµανίας,
αµφισβήτησαν την ηγεµονία των ΗΠΑ στην παγκόσµια οικονοµική τάξη. Η
επίδραση της αυξηµένης ανταγωνιστικότητας αποτέλεσε το έναυσµα της
παγκόσµιας αστάθειας και ενίσχυσε την προοπτική µιας διεθνούς οικονοµικής
ύφεσης. Άλλη µία συνδεόµενη συνέπεια της αυξανόµενης διεθνοποίησης ήταν
η κατάρρευση των ολιγοπωλιακών µεθόδων τιµολόγησης στις εσωτερικές
εθνικές αγορές. Το συνολικό αποτέλεσµα ήταν η εντονότερη άµβλυνση της
µεταπολεµικής οικονοµικής ορµής (Hall, κ.α., 2003).
Το φορντικό σύστηµα οδήγησε σε σηµαντική αύξηση των κοινωνικών
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δαπανών. Τούτο συνέβη, επειδή το σχετικό κόστος των δηµοσίων και
συλλογικών αγαθών αυξήθηκε, καθώς οι αρχές του φορντικού συστήµατος
δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστούν και να αποδώσουν σε αυτόν τον τοµέα
(οικονοµίες κλίµακας και συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας). Το
αποτέλεσµα της δυσαρµονίας ανάµεσα στην οικονοµική πραγµατικότητα και
στις κοινωνικές προσδοκίες ήταν η εµφάνιση σηµαντικών πληθωριστικών
πιέσεων, που εντάθηκαν ακόµα περισσότερο εξαιτίας των κοινωνικών
εντάσεων που πυροδοτήθηκαν γύρω από τα θέµατα της κατανοµής του
εισοδήµατος (µισθοί, συντάξεις, κοινωνικές παροχές κτλ.) (Λυµπεράκη &
Μουρίκη, 1996).
Ένας άλλος παράγοντας εντοπίζεται στις αλλαγές της καταναλωτικής
συµπεριφοράς. Εν µέρει εξαιτίας της διάχυσης νέων αισθητικών προτύπων
που συνδέονται µε την εµφάνιση της «µεταµοντέρνας κουλτούρας» και εν
µέρει της αλλαγής που σηµειώνεται στην ταξική διάρθρωση των σύγχρονων
βιοµηχανικών κοινωνιών (αύξηση των εργαζοµένων στον τοµέα υπηρεσιών,
κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας και των συνθηκών εργασίας και κατά
συνέπεια πληθώρα διαφορετικών «παραστάσεων» και ποικιλία «σηµείων
εκκίνησης» διαφορετικών οµάδων του πληθυσµού). Με αυτόν τον τρόπο
δηµιουργείται µία νέα ισχυρή τάση στη ζήτηση για ποικιλία και µοναδικότητα η
οποία τις περισσότερες φορές συµβαδίζει µε την αναζήτηση καλύτερης
ποιότητας (Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996). Πλέον, αντί να προσπαθούµε να
έχουµε ότι και ο γείτονας, πασχίζουµε να διαφέρουµε από τον γείτονα.
Η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών που έχει σαν αποτέλεσµα την
έντονη διαφοροποίηση της ζήτησης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τις βασικές
αρχές του φορντισµού που στηρίζεται στην τυποποίηση και τη µαζική
παραγωγή πανοµοιότυπων αγαθών και υπηρεσιών αµφιβόλου, πολλές
φορές, ποιότητας. Το φορντικό παραγωγικό σύστηµα γίνεται αντιπαραγωγικό
και ιδιαίτερα άκαµπτο στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που αναζητά ευελιξία
και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι µικρές ή
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις µε ελαφρύτερη ιεραρχία στις γραφειοκρατικές
δοµές

γίνονται

ανταγωνιστικότερες

καθώς

είναι

περισσότερο

προσαρµοσµένες σε αυτό το περιβάλλον. Οι µεγάλες βιοµηχανίες που
λειτουργούν απρόσκοπτα µόνο µέσα στο πλαίσιο της σταθερότητας και της
βεβαιότητας για ανάπτυξη, αποδεικνύονται ιδιαίτερα άκαµπτες καθώς δεν
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είναι πλέον σε θέση να προβλέψουν τους ρυθµούς και τις αιφνίδιες αλλαγές
της ζήτησης µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα µε τα αποθέµατα
των

προϊόντων

τους

τα

οποία

µένουν

απούλητα.

Ταυτόχρονα

µετασχηµατίζεται το τεχνολογικό υπόβαθρο από την ενσωµάτωση ευέλικτων
παραγωγικών συστηµάτων σχεδίασης και παραγωγής. Οι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών ανταποκρίνονται
γρηγορότερα στις ξαφνικές µεταβολές της ζήτησης.
Το φορντικό παραγωγικό σύστηµα εµφανίζεται αντιπαραγωγικό και σε
ότι αφορά τις αρχές της διοίκησης. Ο µεγάλος συγκεντρωτισµός στη λήψη
αποφάσεων καθώς και τα πολλά επίπεδα ιεραρχίας εµποδίζουν την
αξιοποίηση όλων των συντελεστών της παραγωγής και περιορίζουν τον
αναγκαίο συντονισµό µε την αγορά και τελικά µπλοκάρουν την απόδοση. Αυτή
η έντονη ιεραρχία µέσα στη δοµή της φορντικής παραγωγής, που σκοπό έχει
τη µείωση του κόστους, του χρόνου παραγωγής και άρα της τιµής κάθε
προϊόντος, έχει σαν αποτέλεσµα το χαµηλό επίπεδο ποιότητας των
παραγόµενων αγαθών.
Όλα όσα προηγήθηκαν συνηγορούν στη εκτίµηση ότι οι δοµές του
σύγχρονου καπιταλισµού έχουν µετασχηµατισθεί κάτω απ’ την επίδραση
τριών θεµελιακών διαδικασιών :(Λυµπεράκη, 1992)
-Της διεθνοποίησης «από τα πάνω» (διεθνικές επιχειρήσεις και
υπερεθνικοί οργανισµοί οικονοµικής ολοκλήρωσης)
-Της αποκέντρωσης «από τα κάτω» (κατακερµατισµός της παραγωγής,
απορύθµιση µεγάλων χώρων εργασίας, ανάδειξη µικρότερης κλίµακας
µονάδων)
-Της αποδιοργάνωσης «από τα µέσα» (µε την ανάδειξη µιας ισχυρής
«µεσαίας» τάξης που συνδέεται µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών και
γενικότερα του τριτογενή τοµέα, η οποία µε τη σειρά της συµβάλλει στη
συγκρότηση µιας περισσότερο πλουραλιστικής και ανοµοιογενούς
κοινωνίας των πολιτών).
Μέσα στο νέο πλαίσιο που διαγράφει το τέλος του «φορντικού
καπιταλισµού», σηµαντικές αλλαγές επιτελούνται στον τρόπο οργάνωσης της
παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό που οι θεωρητικοί ονοµάζουν «αποκέντρωση
από τα κάτω», παραπέµπει σε νέα συστήµατα οργάνωσης της παραγωγής
που υπερβαίνουν το µοντέλο των γιγαντιαίων εργοστασίων. Με άλλα λόγια,
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µπροστά στο αδιέξοδο, που ήταν αποτέλεσµα της διαδικασίας της
διεθνοποίησης, της αστάθειας, της µη προβλεψιµότητας, της αλλαγής των
καταναλωτικών συνηθειών και των εργατικών αρνήσεων, αναπτύσσονται νέες
στρατηγικές ανταγωνισµού που σκοπό έχουν την άµβλυνση των εργατικών
αντιστάσεων και την αλλαγή των οργανωτικών δοµών της παραγωγής
προκειµένου να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα. Χρήση των νέων
τεχνολογιών, ευελιξία, ποιότητα και νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας
αποτελούν την απάντηση σε αυτό το αδιέξοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΝΤΙΣΜΟ
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4.1 Εισαγωγή
Μετά τις εργατικές αρνήσεις και την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του
΄70, ο καπιταλισµός άρχισε να αναζητά νέα πρότυπα βιοµηχανικής
οργάνωσης τα οποία θα του επέτρεπαν να γίνει πιο ανταγωνιστικός.
Εποµένως, η εποχή µετά τη δεκαετία του ΄70 χαρακτηρίζεται από αλλαγές
τόσο στην οργάνωση της παραγωγής όσο και στην οργάνωση της εργασίας.
Και ενώ οι δυτικές κοινωνίες είναι ακόµα αδιαµφισβήτητα βιοµηχανικές,
λέγεται ότι έχουν επέλθει σε µια διαδικασία ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών
ώστε να µην µπορούν πλέον να ερµηνεύονται µε τις ορολογίες και τις
µεθόδους προγενέστερων θεωριών -στην παρούσα περίπτωση, βάση των
εννοιών του φορντιστικού αναπτυξιακού προτύπου- (Kumar, 1995).
Ο βασικός µοχλός των αλλαγών αυτών είναι η τεχνολογία η οποία
δείχνει να πολλαπλασιάζει το φάσµα των διαθέσιµων επιλογών ενώ η
διαδικασία παγκοσµιοποίησης περιορίζει (αν δεν ελαχιστοποιεί) τη δυνατότητα
που έχουν οι κοινωνίες να «θωρακιστούν» έναντι των νέων επιταγών. Οι
αλλαγές αυτές, όπως είναι φυσικό, δηµιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και νέες
απειλές, νέους κινδύνους και νέες δυσκολίες.
Οι µετασχηµατισµοί αυτοί βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου,
ίσως να µη µας ξαφνιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις
σχετικά µε το είδος της οικονοµίας από το οποίο αποµακρυνόµαστε και το
είδος της οικονοµίας προς το οποίο κατευθυνόµαστε. Σύµφωνα µε ορισµένους
ερευνητές αφήνουµε πίσω µας τον κόσµο της βιοµηχανίας και το καθιερωµένο
φαντασιακό του πλαίσιο –τα σύγχρονα εργοστάσια στα προάστια των
πόλεων, τον βαρύ µηχανικό εξοπλισµό και τον πανταχού παρόντα θόρυβο
µαζί µε τους πολυπληθείς άνδρες ντυµένους µε φόρµες εργασίας. Στη θέση
του µας λένε ότι µπαίνουµε σε µια µετανεωτερική εποχή, µια εποχή που
χαρακτηρίζεται από τεχνολογίες της πληροφορίας και δικτυωµένα γραφεία και
όχι από τη δύναµη του άνθρακα ή του ατµού και την εξάπλωση των
εργοστασίων. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι το σύνολο της
βιοµηχανίας που εξαφανίζεται αλλά, µάλλον, µία συγκεκριµένη µορφή
βιοµηχανίας – αυτή της µαζικής παραγωγής σε µεγάλη κλίµακα ή όπως είναι
αλλιώς γνωστή, αυτή της φορντιστικής βιοµηχανίας (Hall, κ.α, 2003).
Μέσα από την πολλαπλότητα των αναγνώσεων και των ερµηνειών,
προβάλλει συµφωνία ως προς ένα τουλάχιστο σηµείο: ότι δηλαδή η περίοδος
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µετά από τα µέσα της δεκαετίας του ΄70 αποτελεί ουσιαστικά εποχή
µετάβασης από µία φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης σε µία άλλη. Πρόκειται
δηλαδή, για µια µεταβατική περίοδο (ή µία εποχή διαρθρωτικής κρίσης και
µετασχηµατισµού) που αποτελεί την αρχή της νέας εποχής. Η τελευταία έχει
αποδοθεί µε ποικιλία προσδιοριστικών επιθέτων, όπως «µεταφορντισµός»,
«νέο-φορντισµός»,

«µεταµοντερνισµός»,

«µεταβιοµηχανική

κοινωνία»,

«πέµπτο κύµα Kondratieff» κ.λπ. Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσω να
περιγράψω αυτές ακριβώς τις αλλαγές και τα θεωρητικά ρεύµατα που
βρίσκονται πίσω από τα επίθετα που τις προσδιορίζουν.

4.2 Μεταφορντισµός και η σχολή της ρύθµισης
. Ο µεταφορντισµός αντιπροσωπεύει µία ποιοτικά νέα οικονοµική
κατεύθυνση, µία κίνηση πέρα από τον φορντισµό. Σηµατοδοτεί µία νέα εποχή
και µία ποιοτική µεταβολή στην οργάνωση της παραγωγής, της εργασίας και
της κατανάλωσης καθώς και µία ρήξη στον τρόπο παραγωγής. Το
εννοιολογικό πλαίσιο που διακρίνει τον µεταφορντισµό τον συνδέει σαφώς µε
τη θεωρητική στάση των Γάλλων της Σχολής της Ρύθµισης. Εντούτοις,
υπάρχουν µέσα στους κόλπους της Σχολής της Ρύθµισης διαφωνίες σχετικά
µε τα µελλοντικά αναπτυξιακά σενάρια, στοιχείο που φέρνει ορισµένους
συγγραφείς πιο κοντά στον νεοφορντισµό. Υπάρχουν και θεωρητικοί της
Σχολής της Ρύθµισης, και ιδιαίτερα ο Aglietta, που διατηρούν επιφυλάξεις
στον προσδιορισµό της διάδοχης κατάστασης.
Η ρυθµιστική προσέγγιση εµφανίστηκε στη Γαλλία στις αρχές της
δεκαετίας του ’70, ενώ προωθήθηκε έντονα κατά τη δεκαετία του ’80 από
επιστήµονες της πολιτικής οικονοµίας20 στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν
τις δυναµικές των µακρών οικονοµικών κύκλων σταθερότητας και αλλαγής.
Σκοπός των Γάλλων Ρυθµιστών ήταν να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό πλαίσιο το
οποίο θα µπορούσε να «αιχµαλωτίσει» και να εξηγήσει το «παράδοξο» του
καπιταλισµού, ανάµεσα στην τάση για αστάθεια, κρίση και αλλαγή και την
παράλληλη ικανότητά του να εγκαθιδρύει ένα πλήθος θεσµών, αρχών και
αξιών, οι οποίες προσπαθούν να διασφαλίσουν µια µακρά περίοδο
οικονοµικής σταθερότητας. Εν ολίγοις, το συγκεκριµένο θεωρητικό εγχείρηµα
20

Αναφέρονται οι : Aglietta (1979), Κοριά (1985), Andre & Delorne (1982), Lipietz (1985), Boyer
(1986), Mistral (1986) και Jessop (1992) (Αmin, 1994).
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ασχολήθηκε µε τον προσδιορισµό των δοµών, αρχών και µηχανισµών που
στήριζαν τον φορντισµό21 καθώς και µε την ερµηνεία των εσωτερικών του
αντιπαραθέσεων προκειµένου να προσδιοριστούν οι µελλοντικές οικονοµικές
αναπτυξιακές δυνατότητες.
Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι ενώ υπάρχει συµφωνία γύρω
από τις δοµές του φορντικού συστήµατος και στα χαρακτηριστικά της κρίσης
στην οποία αυτό έχει εισέλθει, όσον αφορά τα µελλοντικά σενάρια –τις
µεταφορντικές αναπτυξιακές δυνατότητες- εντοπίζονται σαφώς διακριτές
«προδιαθέσεις» από µέρους των θεωρητικών της σχολής της ρύθµισης όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω.
Οι Esser και Hirsch υιοθετούν µία απαισιόδοξη στάση απέναντι στη νέα
τεχνολογική εποχή και τονίζουν την κοινωνικά διχαστική και αποξενωτική
επίδραση που αυτή ασκεί. Τούτο συµβαίνει επειδή (Λυµπεράκη, Μουρίκη,
1996: 38):

«Πρώτον,

η

εργασία

που

στηρίζεται

στη

νέα

τεχνολογία

µεταφράζεται σε µαζικές απολύσεις, κατακερµατισµό της εργατικής
δύναµης σε επιµέρους «ασυµβίβαστα» τµήµατα και εν τέλει όξυνση της
κοινωνικής πόλωσης22.
∆εύτερο, η εκβιοµηχάνιση του τριτογενούς τοµέα (και ειδικά των
υπηρεσιών) ευνοούν τα µεσαία υπαλληλικά στρώµατα (σε βάρος των
βιοµηχανικών εργατών/τριών), ενώ ταυτόχρονα διαβρώνουν τις ενιαίες
και συµπαγείς συλλογικές ταυτότητες µέσα από την τεράστια ποικιλία
διαφορετικών διατάξεων και όρων εργασίας που προσφέρει (και
επιτρέπει) η νέα τεχνολογία.
Τρίτο, η αύξηση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας που
προκαλείται από την διαµόρφωση µιας νέας γεωγραφίας της παραγωγής
(και της απασχόλησης), διαβρώνει τους δεσµούς τόσο σε οικογενειακό
21

Η έννοια του φορντισµού στη σχολή της ρύθµισης αποκτά µια ευρύτερη µακρο-οικονοµική, θεσµική
και κοινωνιολογική ερµηνεία. Συγκεκριµένα, ο φορντισµός ορίζει ένα καθεστώς συσσώρευσης
κεφαλαίου που έχει υπόβαθρο τη συνάρτηση µαζικής παραγωγής και µαζικής κατανάλωσης, έναν
τύπο εργασιακής διαδικασίας µε χαρακτηριστικά την αλυσίδα παραγωγής, την έντονη εκµηχάνιση
και την απλή, κερµατισµένη εργασία και έναν τύπο κοινωνικής ρύθµισης µε βασικό θεσµό το
κράτος. Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η έννοια του φορντισµού έχει χρησιµοποιηθεί µε έναν
ακόµα πιο επεκτατικό τρόπο που περιλαµβάνει µία διακριτή περίοδο του καπιταλισµού και έναν
ευρύτερο τρόπο ζωής (Πετράκη, 2007: 92).
22
Την ίδια άποψη έχει και ο Jeremy Rifkin στο βιβλίο του Το Τέλος της Εργασίας και το Μέλλον της
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όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Τέταρτο,

δηµιουργούνται

δύο

κατηγορίες

εργαζόµενων.

Όσοι

χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα και απολαµβάνουν υψηλές
αµοιβές, και όσοι έχουν εγκλωβιστεί σε χαµηλής παραγωγικότητας
εργασία οι οποίοι απολαµβάνουν χαµηλές αµοιβές.
Πέµπτο, όλα τα παραπάνω προσφέρουν µια τεράστια ποικιλία
των τρόπων ζωής που τα άτοµα επιλέγουν για τους εαυτούς τους.»
Αυτό

το

απαισιόδοξο

σενάριο

µεταφορντιστικής

συσσώρευσης

αντιστοιχεί σε ένα τρόπο ρύθµισης της οικονοµίας όπου ενδυναµώνεται ο
ρόλος των µεγάλων επιχειρήσεων και αποδυναµώνονται τα συνδικάτα. Με
άλλα λόγια, υπερισχύει ο φιλελευθερισµός που πρώτο του µέληµα είναι ο
περιορισµός του κράτους πρόνοιας και των ελάχιστων κοινωνικών εγγυήσεων
που εφαρµόζονταν κατά τη διάρκεια του κλασικού φορντισµού.
Άλλοι θεωρητικοί της σχολής της ρύθµισης δεν υιοθετούν τόσο
απαισιόδοξους τόνους. Κάποιοι άλλοι διστάζουν να επιχειρήσουν συνολικού
τύπου προβλέψεις. Ο Boyer, που παρουσιάζει ίσως την πιο αισιόδοξη εκδοχή,
αναφέρει πέντε µεταφορντικά σενάρια23 υποστηρίζοντας ότι κάτω από την
οµπρέλα του µεταφορντισµού µπορούν να ενσωµατωθούν διάφοροι τρόποι
οργάνωσης της παραγωγής, από την ευέλικτη µαζική παραγωγή µέχρι την
ευέλικτη εξειδίκευση (Boyer, 1988). Ως πρότυπο παραγωγής, ο Boyer,
αναφέρει το Ιαπωνικό και ειδικότερα τις καινοτοµίες στο τρόπο οργάνωσης της
παραγωγής και της εργασίας που εισήγαγε η αυτοκινητοβιοµηχανία της
Toyota. Υποστηρίζει δε, ότι το νέο µεταφορντικό παραγωγικό σύστηµα δεν
είναι εγγυηµένο ότι θα βρει επιτυχία καθώς δεν υπάγεται σε κάποιο
αυτοµατισµό. Θεωρεί ότι το νέο σύστηµα έχει ήδη βρει ευρεία αποδοχή από
βιοµηχανίες στην Ιαπωνία, στη Γερµανία και τη Σουηδία µε διαφορετικές
εκδοχές στην εφαρµογή του. Η διαδικασία αφοµοίωσης του νέου συστήµατος
είναι αργή και δύσκολη στις Η.Π.Α., την κατεξοχήν χώρα του φορντισµού, και
στη Γαλλία (Πετράκη, 2007).
Ο Κοριά θεωρεί πως η διείσδυση της νέα τεχνολογίας στην παραγωγή
23

Τα σενάρια αυτά είναι τα εξής: ευέλικτη εξειδίκευση, διεθνής οικονοµικός διακανονισµός στη βάση
των αρχών κεϋνσιανής πολιτικής, ευελιξία εργασίας µε όχηµα τις δυνάµεις της αγοράς,
κατακερµατισµένες αγορές εργασίας, και τέλος, προσπάθειες θετικής διαπραγµάτευσης
προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες τεχνικές δεξιότητες και ανθρώπινοι πόροι (Boyer, 1988).
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θα φέρει νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας. Συγκεκριµένα, θεωρεί πως
θα αυξηθεί η έµµεση εργασία και θα µειωθεί αισθητά η άµεση εργασία24. Ο
Κοριά δίνει µεγάλη σηµασία στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και τις
τοποθετεί στο επίκεντρο µιας νέα τεχνολογικής επανάστασης αντίστοιχης
αυτής που προκάλεσε ο ατµός. Οι νέες τεχνολογίες δηµιουργούν νέα
παραγωγικά µέσα τα οποία προσθέτουν στην παραγωγή δύο χαρακτηριστικά:
την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην γραµµή παραγωγής µε
αποτέλεσµα η παραγωγή να γίνει πιο αποδοτική και να προσαρµοστεί στον
ασταθή χαρακτήρα των αγορών. ∆εύτερον, χάρη στον προγραµµατιζόµενο
αυτοµατισµό, στην ίδια γραµµή παραγωγής είναι πλέον εφικτό να παραχθούν
παρόµοια ή ακόµα και διαφορετικά προϊόντα µε µικρές τροποποιήσεις στη
γραµµή παραγωγής (Πετράκη, 2007).
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν σαν αποτέλεσµα να αλλάξει ο
σχεδιασµός των θέσεων εργασίας. Πλέον, η άµεση εργασία έχει µικρότερο
στρατηγικό ρόλο, ενώ η έµµεση εργασία αποκτά µεγάλη σηµασία καθώς
προστίθενται νέα καθήκοντα προγραµµατισµού, διάγνωσης, ρύθµισης και
συντήρησης. Η παρακολούθηση και η διαχείριση των ενσωµατωµένωνευέλικτων γραµµών παραγωγής από µικρές οµάδες που συνεργάζονται
στενά, δίνουν τη δυνατότητα να γίνει σύνθεση της άµεσης και έµµεσης
εργασίας. Οι θέσεις εργασίας µπορούν να αποκτήσουν ειδικευµένο προφίλ
που θα περιέχουν τόσο άµεση όσο και έµµεση εργασία ή η άµεση εργασία να
συγκεντρωθεί σε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης (Πετράκη, 2007). Σύµφωνα µε
τον Κοριά οι επιλογές αυτές θα προσδιοριστούν από τις εργασιακές πολιτικές
που θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις.
Οι θεωρητικοί της σχολής της ρύθµισης τονίζουν την ανάγκη να βρεθεί
ένας νέος τρόπος ρύθµισης της οικονοµίας προκειµένου να βγει από τη κρίση
και να εγκαθιδρυθεί µία βιώσιµη µεταφορντική συσσώρευση. Αυτός ο νέος
τρόπος ρύθµισης θα πρέπει να εµπεριέχει σηµαντικές θεσµικές αλλαγές σε
ολόκληρο το φάσµα του οικονοµικού συστήµατος. Ο ακριβής εντοπισµός των
αναγκαίων αλλαγών παραµένει, ωστόσο, σηµείο πάνω στο οποίο οι
θεωρητικοί που κινούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολής της ρύθµισης δε
συµφωνούν απόλυτα.
24

«Η άµεση εργασία ορίζεται από τη χειρονακτική χρήση των εργαλείων πάνω στην πρώτη ύλη µε
στόχο τον µετασχηµατισµό της» (Πετράκη, 2007: 97).
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Εκεί που φαίνεται να συµφωνούν οι θεωρητικοί του µεταφορντισµού
είναι ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τη δυνατότητα για τη γέννηση ενός
νέου συστήµατος που θα έχει µεταφορντικά χαρακτηριστικά τα οποία
εντοπίζονται στο περιεχόµενο της εργασίας το οποίο ανασυνθέτεται και
αποκτά σύνθετα καθήκοντα όχι µόνο εκτέλεσης αλλά και συντήρησης και
διαχείρισης. «Εντοπίζονται επίσης στην εµβάθυνση της συνεργασιακής
οργάνωση της εργασίας (εργασία σε οµάδα), στη µείωση της γραµµής της
ιεραρχίας, αλλά και στη διαφοροποίηση των ιεραρχικών σχέσεων προς
όφελος της συνεργασιακής λειτουργίας τους και, τέλος, στις πολιτικές που
εξασφαλίζουν τη δέσµευση των εργαζοµένων και την οικειοθελή συνέργειά
τους στην εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης.» (Πετράκη, 2007: 112).
Οι τεχνολογικές καινοτοµίες, και κυρίως η εισαγωγή ψηφιακών συστηµάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν την ικανότητα να κατευθύνουν τη
βιοµηχανική παραγωγή25, σηµατοδοτούν την κατεύθυνση της οικονοµικής
αλλαγής. Υποστηρίζεται πως οι εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα την
µείωση της ζητούµενης εργασίας, τη µετατόπιση του ελέγχου από τους
χειριστές µηχανών σε εξειδικευµένους τεχνικούς και τη µεγαλύτερη ευελιξία
στη κλίµακα παραγωγής. Η λέξη κλειδί που προκύπτει από τη χρήση της νέας
τεχνολογίας είναι σαφώς η ευελιξία η οποία επιτρέπει τη παραγωγή σε µικρές
παρτίδες και την αποµάκρυνση από τη µαζική παραγωγή, καθώς και την
δηµιουργία νέων εργασιακών δοµών και µοντέλων µέσα στη βιοµηχανία όπως
είναι οι οµάδες εργασίας και οι «κύκλοι ποιότητας» όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω.
Γίνεται φανερό πως οι θεωρητικοί του µεταφορντισµού βλέπουν θετικά
τις νέες τεχνολογίες και εκτιµούν πως γεννιούνται νέες ευκαιρίες για την
οργάνωση της εργασίας που αναβαθµίζουν το περιεχόµενό της. Οι
µεταφορντιστές τονίζουν τις αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία

25

Εδώ γίνεται λόγος για την εισαγωγή της πληροφορικής τεχνολογίας στην παραγωγή µε την µορφή
της ευέλικτης µεταποίησης. Η τελευταία αντιπροσωπεύει τη σύγχρονη τεχνολογία στο επίπεδο της
παραγωγής και εισάγει τον προγραµµατισµό των εργαλειοµηχανών, µέσω ηλεκτρονικών
υπολογιστών, ώστε να είναι σε θέση να µεταβάλλουν τις κινήσεις τους προσαρµοζόµενες σε
ποικιλία σχεδίων, χωρίς να µεταβάλλεται η δοµή τους. Πρόκειται για τις λεγόµενες
εργαλειοµηχανές γενικού σκοπού (general purpose machine tools), σε αντιδιαστολή µε τις
παραδοσιακές εργαλειοµηχανές, οι οποίες µπορούν να παράγουν µόνο ένα προϊόν µε σταθερό
σχέδιο (οι λεγόµενες µηχανές συγκεκριµένου προορισµού-purpose specific machine tools)
(Αntonopoulou, 2001).
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χρόνια και χρωµατίζουν τις αλλαγές αυτές µε την αίσθηση της προόδου και το
ξεπέρασµα των προβληµάτων που επέβαλε η ακαµψία του φορντισµού.
Παρόλα αυτά, ακόµα και οι πιο αισιόδοξοι µεταφορντιστές εµπεριέχουν
στις θεωρίες τους µία ταλάντευση όσον αφορά την εφαρµογή των νέων
µορφών οργάνωσης της εργασίας. Από τη µία, θεωρείται ότι η µετατεϊλορική
εκδοχή µείωσης της διαίρεσης της εργασίας και αναβάθµισης της συµµετοχής
των

εργαζόµενων

είναι

αναγκαία

για

την

ανταγωνιστικότητα

των

επιχειρήσεων, από την άλλη επισηµαίνουν ότι είναι µία εκδοχή που για να
εφαρµοστεί θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές. Οι ταλαντεύσεις στις
θεωρίες

των

µεταφορντιστών

γίνεται

φανερή

και

από

τα

διάφορα

µεταφορντικά σενάρια που διατυπώνουν τόσο ο Κοριά όσο και ο Boyer.

4.3 Νέο-φορντισµός και ο Stephen Wood
Οι θεωρητικοί που υιοθετούν τον όρο «νεοφορντισµός» για να
περιγράψουν τη διάδοχη κατάσταση, τονίζουν τις συνέχειες και τα κοινά
στοιχεία µε το φορντισµό. Ο όρος, συµβολίζει µία προσαρµογή στα
προβλήµατα του φορντισµού, ένα δρόµο προς τα εµπρός που επιµηκύνει την
περίοδο του φορντισµού.
Ο Stephen Wood υποστηρίζει πως ο νεοφορντισµός δεν αποτελεί
συνέπεια της κρίσης ή της εξάντλησης των ορίων του φορντισµού, αλλά
αποτελεί µια διαδικασία προσαρµογής του φορντισµού στα νέα δεδοµένα. Ο
φορντισµός βελτιώνεται και µέσα από την εξέλιξή του προσπαθεί να λύσει τα
προβλήµατα που προκύπτουν. Σύµφωνα µε τον Wood, τα θεµέλια και οι
αρχές του τεϊλορισµού δεν αλλάζουν τόσο ώστε να µπορούµε να κάνουµε
λόγο για µεταφορντισµό.
Ο Wood θεωρεί την ευέλικτη εξειδίκευση που εφαρµόζεται στον
Τογιοτισµό26 ως το παραγωγικό σύστηµα που προσπαθεί να λύσει τα
προβλήµατα του φορντισµού χωρίς όµως να κάνει θεµελιώδεις αλλαγές στη
διαδικασία της εργασίας. Ο Τογιοτισµός αποτελεί µέρος του πλαισίου
αναφοράς του φορντισµού εποµένως η χρήση του όρου νεοφορντισµός
δικαιολογείται (Πετράκη, 2007).
Ο Wood προβάλλει ως κύρια χαρακτηριστικά του τογιοτισµού τη
26

Ιαπωνικό παραγωγικό µοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε στην αυτοκινητοβιοµηχανία Τογιότα και στη
συνέχεια θεωρητικοποιήθηκε από τους Ιάπωνες µηχανικούς (Πετράκη, 2007: 108).
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πολιτική «στη σωστή ώρα» και τις νέες µορφές ελέγχου της ποιότητας. Ο
Wood υποστηρίζει πως η πολιτική «στη σωστή ώρα» αποτελεί µία καινοτοµία
που ενεργεί στη βάση των φορντικών αρχών της γραµµής συναρµολόγησης
και

της

τυποποιηµένης

εργασίας.

Η

εργασία

συνεχίζει

να

είναι

τεϊλοροποιηµένη παρά το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι συµµετέχουν στους
κύκλους ποιότητας. Η συµµετοχή των εργαζόµενων στους κύκλους ποιότητας
και η καλύτερη πληροφόρηση που διαθέτουν δεν θέτει υπό αµφισβήτηση τον
σχεδιασµό της εργασίας ο οποίος συνεχίζει να γίνεται από τους διευθυντές.
Αντίθετα, υποστηρίζει ο συγγραφέας, ο διαχωρισµός σύλληψης-εκτέλεσης
εντείνεται και εποµένως ενισχύεται ο τεϊλορισµός (Πετράκη, 2007).
Ο Wood θέτει υπό αµφισβήτηση την άποψη περί «αυτονοµίας» των
εργαζόµενων στον τογιοτισµό. Θεωρεί ότι οι σχέσεις εξουσίας υπάρχουν αλλά
έχουν τροποποιηθεί. Στο Ιαπωνικό µοντέλο, οι εργαζόµενοι, αν και
αναλαµβάνουν περισσότερες ευθύνες και εκπαιδεύονται στη δηµιουργικότητα,
στη συνεργασία (εργασία σε οµάδες), και στις στατιστικές µεθόδους,
ελέγχονται άµεσα και αξιολογούνται από τα µεσαία στρώµατα της ιεραρχίας. Η
διαφορά στις ιαπωνικές µεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στον κλασικό
φορντισµό η µηχανικός της παραγωγής αποτελεί την κινητήρια δύναµη, τον
ρόλο αυτό αναλαµβάνει πλέον ο εργοδηγός. Ο Wood ασκεί κριτική και στις
απόψεις σύµφωνα µε τις οποίες ο τογιοτισµός «πηγαίνει πέρα από τη µαζική
παραγωγή» (Πετράκη, 2007). Η πλειοψηφία των προϊόντων που παράγει η
Ιαπωνία είναι κλασικά προϊόντα µαζικής παραγωγής. Σύµφωνα µε τον Wood,
η µείωση του µήκους της γραµµής παραγωγής, του κύκλου ζωής των
προϊόντων και του χρόνου σύλληψης και σχεδιασµού νέων προϊόντων, δεν
συνιστά από µόνη της υπέρβαση της µαζικής παραγωγής καθώς ο κεντρικός
έλεγχος στις γραµµές συναρµολόγησης και η τυποποίηση των εγκαταστάσεων
και της εργασίας εξακολουθούν να υφίστανται.
Η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στους µεταφορντιστές και στους
νεοφορντιστές είναι ο τρόπος µε τον οποίο η κάθε µία αντιµετωπίζει τις
συνέπειες που επέφεραν οι νέες τεχνολογίες στην εργασία. Οι νεοφορντιστές
σχετίζουν τις νέες τεχνολογίες µε την αποειδίκευση και τον αυξανόµενο
συγκεντρωτισµό του διευθυντικού ελέγχου, ενώ οι µεταφορντιστές, µολονότι
αναγνωρίζουν αυτή τη προοπτική, δείχνουν µία πιο θετική πλευρά των
τεχνολογιών.
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4.4 Το Ιαπωνικό µοντέλο οργάνωσης της εργασίας
Στις παραπάνω ενότητες έγινε παρουσίαση του µεταφορντισµού και
του νεοφορντισµού. Και στις δύο οπτικές βαρύνουσα σηµασία έχει η
ανάπτυξη και η εφαρµογή του ιαπωνικού µοντέλου οργάνωσης της εργασίας.
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές του εν λόγου
µοντέλου προκειµένου να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται
πως εφαρµόζει έναν νέο τύπο οργάνωσης της εργασίας που ξεπερνά ή
αποτελεί συνέχεια του τεϊλορισµού. Κατ’ αρχάς, ο ορισµός ενός µοντέλου
οργάνωσης της εργασίας στη βιοµηχανική επιχείρηση σύµφωνα µε την
Πετράκη (2007: 122) είναι:
«…ένα σύνολο αρχών που διέπουν τη διαίρεση και την εκτέλεση της
εργασίας στην επιχείρηση. Οι αρχές αυτές αφορούν το σχεδιασµό των
ειδικοτήτων, τις µεθόδους εργασίας, την άσκηση του ελέγχου και τις
βιοµηχανικές σχέσεις. Τα µοντέλα οργάνωσης της εργασίας αφορούν
µια αφηρηµένη αναπαράσταση της πραγµατικότητας περιορισµένη στα
βασικά χαρακτηριστικά της και συνιστούν θεωρητικούς τύπους.»
Το Ιαπωνικό µοντέλο, το λεγόµενο µοντέλο της απέριττης παραγωγής,
κατάφερε να συνδυάσει τις υψηλές αποδόσεις στην παραγωγή µε την υψηλή
ποιότητα και την διαφοροποίηση των προϊόντων. Το Ιαπωνικό µοντέλο
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην αυτοκινητοβιοµηχανία της τογιότα µε
βασικό στόχο την εξάλειψη των επιζήµιων πρακτικών που προέκυπταν από το
πρόβληµα

των

αποθεµάτων.

Προκειµένου

να

επιτευχθεί

αυτό

ανασχεδιάστηκαν τα καθήκοντα των εργατών σε µια Ιαπωνία που τα
εργοστασιακά συνδικάτα έχουν αχρηστευτεί από τη δεκαετία του 50΄ (Murray,
(1989).
Η οργάνωση της εργασίας στο ιαπωνικό µοντέλο δίνει έµφαση στην
πολυειδίκευση των

εργαζόµενων

οι οποίοι αναλαµβάνουν καθήκοντα

εκτέλεσης, συντήρησης, ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης (Πετράκη, 2007).
Ακόµα, οι εργάτες εναλλάσσονται στις θέσεις εργασίας και συµµετέχουν σε
οµάδες εργασίας που έχουν δεσπόζοντα ρόλο στη παραγωγή (στο ίδιο). Θα
πρέπει να τονιστεί ότι οι εργάτες στην ιαπωνική επιχείρηση δεν είναι πλέον
αναλώσιµοι όπως στον τεϊλορισµό. Το Ιαπωνικό σύστηµα στηρίζεται στην εφ
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όρου ζωής εργασίας και οι εργάτες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της
επιχείρησης. Η κεντρική µισθολογική σχέση περιλαµβάνει τη συνεχή
εκπαίδευση, την κατ’ αρχαιότητα πληρωµή και την κατάργηση των
διαχωρισµών (Murray, (1989).
Η οργάνωση της παραγωγής στο Ιαπωνικό µοντέλο στηρίζεται στην
πολιτική των µηδενικών αποθεµάτων (just in time)

και στη «συνεχή

βελτίωση» («Kaizen»). Η πολιτική των µηδενικών αποθεµάτων επιτυγχάνεται
όταν µία επιχείρηση παράγει σύµφωνα µε τις παραγγελίες των πελατών και
δεν αποθηκεύει εµπορεύµατα τα οποία µετά προσπαθεί να πουλήσει όπως
συµβαίνει στη µαζική παραγωγή. Η εν λόγο πολιτική είναι πολύ ευάλωτη και
απαιτεί συντονισµό στα διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Η λογική
της συγκρότησης σε οµάδες εργασίας εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό. Οι εργάτες
εντάσσονται σε οµάδες µε διευρυµένο πεδίο δεξιοτήτων που αποκτιούνται
µέσα από την εκπαίδευση και την εµπειρία. Η «συνεχή βελτίωση»
επιτυγχάνεται από τη συµβολή των εργαζόµενων στο σχεδιασµό της
παραγωγής µέσα από τη γνώση που αποκτούν µε τη συµµετοχή τους σε
«κύκλους ποιότητας» και από τη συµβολή των εποπτών και των µηχανικών.
Το ιαπωνικό µοντέλο έχει καταφέρει να παράγει ποικιλία προϊόντων µε
χαµηλό κόστος και υψηλή ποιότητα σε ενιαία αλυσίδα παραγωγής µε µικρές
σειρές και µειωµένους χρόνους παραγωγής και χρόνους εργασίας. Το
ιαπωνικό µοντέλο διατηρεί δύο βασικά χαρακτηριστικά του τεϊλορισµού: την
τυποποίηση της εργασίας και τον τεχνικό γραφειοκρατικό έλεγχο. Ταυτόχρονα,
οι ρυθµοί παραγωγής δεν καθορίζονται από την εργασία µε αποτέλεσµα την
µεγάλη εντατικοποίηση της.

4.5 Νέο-σουµπετεριανές προσεγγίσεις
Οι Νέο –Σουµπετεριανές προσεγγίσεις πηγάζουν σε µεγάλο βαθµό
από τις εργασίες που έγιναν στα µέσα της δεκαετίας του 1980 από τον Chris
Freeman και την Carlota Perez. Η λογική αυτών των προσεγγίσεων έλκουν
την καταγωγή τους από δύο βασικές πηγές:
Πρώτο, από τις εργασίες του Kondratieff στη δεκαετία του 1920, γύρω
απ’ την κυκλικότητα που χαρακτηρίζει την εξέλιξη των καπιταλιστικών
οικονοµιών, µε την περιοδικότητα στην εµφάνιση µακρών κυµάτων –50
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χρόνων περίπου-, στη διάρκεια των οποίων περικλείεται µια φάση ταχείας
µεγέθυνσης και µια φάση στασιµότητας και κρίσης (Amin, 1994).
∆εύτερο, από τον Schumpeter ο οποίος τη δεκαετία του 1930
χρησιµοποίησε τη λογική του Kondratieff και εισήγαγε την έννοια του
«δυναµικού καινοτόµου επιχειρηµατία» προκειµένου να εξηγήσει την
οικονοµική άνθιση. Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τον Schumpeter, τα µακρά
κύµατα που διαρκούν περίπου πενήντα χρόνια αντανακλούν τη διαδικασία
«δηµιουργικής καταστροφής» και µακροχρόνιων µετασχηµατισµών στη
τεχνολογική βάση της οικονοµίας. Το όχηµα της µετάβασης από το ένα κύµα
στο άλλο είναι η καινοτοµική δραστηριότητα που αναπτύσσουν ορισµένοι
δυναµικοί επιχειρηµατίες (Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996).
Τα µακρά αυτά κύµατα αντανακλούν στην ουσία τη διαδικασία
«δηµιουργικής καταστροφής» και µακροχρόνιων µετασχηµατισµών στην
τεχνολογική βάση της οικονοµίας. Στη βάση της προβληµατικής των
προαναφερθέντων

θεωρητών

οι

περιοδικές

θύελλες

«δηµιουργικής

καταστροφής» στην ουσία αποτελούν θεµελιώδεις τεχνολογικές επαναστάσεις
που προκαλούν τεράστια άλµατα στη βιοµηχανική παραγωγικότητα. Κάθε
επανάσταση συγκροτείται από µια δέσµη ριζικών καινοτοµιών που µε τη σειρά
της εισάγει ένα νέο πακέτο αρχών και κανόνων οργάνωσης της παραγωγής
και της ευρύτερης οικονοµικής δραστηριότητας.
Εφαρµόζοντας αυτές τις γενικές αρχές ως εργαλεία ανάλυσης της
τρέχουσας κρίσης, υποστηρίζουν ότι βρισκόµαστε στη φάση παρακµής του
τέταρτου µακρού κύµατος Kondratieff, δηλαδή του µακρού κύµατος που
χαρακτηρίζεται απ’ την κυριαρχία του φορντικού συστήµατος. Η κρίση του
τέταρτου κύµατος Kondratieff αποτελεί προϊόν τόσο της τεχνολογικής
ωρίµανσης όσο και των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει ο ολιγοπωλιακός
ανταγωνισµός στη δυναµική της µεγέθυνσης, καταγράφοντας έτσι µια έντονη
αναντιστοιχία ανάµεσα στον αναδυόµενο νέο τεχνο–οικονοµικό υπόδειγµα και
στο διαµορφωµένο κοινωνικό–θεσµικό πλαίσιο.
Οι νέο-Σουµπεταριανές προσεγγίσεις τοποθετούν την πληροφορική
τεχνολογία στην καρδιά του πέµπτου κύµατος Kondratieff. Τέλος, προκειµένου
να διευκολυνθεί η µετάβαση στη «νέα εποχή» προτείνουν µια σειρά
πρωτοβουλιών από πλευράς κράτους, προσανατολισµένων στην εξάλειψη
όλων εκείνων των παραγόντων που λειτουργούν ως εµπόδια στη διείσδυση
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του επερχόµενου τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος.

4.6 Η θεωρία της ευέλικτης εξειδίκευσης
Η θεωρία της ευέλικτης εξειδίκευσης, είναι συνδεδεµένη µε τα ονόµατα
των Αµερικανών Κοινωνιολόγων Charles Sabel και Michael Piore. Στο βιβλίο
τους The Second Industrial Divide (1984), οι δύο συγγραφείς αντιπαραθέτουν
την ευέλικτη εξειδίκευση ως απάντηση στη κρίση της µαζικής παραγωγής και
την προτείνουν ως εναλλακτικό µοντέλο βιοµηχανικής οργάνωσης στα πλαίσια
µιας τεχνολογικά ανανεωµένης και ευέλικτης παραγωγής.
Η ιδιαιτερότητα της συµβολής της σχολής της ευέλικτης εξειδίκευσης
συνίσταται στο γεγονός ότι αναλύει τη µαζική παραγωγή πρώτα και κύρια ως
κοινωνικό παραγωγικό σύστηµα. Αντιτίθεται στον τεχνολογικό ντετερµινισµό
και υποστηρίζει ότι το κύριο λόγο για την πορεία των πραγµάτων έχουν οι
κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν και οι στρατηγικές που υιοθετούν τα
κοινωνικά υποκείµενα. Πάνω σε αυτή την αρχή, οι θεωρητικοί της ευέλικτης
εξειδίκευσης, ερµήνευσαν τον φορντισµό και πρότειναν το νέο βιοµηχανικό
παράδειγµα.
Ο παρακάτω πίνακας από τον Schmitz (1989: 11) (Λυµπεράκη,
Μουρίκη, 1996: 62) αντιπαραβάλει σχηµατικά τους ιδεατούς τύπους του
φορντισµού και της ευέλικτης εξειδίκευσης.
Πίνακας 3

Μέγεθος
µονάδας
Τεχνολογία

Εργασία

Μαζική Παραγωγή
• Μεγάλο µέγεθος
•

•
•

•

Εξειδικευµένα
µηχανήµατα ειδικής
χρήσης
(«αφοσιωµένα»)
Στενό φάσµα
εξειδίκευσης
Στεγανός διαχωρισµός
ανάµεσα στη σύλληψη
και στην υλοποίηση
«στενός» καθορισµός
αντικειµένου εργασίας

Ευέλικτη εξειδίκευση
• ∆υνατότητες για
οποιοδήποτε µέγεθος
• Μηχανήµατα γενικής και
πολλαπλής χρήσης

•
•

•
•

Management

•

Ιεραρχικές και
αυταρχικές δοµές

•

Προϊόντα

•

Μεγάλες ποσότητες

•

Ευρύ φάσµα τεχν.
δεξιοτήτων
Συνοχή ανάµεσα στη
σύλληψη και στην
υλοποίηση
Ποικιλία και εναλλαγή στα
καθήκοντα
Ευρύς ορισµός
αντικειµένου εργασίας
Περισσότερο επίπεδες
ιεραρχίες και εγκατάλειψη
αρχικών τρόπων ελέγχου
µεγάλες και µικρές σειρές
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•
•

και σειρές
Μικρή ποικιλία
τυποποίηση

•
•

Ανταγωνιστική
στρατηγική

•
•

Θεσµικό
πλαίσιο

•
•

στρατηγική ελέγχου
της αγοράς
στρατηγική µηδενικής
αλλαγής
συγκεντρωτικό
εθνικό και διεθνές
σύστηµα ρύθµισης
κεϋνσιανής
έµπνευσης

•
•
•
•

καθώς και µεµονωµένα είδη
δυνατότητα µεγάλης
ποικιλίας
εγκατάλειψη της
τυποποίησης και
παραγωγή κατά
παραγγελία
στρατηγική ταχείας
προσαρµογής στις αλλαγές
στρατηγική αέναης
καινοτοµίας
αποκεντρωµένο
τοπικοί και περιφερειακοί
θεσµοί που συνθέτουν
δηµιουργικά και
ισορροπηµένα τον
ανταγωνισµό και τη
συνεργασία

Στη βάση αυτής της αντιπαράθεσης οικοδοµείται το αναλυτικό πλαίσιο
της προσέγγισης της ευέλικτης εξειδίκευσης, το οποίο αποτελείται ουσιαστικά
από δύο συνιστώσες. Η πρώτη, αφορά την ερµηνεία της ιστορικής εξέλιξης
των σύγχρονων οικονοµιών, το ιστορικό της βάθος της οποίας φτάνει µέχρι το
1800, ενώ η δεύτερη αφορά την ανάλυση της τρέχουσας κρίσης του
οικονοµικού συστήµατος και τον εντοπισµό εναλλακτικών σεναρίων εξόδου
από αυτήν. Βασική αρχή της πρώτης συνιστώσας είναι η άρνηση να
ερµηνεύσει την εξέλιξη γραµµικά και να απορρίψει την αντίληψη που βλέπει
την πορεία της µεταποίησης να περνάει µέσα από αυστηρά καθορισµένα
στάδια27 τα οποία αποτελούν απόρροια της τεχνολογίας. Αντίθετα, η
προσέγγιση της ευέλικτης εξειδίκευσης, αναπτύσσει µία «αντι-κλασική»
θεώρηση των τεχνολογικών επιλογών σύµφωνα µε την οποία παρουσιάζονται
κάποιες σπάνιες στιγµές στην ιστορία όπου «ανοίγει µία βεντάλια ευκαιριών»
και είναι διαθέσιµες περισσότερες από µία οργανωτικο-τεχνολογικές επιλογές.
Αυτές οι στιγµές βαπτίζονται «Βιοµηχανικές Τοµές».
Έτσι, αναφέρονται δύο βιοµηχανικές τοµές. Η πρώτη καταγράφεται στα
τέλη του 19ου αιώνα –First Industrial Divide-, όπου η ανάδυση των
τεχνολογιών και τεχνικών της µαζικής παραγωγής περιόρισε την ανάπτυξη
των χειροτεχνικών µεθόδων παραγωγής σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.
Μετά τη δεκαετία του ’30, η µαζική παραγωγή κυριάρχησε στις προηγµένες

27

Βιοτεχνία → σύγχρονη βιοµηχανία → µαζική παραγωγή
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χώρες και βιοµηχανίες και ενισχύθηκε ως αναπτυξιακό πρότυπο απ’ την
εισαγωγή της Κεϋνσιανής δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Η παρούσα περίοδος, η οποία ξεκίνησε απ’ τις αρχές της δεκαετίας του
‘70, αποτελεί τη δεύτερη βιοµηχανική τοµή όπου υπάρχει µια ανοιχτή επιλογή
ανάµεσα στη µαζική παραγωγή και στην ευέλικτη εξειδίκευση. Είναι µια
δυνατότητα η οποία πηγάζει απ’ τη γενική κρίση των δοµών της µαζικής
παραγωγής και βρίσκει το πρόσωπό της στη γενική αποσταθεροποίηση του
φορντισµού. Σύµφωνα µε τους Piore & Sabel (1984), κάτω απ’ τις
επικρατούσες συνθήκες το φορντικό µοντέλο χάνει τη λειτουργικότητά του και
συνεπώς πρέπει να εγκαταλειφθεί και να αντικατασταθεί από ένα εναλλακτικό
σύστηµα παραγωγής και οργάνωσης της εργασίας το οποίο θα είναι ικανό να
ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.
Το σύστηµα της ευέλικτης εξειδίκευσης προτείνεται, λοιπόν, ως όχηµα
εξόδου από την κρίση του φορντισµού. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν ορισµένα αναγκαία χαρακτηριστικά
(Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996):
Πρώτο, ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις µετατοπίσεις που
σηµειώνονται στη ζήτηση.
∆εύτερο, στενή συνεργασία τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης
(ανάµεσα στα διαφορετικά τµήµατα) όσο και ανάµεσα στην επιχείρηση και
στον ευρύτερο περίγυρό της (για τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό στην
παραγωγή συµπληρωµατικών και παραπλήσιων αγαθών).
Τρίτο, χρήση ευέλικτης τεχνολογίας, ώστε να µην αιχµαλωτίζεται η
επιχείρηση σε αυστηρά καθορισµένες προδιαγραφές ή/και ποσότητες
παραγωγής προκειµένου να εξασφαλίσει την αποτελεσµατική της λειτουργία.
Τέταρτο, καταµερισµό εργασίας στο εσωτερικό της επιχείρησης που να
ενθαρρύνει την πολύ-ειδίκευση των εργαζοµένων και να εξασφαλίσει ικανούς
µηχανισµούς υποκίνησης της δηµιουργικότητάς τους (και όχι µόνο της
πειθαρχηµένης εκτέλεσης άνωθεν εντολών).
Πέµπτο,

προσήλωση

στην

αρχή

της

καινοτοµίας

ως

βασικό

ανταγωνιστικό όπλο (και όχι συσχέτιση της ανταγωνιστικότητας µε το χαµηλό
κόστος παραγωγής που εξασκεί ασφυκτικές πιέσεις για περικοπές των
µισθών). Η λογική της αέναης καινοτοµίας είναι στενά συνυφασµένη µε ένα
πυκνό δίκτυο υποστηρικτικών µηχανισµών και θεσµών, που αναπτύσσεται
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προνοµιακά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει το υπόβαθρο κοινής παραγωγικής
κουλτούρας και αξιών.
Η σχολή της ευέλικτης εξειδίκευσης υπόσχεται την αναβάθµιση των
τεχνικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων καθώς και την υιοθέτηση ενός νέου
δηµοκρατικού πλαισίου που να διέπει τις εργασιακές σχέσεις στη βάση της
συνεργασίας, του αµοιβαίου σεβασµού, του διαλόγου και της οικοδόµησης
εµπιστοσύνης. Στην πιο περιορισµένη εννοιολογική της εκδοχή, η Ευέλικτη
Εξειδίκευση ορίζεται ως ένα συνεργαζόµενο δίκτυο αποκεντρωµένων,
εξειδικευµένων,

σύγχρονων

και

πολλαπλά

αλληλοεξαρτώµενων

ΜΜΕ

(µικρές–µεσαίες επιχειρήσεις), οι οποίες συνεχώς αναπροσαρµόζουν και
διαπραγµατεύονται τις µεταξύ τους σχέσεις, έξω απ’ τα στενά ρυθµιστικά
πλαίσια της αγοράς. Ως πρότυπο αναφοράς για τους Piore & Sabel, σχετικά
µε τα όσα αναφέρθηκαν, είναι το µοντέλο της «Τρίτης Ιταλίας» (Xατζηµιχάλης,
1987).
Η ιδιαίτερα αισιόδοξη προσδοκία της ευέλικτης εξειδίκευσης, όσον αφορά
το µέλλον της εργασίας, έχει γίνει αντικείµενο κριτικής. Το κεντρικό επιχείρηµα
όσων αµφισβητούν αυτή τη θέση είναι ότι δεν µπορεί κανείς να αποδώσει ένα
και µοναδικό προφίλ εργασιακών σχέσεων στο ευέλικτο µέλλον το οποίο
χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

4.7 Μεταβιοµηχανικές προοπτικές
Η έννοια της µετα-βιοµηχανικής κοινωνίας δεν είναι καινούργια.
∆ιατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Daniel Bell σε άρθρα που δηµοσίευσε
στη δεκαετία του 1960 και ολοκληρώθηκε στο βιβλίο του Ο Ερχοµός της ΜεταΒιοµηχανικής Κοινωνίας που εκδόθηκε το 1973. Σε αυτό το βιβλίο ο Bell
υιοθέτησε ένα µοντέλο «σταδίων» ανάπτυξης το οποίο αναγνώριζε τρεις
διαδοχικές φάσεις οικονοµικής προόδου: προβιοµηχανική, βιοµηχανική,
µεταβιοµηχανική. Σενάριο που όπως είδαµε απορρίπτει η σχολή της ευέλικτης
εξειδίκευσης. Στην πρώτη φάση κυριαρχεί η γεωργία, στη δεύτερη η
µεταποίηση και στην τρίτη, την φάση στην οποία θεωρεί ότι έχουµε εισέλθει, οι
υπηρεσίες. Στο συγκεκριµένο σενάριο, η ιστορική πρόοδος αφορά µια πορεία
ανάµεσα σε αυτούς τους τρεις τοµείς. Η κίνηση αναφέρεται σε ιστορικές
µεταβολές που αφορούν το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού δυναµικού, µε
την πλειονότητα να µετακινείται πρώτα από τη γεωργία στη µεταποίηση και
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µετά στον τοµέα των υπηρεσιών. Αυτή η µετακίνηση της εργασίας λέγεται ότι
έχει παρακινηθεί από µια µεταβολή του προτύπου της ζήτησης, καθώς η
αύξηση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών τους οδηγεί στην αγορά
περισσότερων υπηρεσιών σε σχέση µε προϊόντα της µεταποίησης και
τρόφιµα.
Ο Bell στην θεώρησή του για την οικονοµική αλλαγή εισάγει και την
έννοια των «αξόνων αρχών» οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, είναι οι κινητήριες
δυνάµεις της οικονοµίας. Σε µία βιοµηχανική κοινωνία, κινητήριες δυνάµεις
θεωρούνται αυτές της παραγωγής και του κέρδους, η ορθολογική επιδίωξη
της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη χρήση ενέργειας και µηχανηµάτων.
Αντιθέτως, οι κινητήριες δυνάµεις της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας θεωρούνται
εκείνες της γνώσης και της πληροφορίας. Συνέπειες αυτής της νέας
οικονοµικής δυναµικής είναι οι µεταβολές στα είδη της απασχόλησης. Η
εργασία µετασχηµατίζεται καθώς η γνώση (µέσα από την ενσωµάτωσή της
στις νέες τεχνολογίες) οδηγεί στη µείωση του αριθµού των χειρωνακτικών
εργασιών στη µεταποίηση. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του τοµέα των
υπηρεσιών παρουσιάζεται ως πηγή µη χειρωνακτικής εργασίας, που απαιτεί
ένα βαθµό δηµιουργικότητας και κοινωνικότητας. Εποµένως, η δοµή της
απασχόλησης µεταβάλλεται, καθώς οι χειρωνακτικές εργασίες δίνουν τη θέση
τους σε υπαλληλικές και σε εξειδικευµένα επαγγέλµατα. Από την άποψη αυτή,
οι παλιές ειδικεύσεις που απαιτούσαν δύναµη και φυσική επιδεξιότητα δίνουν
τη θέση τους σε νέες µορφές «πνευµατικής» εργασίας. Είναι αυτές οι δύο
τάσεις που βρίσκονται πίσω από τον ισχυρισµό ότι γινόµαστε µάρτυρες
µετασχηµατισµού της εργατικής τάξης.
Ένα ακόµα σηµείο το οποίο πρέπει να επισηµανθεί στη θεώρηση του
Bell είναι η βαρύτητα που δίνει σε όσους ελέγχουν τη γνώση και την
πληροφορία που αποτελούν τις δύο βασικές µεταβλητές της µεταβιοµηχανικής
κοινωνίας. Κατά την άποψή του, οι επιχειρηµατίες που κατεύθυναν τις
βιοµηχανικές κοινωνίες δίνουν τη θέση τους, σύµφωνα µε τα µεταβιοµηχανικά
ήθη, στις νέες τεχνικές ελίτ των πανεπιστηµίων, των κυβερνητικών θεσµών και
των οικονοµικών επιχειρήσεων.
Στη Γαλλία, µε υπόβαθρο το ριζοσπαστικό φοιτητικό κίνηµα, ο Alain
Touraine στο βιβλίο του The Post-Industrial Society (Η µεταβιοµηχανική
κοινωνία) (1971), µίλησε για µετακίνηση από ένα είδος κοινωνίας σε κάποιο
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άλλο. Ο Touraine έδωσε κεντρική θέση στη διάθεση της γνώσης και στον
έλεγχο των πληροφοριών και τόνισε τη σηµασία της τεχνολογίας σε αυτό που
ονόµασε «προγραµµατισµένη κοινωνία». Όπως ο Bell, έτσι κι αυτός
συσχέτισε τους φορείς των αλλαγών µε τον έλεγχο της γνώσης και τους
ονόµασε, µεταξύ άλλων όρων, «τεχνοκρατία».
Η προσέγγιση όµως του Touraine έχει έντονες διαφορές από αυτή του
Bell. Η βασικότερη διαφορά συνίσταται στον τρόπο µε τον οποίο
πραγµατεύεται την κοινωνική σύγκρουση. Ο Touraine, δίνει µεγάλη έµφαση
στο σχηµατισµό µιας νέας κοινωνικής διαίρεσης ανάµεσα στους τεχνοκράτες
και σε µια σειρά κοινωνικών οµαδοποιήσεων που περιλαµβάνουν τόσο
εργάτες όσο και φοιτητές και καταναλωτές. Βασική θέση του Touraine είναι ότι
η κύρια αντίθεση ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις δεν είναι πλέον η ιδιοκτησία
και ο έλεγχος της ιδιωτικής περιουσίας αλλά η δυνατότητα στην πρόσβαση και
στη χρήση της πληροφορίας. Εδώ, µπορεί κανείς να δει ότι ο Touraine
αποµακρύνεται από τις παραδοσιακές µαρξιστικές αναλύσεις για την
κοινωνική σύγκρουση που εντόπιζαν τις ταξικές αντιθέσεις στο σηµείο της
παραγωγής, στο εργοστάσιο και στο χώρο της εργασίας. Ο Touraine είναι
σίγουρα επηρεασµένος από τα νέα κοινωνικά κινήµατα τα οποία παίρνουν τη
µεγαλύτερή τους έκταση την περίοδο της δεκαετίας του ‘60 και τα οποία δε
µπορούν να περιγραφτούν µε τις κλασικές µαρξιστικές έννοιες.
Πέρα όµως από τις διαφορές έµφασης ανάµεσα στου δύο συγγραφείς
σχετικά µε τη βιοµηχανική κοινωνία, υπάρχει αξιοσηµείωτη συµφωνία σχετικά
µε την ιδέα του µεταβιοµηχανισµού και την οικονοµική κατεύθυνση προς την
οποία πορεύεται.

4.8 Πληροφορία και µεταβιοµηχανισµός
Τη δεκαετία του ’80, ο µεταβιοµηχανισµός επανήλθε στο επίκεντρο των
συζητήσεων µε κύριο επιχείρηµα αυτή τη φορά τη δύναµη της πληροφορίας
στη διαµόρφωση των ανεπτυγµένων οικονοµιών. Ο Bell, σε άρθρο µε τίτλο
«το κοινωνικό πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας» (1980), υποστήριξε
πως η γνώση έχει αντικαταστήσει την (παραγωγική) εργασία ως πηγή αξίας
που αποδίδει µελλοντικά κέρδη. Η οικονοµία έχει επηρεαστεί σε κάθε τοµέα
από την επεξεργασία της πληροφορίας: από την εκπαίδευση και τις
τηλεπικοινωνίες ως τις υπηρεσίες υγείας και το σύστηµα κοινωνικών
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παροχών. Με την έννοια αυτή, η επεξεργασία της πληροφορίας έχει την
ικανότητα να µεταβάλλει ριζικά τους συνηθισµένους τρόπους σκέψης και
δράσης. Όµως, η πληροφορία, στην προβολή του Bell, θεωρείται κάτι
παραπάνω

από πηγή που

δυνάµει µετασχηµατίζει κάθε οικονοµική

δραστηριότητα. Θεωρείται, επίσης, εµπόρευµα που µπορεί να αγοραστεί και
να πουληθεί στην αγορά. Για παράδειγµα, η εµπορευµατοποίηση της
πληροφορίας άνοιξε έναν ολόκληρο τοµέα στην οικονοµία που περιλαµβάνει
τα πάντα:

από την

προσωπική

διαφηµιστική αλληλογραφία

και

τα

εµπορεύσιµα πελατολόγια, µέχρι τους εξ αποστάσεως αισθητήρες που είναι
σε θέση να χαρτογραφούν τους φυσικούς πόρους του πλανήτη, ως τις
δορυφορικές τηλεοπτικές µεταδόσεις.
Η εικόνα για την κοινωνία της πληροφορίας είναι εκείνη που αφορά την
ποιοτική αλλαγή της φύσης των δυτικών οικονοµιών εφόσον µεταβάλλεται η
κοινωνική δοµή µε ένα ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων να
ασχολείται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή τη διανοµή της πληροφορίας.
Ακλουθώντας τον Porat (1977), ο Bell υποστηρίζει ότι τα επαγγέλµατα στο
χώρο της πληροφορίας γίνονται ολοένα και πιο αναγκαία για την επιτυχία των
µεταβιοµηχανικών οικονοµιών και ότι η ευρύτερη εξάπλωση των τεχνολογιών
της πληροφορίας θα ενδυναµώσει αυτή την τάση.
Οι καινοτοµίες στις τεχνολογίες της πληροφορίας έδωσε το έναυσµα για
ορισµένες υπεραισιόδοξες προσεγγίσεις από ορισµένους συγγραφείς. Όπως
είναι φανερό οι απόψεις αυτές συγκλίνουν µε παραδοσιακά φιλελεύθερες
αντιλήψεις που ταυτίζουν την πρόοδο µε την ανάπτυξη της γνώσης και την
αποτελεσµατικότητα της τεχνολογίας τις οποίες εκλαµβάνουν ως τις
ουσιαστικές προϋποθέσεις της ευηµερίας, της επέκτασης της ελευθερίας, της
δηµοκρατικής συνεννόησης και της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών
ατόµων και κοινωνιών. Σύµφωνα µε αυτές τις προσεγγίσεις, δηµιουργείται ο
«εργάτης της γνώσης» ο οποίος κυριαρχεί στην κοινωνία της πληροφορίας
και αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες. Το ποιοτικό περιεχόµενο της εργασίας
αναβαθµίζεται και αποχωρίζεται το ανιαρό και επαναλαµβανόµενο χαρακτήρα
της. Η εργασία γίνεται δηµιουργική και φορέας κοινωνικοποίησης.
Κεντρικό ρόλο στη πληροφορία δίνει και ο Μανουέλ Καστέλς στο βιβλίο
The Informational City (Η πληροφοριακή πόλη, 1989). Ο Καστέλς αν και δίνει
πρωτεύουσα σηµασία στην δυναµική της πληροφορίας, αποστασιοποιείται
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από την ιδέα του µεταβιοµηχανισµού. Θεωρεί ότι ο µεταποιητικός τοµέας της
οικονοµίας δεν έχει εξαφανιστεί αλλά συνυπάρχει µε τον τοµέα της γνώσης και
της πληροφορίας. Όπως ό ίδιος λέει, µια κοινωνία που βασίζεται στην
πληροφόρηση: «δεν είναι περισσότερο µεταβιοµηχανική απ’ όσο ήταν η
βιοµηχανική κοινωνία µετα-αγροτική» (Castells, 1989: 367).
Ο

Καστέλς

ασκεί κριτική

στις

αισιόδοξες

θεωρήσεις

για την

µεταβιοµηχανική κοινωνία οι οποίες έβλεπαν µε περίσσια αισιοδοξία τον
κοινωνικό αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών. Ο Καστέλς, ο οποίος αντλεί τις
ιδέες του από την µαρξιστική παράδοση, θεωρεί ότι οι αλλαγές στη φύση της
εργασίας και στις επαγγελµατικές δοµές δεν είναι φυσικό επακόλουθο της
ίδιας της τεχνολογίας. Η τεχνολογική αλλαγή µπορεί να κατανοηθεί µόνο στο
πλαίσιο των επικρατούντων κοινωνικών σχέσεων του καπιταλισµού. Υπό αυτό
το πρίσµα ο Καστέλς υποστηρίζει ότι υπάρχει µία τάση προς µία περαιτέρω
πόλωση της κοινωνικής δοµής όπου στη κορυφή θα βρίσκεται µία ελίτ της
γνώσης που θα συγκεντρώνει την «εξουσία της πληροφορίας» ενώ οι θέσεις
εργασίας

που

απαιτούν

χαµηλή

εξειδίκευση

αυτοµατοποιούνται,

αποδυναµώνοντας παράλληλα τα συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στο
τοµέα της µεταποίησης.
Μεγάλο ενδιαφέρον για τη κοινωνική διαίρεση στη µεταβιοµηχανική
κοινωνία παρουσιάζει και το έργο του Αντρέ Γκορζ. Στο βιβλίο του Αντίο
Προλεταριάτο (1986) αναπτύσσει µία σειρά επιχειρηµάτων που αφορούν το
ρόλο της εργασίας στις µεταβιοµηχανικές οικονοµίες. Ο Γκορζ υποστηρίζει ότι
οι νέες τεχνολογίες µεταβάλλουν τη δοµή της απασχόλησης δηµιουργώντας
από τη µία πλευρά µία εξασφαλισµένη «αριστοκρατία» καλοπληρωµένων
εργαζόµενων, ενώ από την άλλη µια αυξανόµενη µάζα ανέργων. Ανάµεσα σε
αυτά τα δύο άκρα βρίσκεται η µεταβιοµηχανική εργατική τάξη της οποίας η
εργασία δεν αντιπροσωπεύει µία σηµαντική δηµιουργική δραστηριότητα όπως
έχει υποστηριχτεί. Η νέα τεχνολογία και η εισαγωγή της στη παραγωγική
διαδικασία δηµιουργεί «ανάπτυξη χωρίς αύξηση της απασχόλησης» ενώ η
επέκτασή της υπονοµεύει προοδευτικά την ποιότητα και το κύρος των θέσεων
εργασίας της εργατικής τάξης.

4.9 Συµπέρασµα
Ο µεταβιοµηχανισµός σαν όρος, από τις αρχές της δεκαετίας του ’80
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έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90, εξέπεσε από τις συζητήσεις πρώτης
γραµµής και υποβαθµίστηκε σε δηµοσιογραφική κυρίως χρήση. Στο ξεκίνηµα
της δεκαετίας του 1990, ο Block υποστήριξε ότι συντρέχουν οι λόγοι για να
επανέλθει η χρήση του όρου «µεταβιοµηχανική κοινωνία», προσαρµόζοντας
κάπως το περιεχόµενό του και τούτο επειδή η κεντρική άποψη που περικλείει
διατηρεί την επικαιρότητά της28 (Kumar, 1995). Γεγονός είναι πως µετά την
ενεργειακή κρίση και υπό τη πίεση των εργατικών αρνήσεων, το κεφάλαιο
αναζητά νέους τρόπους προκειµένου να ενδυναµωθεί η ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας και να αµβλυνθεί η εργατική αντίσταση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα µεγάλες αλλαγές στη κοινωνική δοµή που ήταν λίγο πολύ
σταθερή κατά την περίοδο 1945-1970.
Παρά τις διαφορές ανάµεσα στους θεωρητικούς της µεταβιοµηχανικής
εποχής ως προς την έµφαση που επιλέγουν να δώσουν στις διάφορες
διαστάσεις του µεταβιοµηχανισµού, η εκδήλωσή του πιστοποιείται σε µια
σειρά οικονοµικά και κοινωνικά µέτωπα. Πάνω απ’ όλα, φαίνεται ότι όλοι οι
συγγραφείς συµφωνούν σε ένα πράγµα: ότι, όντως, υπήρξε αποµάκρυνση
από το βιοµηχανισµό. Οι εκφάνσεις αυτής της αποµάκρυνσης ξεπήδησαν τη
δεκαετία του ’60, όταν άρχισαν να εκδηλώνονται ορισµένα νέα φαινόµενα και
ορισµένα νέα κοινωνικά κινήµατα29 που δεν µπορούσαν εύκολα να ενταχθούν
στο πλαίσιο της βιοµηχανικής κοινωνίας. Τα φαινόµενα αυτά θεωρήθηκαν
«ανωµαλίες» και βρέθηκαν στο περιθώριο της κοινωνικής πραγµατικότητας.
Παρόλα αυτά, τα φαινόµενα αυτά αποτέλεσαν την αφορµή που τροφοδότησε
το πλαίσιο για τις θεωρητικές προσεγγίσεις του µεταβιοµηχανισµού30 οι οποίες
συµφωνούν στα ακόλουθα (Λυµπεράκη, Μουρίκη, 1996):
Πρώτο, παρατηρήθηκε µια ολοένα αυξανόµενη συµµετοχή του τοµέα
των υπηρεσιών στην οικονοµία µε µια παράλληλη συρρίκνωση του µεριδίου
της απασχόλησης σε τοµείς αγαθών της υλικής παραγωγής (µεταποίηση,
αγροτικός τοµέας και λατοµεία/ορυχεία). Το εργοστάσιο έχει πάψει πλέον να
θεωρείται το βασικό πεδίο αναφοράς της απασχόλησης και οι υπηρεσίες, αν
28

Ο Block παρατηρεί ότι όπως η φράση «βιοµηχανική κοινωνία» δε χρησιµοποιήθηκε ευρέως παρά
µόνο αρκετό καιρό µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, έτσι και η φράση «µεταβιοµηχανική
κοινωνία» ενδέχεται να γίνει ευρέως γνωστή και αποδεκτή µετά από αρκετό διάστηµα (Kumar,
1995).
29
Ενδεικτικά αναφέρω το φοιτητικό κίνηµα, το γυναικείο κίνηµα και το περιβαλλοντικό κίνηµα.
30
Πρόκειται για τα έργα των: Peter Drucker “The Age of Discontinuity” (1969), Alvin Toffler “Future
Shock” (1970) και Alain Touraine “The Postindustrial Society” (1971).(Ναξάκης, 2000)
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και περιλαµβάνουν πληθώρα ετερογενών δραστηριοτήτων, καταλαµβάνει το
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά εργασίας.
∆εύτερο, η εµφάνιση και η επιταχυνόµενη διάχυση των αυτοµατισµών
που στηρίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή επέφερε σηµαντικότατες
αλλαγές στο πεδίο της απασχόλησης. Από αυτή την εξέλιξη φαίνεται να
επηρεάζονται περισσότερο οι βιοµηχανικές θέσεις εργασίας που αφορούσαν
επαναλαµβανόµενες και στενά καθορισµένες κινήσεις, απαιτώντας ελάχιστη
προσοχή, εκπαίδευση και συµµετοχή.
Η τρίτη σηµαντική τάση κοινωνικού (και οικονοµικού) µετασχηµατισµού
αφορά την υποχώρηση των πατριαρχικών δοµών και την κατάργηση του
γραµµικού

υποδείγµατος

ζωής.

Η

υποχώρηση

των

πατριαρχικών

περιορισµών συνδυάζεται µε τη µαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά
εργασίας. Ο φορντισµός ήταν συνδεδεµένος µε µια πατριαρχική δοµή όπου ο
άντρας ήταν ο εργαζόµενος. Αυτό που παρατηρείται είναι µια σηµαντικότατη
πολιτισµική αλλαγή που σηµατοδοτείται από το µεταβαλλόµενο ρόλο των
γυναικών σε ευρύτατη κλίµακα.
Αυτές οι τάσεις υποκινούν πολλούς συγγραφείς να υποστηρίζουν πως
έχουµε αποµακρυνθεί από τον βιοµηχανισµό. Κάποιοι από αυτούς, όπως
ανέφερα ήδη, επικεντρώνονται στα θετικά στοιχεία µε αποτέλεσµα να
διακατέχονται από υπέρµετρη αισιοδοξία. Συγκεκριµένα, θεωρούν πως η
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη παραγωγική διαδικασία µεταβάλλει το
περιεχόµενο της εργασίας. Από ανιαρό, κοπιαστικό και ανούσιο γίνεται
δηµιουργικό και συναρπαστικό. Η σχολή της «ευέλικτης εξειδίκευσης»
υποστηρίζει ότι οι ελεγχόµενες από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µηχανές
ευέλικτης µεταποίησης31, έχουν ήδη δηµιουργήσει τους όρους υπέρβασης των
τρόπων µαζικής παραγωγής του φορντικού µοντέλου. Η παραγωγή στηρίζεται
όχι στην εργασία του ανειδίκευτου εργάτη αλλά σ’ εκείνη του εξειδικευµένου
τεχνίτη. Θεωρούν, λοιπόν, ότι δηµιουργούνται συνθήκες δηµιουργικής
εργασίας. Η παραγωγική διαδικασία δρα προς το κοινό συµφέρον τόσο το
κεφαλαίου όσο της εργασίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Φτάνουν µέχρι το
σηµείο να υποστηρίξουν πως η φύση του καπιταλισµού αλλάζει και
31

Ο όρος ευέλικτη µεταποίηση αναφέρεται στην εισαγωγή της πληροφορικής τεχνολογίας στην
παραγωγή και δεν ταυτίζεται µε τον όρο ευέλικτη εξειδίκευση, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στο
πλαίσιο µιας ορισµένης θεωρίας (βλ. Piore & Sabel, 1984)
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δηµιουργείται η απαρχή µίας δηµοκρατίας των µικροπαραγωγών (yeoman
democracy), µια δικαιότερη κοινωνία, µία κοινωνία αλληλεγγύης και
ελευθερίας (Piore & Sobel, 1984 – Kumar, 1996: 42).
Στους ίδιους τόνους φαίνεται να κινούνται και οι θεωρητικοί του
µεταφορντισµού. Η κρίση του φορντικού συστήµατος παραγωγής οδήγησε
στην γέννηση ενός νέου συστήµατος µε µεταφορντικά χαρακτηριστικά. Στις
θεωρητικές προσεγγίσεις του Βoyer, οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην
υπέρβαση των τεϊλορικών τρόπων διοίκησης και οργάνωσης της εργασίας
προκειµένου να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. Ο Κοριά υποστηρίζει πως
οι νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας είναι «εγγενείς» στο σύστηµα
εργασίας και στον νέο τεχνικό καταµερισµό της εργασίας που απορρέουν από
τα

νέα

µέσα

εργασίας

(Πετράκη,

2007:111).

Οι

προσεγγίσεις

των

µεταφορντιστών αφορούν την ανασύνθεση των καθηκόντων στις θέσεις
εργασίας, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της αυτονοµίας των εργατών
καθώς και τη συµµετοχή τους στο σχεδιασµό της παραγωγικής διαδικασίας.
Ο

Φουκουγιάµα,

θεωρεί

τον

πρόσφατο

θρίαµβο

του

νεοφιλελευθερισµού ως την απαρχή µιας νέας εποχής «αιώνιας ειρήνης», ενώ
ο Masuda στο έργο του Computopia φτάνει στο σηµείο να υποστηρίξει ότι «η
µελλοντική κοινωνία της πληροφορίας...θα είναι αταξική κοινωνία, ελεύθερη
από υπερισχύουσα δύναµη, στον πυρήνα της οποίας θα βρίσκονται
εθελοντικές κοινότητες» (Masuda, 1985: 629). Ο J. Naisbitt υποστηρίζει ότι η
πληροφορική τεχνολογία κατεδαφίζει τις ιεραρχίες της συγκεντρωτικής,
βιοµηχανικής εποχής και µετασχηµατίζει την κάθετη µορφή οργάνωσης σε
οριζόντια, «η οποία έχει της ρίζες της στον φυσικό εξισωτικό και αυθόρµητο
σχηµατισµό οµάδων µεταξύ ατόµων της ίδιας νοοτροπίας» (Naisbitt, 1985:
281-282).
Η παραπάνω οπτική έχει υποστεί ευρύτατη κριτική από θεωρητικούς
που αντλούν τις ιδέες τους από τον µαρξισµό. Υποστηρίζουν πως η
πληροφορική τεχνολογία είναι αποτέλεσµα της δράσης του κεφαλαίου το
οποίο και εξυπηρετεί. Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν το µηχανισµό εξαγωγής
υπεραξίας και δρουν όχι ως µέσο ανακούφισης ή µείωσης του ανθρώπινου
µόχθου αλλά, αντιθέτως, ως νέου τρόπου εκµετάλλευσης που συνεπάγεται
νέες µορφές καθυπόταξης και ανελευθερίας.
Ο Touraine, κάνει λόγο για το σχηµατισµό µιας νέας κοινωνικής
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διαίρεσης ανάµεσα στους τεχνοκράτες και σε µια σειρά κοινωνικών
οµαδοποιήσεων που περιλαµβάνουν τόσο εργάτες όσο και φοιτητές και
καταναλωτές. Βασικό κριτήριο για την κοινωνική τάξη δεν αποτελεί πλέον η
ιδιοκτησία αλλά η πρόσβαση και η χρήση της πληροφορίας.
Ο Καστέλς, οµοίως υποστηρίζει ότι υπάρχει µία τάση προς µία
περαιτέρω πόλωση της κοινωνικής δοµής. Στη κορυφή θα βρίσκεται µία ελίτ
της γνώσης που θα συγκεντρώνει την «εξουσία της πληροφορίας» ενώ οι
θέσεις εργασίας που απαιτούν χαµηλή εξειδίκευση αυτοµατοποιούνται,
αποδυναµώνοντας παράλληλα τα συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στο
τοµέα της µεταποίησης. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Γκορζ ο οποίος
υποστηρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες µεταβάλλουν τη δοµή της απασχόλησης
δηµιουργώντας από τη µία πλευρά µία εξασφαλισµένη «αριστοκρατία»
καλοπληρωµένων εργαζόµενων, ενώ από την άλλη µια αυξανόµενη µάζα
ανέργων. Η µεταβιοµηχανική εργατική τάξη µε την εισαγωγή της νέας
τεχνολογίας χάνει τα προνόµια της.
O Wood, θεωρητικός όπως είδαµε του νεοφορντισµού, δεν δέχεται ότι
οι θέσεις εργασίας αναβαθµίζονται πραγµατικά. Συµφωνεί στην άποψη που
θέλει την διαδικασία της εργασίας να γίνεται πιο σύνθετη και τους
εργαζόµενους να συµµετέχουν στη βελτίωση του σχεδιασµού της παραγωγής.
Αυτές οι αλλαγές που έχουν συµβεί στο τρόπο οργάνωσης της εργασίας και
της παραγωγής αποτελούν, σύµφωνα µε τον Wood, συνέχεια του τεϊλορισµού
και του φορντισµού. Οπότε, ο Wood κάνει λόγο για νεοτεϊλορισµό και
νεοφορντισµό. Οι εργάτες δεν αποκτούν αυτονοµία απλά τροποποιούνται οι
σχέσεις εξουσίας µέσα στο εργοστάσιο και τον έλεγχο πραγµατοποιούν τώρα
τα µεσαία ιεραρχικά στρώµατα.
Ο Braverman32 υποστηρίζει ότι ο καπιταλισµός, από τη φύση του,
απορροφά το γνωστικό περιεχόµενο της εργασίας προκειµένου να ελεγχθούν
και να πέσουν αντικείµενο εκµετάλλευσης οι εργάτες. Αποχωρισµένοι από την
ειδίκευση και την κατοχή του µονοπωλίου της γνώσης της εργασίας τους,
καθίστανται ανήµποροι να «εκβιάσουν» το κεφάλαιο το οποίο µεταβάλλεται σε
κυρίαρχο του παιχνιδιού. Αυτό οδηγεί στην υποβάθµισης της εργασίας και
32

Η κεντρική θέση του Braverman είναι ότι οι τεϊλορικοί τρόποι οργάνωσης της σύγχρονης
καπιταλιστικής επιχείρησης καθιστούν όλες τις πλευρές της ανθρώπινης εργασίας εργασίες
ρουτίνας και τις αποδεικνύουν τόσο οι χειρονακτικές όσο και αυτές του λευκού κολάρου, µη
εξαιρουµένων των διευθυντικών εργασιών (Braverman, 1974).
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στην µετατροπή της σε εργασία ρουτίνας. Αυτό ισχύει τόσο για τις
χειρονακτικές όσο και στις εργασίες του λευκού κολάρου33. Το θεωρητικό
πλαίσιο του Braverman, παρά τη κριτική που του ασκήθηκε, αποτέλεσε το
έναυσµα για νέες µελέτες και ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η
σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία, οι υπολογιστές, τα ροµπότ και η «τεχνητή
νοηµοσύνη» εκφράζουν το αποκορύφωµα της τάσης για απόσπαση της
εργατικής γνώσης επί των ηµερών µας. Συγκεκριµένα, η ευέλικτη µεταποίηση,
ή αλλιώς η υποστηριζόµενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή µεταποίηση (CAM),
έχει µετασχηµατίσει την παραγωγική διαδικασία και έχει, σε έναν άνευ
προηγουµένου βαθµό, αντικαταστήσει την ειδικευµένη εργασία από τον
προγραµµατισµό µέσω Η/Υ. Ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός των
δεξιοτήτων των εργατών απορροφάται από την σύγχρονη κατευθυνόµενη από
τον υπολογιστή µηχανή. Το ίδιο ισχύει και σε εργασίες παραδοσιακά ιδιαίτερα
εξειδικευµένες. Για παράδειγµα, τα σύγχρονα λογισµικά προγράµµατα
µπορούν κάλλιστα να αντικαταστήσουν την εργασία των πολιτικών µηχανικών
όπως και πολλών άλλων καλά αµειβόµενων ειδικοτήτων (νοµικών, ιατρικών,
χρηµατιστηριακών, εκπαιδευτικών κ.α.) (Antonopoulou, 2000).
Όσον αφορά τα χαµηλά στρώµατα της εξαρτηµένης εργασίας, τους
εργαζόµενους όχι σε χειρωνακτικές εργασίες αλλά όσους εργάζονται µπροστά
σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, συνυπολογίζονται στην κατηγορία εκείνων
που έχουν χάσει την ειδίκευση και τη γνώση. Η τεχνική ικανότητα που
απαιτείται για να εισάγει κανείς δεδοµένα και να χειριστεί έναν υπολογιστή
είναι µικρή. Θα µπορούσαν να αποκαλεστούν «νέοι µαζικοί εργάτες»
(Antonopoulou, 2000). Η εργατική τάξη του τέλους του 20ου αιώνα περιέχει
τους µη χειρώνακτες εργαζόµενους ρουτίνας, δηλαδή τους υπάλληλους
γραφείου και γενικότερα των υπηρεσιών.
Σαν γενικό συµπέρασµα θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει µε
ασφάλεια ότι η περίοδος των τελευταίων ετών χαρακτηρίζεται από αστάθεια.
Η κρίση που εισήλθε η οικονοµία από τα µέσα του 70’ δε φαίνεται να έχει
ξεπεραστεί. Οι διεθνείς πολιτικές που αφορούν την εργασία στρέφονται
ολοένα και περισσότερο προς ελαστικές µορφές απασχόλησης προκειµένου
οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Οι νέες µορφές απασχόλησης
33

Εργάτες λευκού κολάρου ονοµάζονται οι εργαζόµενοι στις χαµηλές διοικητικού και άλλου
µηχανισµού της επιχείρησης, όπως και του κρατικού µηχανισµού (υπηρεσίες)
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θα εξεταστούν στο επόµενο κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΟΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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5.1 Εισαγωγή
Το περιεχόµενο των εργασιακών σχέσεων σήµερα, παρουσιάζει
σοβαρές διαφοροποιήσεις από εκείνο που κυριάρχησε ιστορικά ως απόρροια
του φορντικού προτύπου παραγωγής και σε συνάρτηση µε τα επιµέρους
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των ανεπτυγµένων βιοµηχανικά χωρών
όπως αυτά αναπτύχθηκαν, κυρίως µεταπολεµικά και µέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1970.
Στα προηγούµενα κεφάλαια είδαµε ότι σύµφωνα µε το φορντικό
πρότυπο ο τρόπος οργάνωσης της βιοµηχανικής επιχείρησης απαιτεί την
ύπαρξη

µαζικής

παραγωγής

προϊόντων,

ελάχιστα

διαφοροποιηµένων,

παράλληλα µε τον σαφή διαχωρισµό της χειρονακτικής και πνευµατικής
εργασίας καθώς και των διαδικασιών σύλληψης και εκτέλεσής της. Η µισθωτή
εξαρτηµένη εργασία αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης συνιστά την
τυπική µορφή εργασίας που συνδέει µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις ένα και
µόνο εργοδότη µε τον εργαζόµενο. Το εθνικό κράτος κεϋνσιανού τύπου
ρυθµίζει το πλαίσιο λειτουργίας της µισθωτής απασχόλησης µέσα από την
ανάπτυξη του θεσµού του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής
πρόνοιας και ασφάλισης, σε συνδυασµό µε την κατοχύρωση της συλλογικής
διαπραγµάτευσης.
Είναι προφανές ότι τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αλλάξει µέσα από
την κρίση του εν λόγω προτύπου. Η αιτία κρίσης του φορντισµού
µετατοπίζεται προς την ακαταλληλότητα και αναποτελεσµατικότητα των
τεϊλορικών συστηµάτων εργασίας να βελτιώσουν την ανταγωνιστική ικανότητα
των επιχειρήσεων στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται από τα
τέλη του ’70 (Piore & Sabel, 1984). Η ανάπτυξη του ανταγωνισµού και η
δηµιουργία της ευέλικτης οργάνωσης της επιχείρησης επιβάλει νέα δεδοµένα
στην εργασία. Έτσι λοιπόν, ευελικτοποιείται το περιεχόµενο των εργασιακών
σχέσεων περιορίζοντας το θεσµό της σταθερής και πλήρους απασχόλησης. Η
εισαγωγή της «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας σηµαίνει περιορισµό των
δαπανών και συνεπώς µείωση του κόστους παραγωγής.
Οι εµπνευστές και σχεδιαστές των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
για την απασχόληση υιοθέτησαν και επικύρωσαν τις ευέλικτες µορφές
απασχόλησης προβάλλοντας την καταπολέµηση της ανεργίας και τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, τάσεις όπως η κάθετη
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αποσυγκέντρωση, η εκβιοµηχάνιση στο χώρο, η µαζική είσοδος των γυναικών
στην αγορά εργασίας, η αριθµητική λειτουργική ευελιξία στο εσωτερικό των
επιχειρήσεων καθώς και η έντονη µετανάστευση σε συνδυασµό µε την
αύξηση της ανεργίας, οδήγησαν σε µια συνεχή αύξηση της εργατικής
ευελιξίας.
Η ευέλικτες µορφές απασχόλησης πολύ συχνά αναφέρονται ως
«άτυπες» ή «µη-κανονικές». Ακόµα και εάν αυτού του είδους οι αξιολογήσεις
δεν είναι πάντοτε ορθές, πηγάζουν κυρίως από τις αρνητικές συνέπειες που
συχνά συνεπάγονται οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Στην πλειοψηφία των
σχετικών µελετών µια σχέση εργασίας ορίζεται ως «άτυπη» όταν λείπουν ένα
ή και περισσότερα στοιχεία που συγκροτούν την τυπική σχέση όπως ο
αριθµός και η κατανοµή των ωρών εργασίας, η χωροθέτηση της παραγωγής,
ο καθορισµός των αµοιβών και η θεσµική ρύθµιση. Η χρήση του όρου
«άτυπη» εργασιακή σχέση γίνεται προκειµένου να έρθει σε αντιδιαστολή µε
την «τυπική» εργασιακή σχέση και να δοθεί έµφαση στην απορύθµιση, τη
κρίση και τη διάβρωση της τελευταίας. Εγείρονται λοιπόν ερωτήµατα σχετικά
µε την ποιότητα των ευέλικτων µορφών απασχόλησης και την ασφάλεια
(εργασιακή, εισοδηµατική, κλπ) που αυτές εγγυώνται για τους εργαζόµενους.
Πολλοί υποστηρίζουν πως η εφαρµογή τέτοιων εργασιακών προτύπων
αποτελεί ένα νέο τρόπο υποδούλωσης των εργαζοµένων οι οποίοι πλέον
βρίσκονται ανοχύρωτοι και ανήµποροι να υπερασπιστούν τις κοινωνικές
κατακτήσεις του παρελθόντος.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν οι
«άτυπες» ή ευέλικτες µορφές απασχόλησης.

5.2 Ορισµοί των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
Οι «άτυπες» ή «ευέλικτες» ή «µη-κανονικές» µορφές εργασίας
διαφέρουν από το παραδοσιακό-τυπικό µοντέλο εργασίας.
Παρά τη συχνή εναλλακτική χρήση των όρων «άτυπη εργασία» και
«ευέλικτη εργασία», η ευελιξία σαν έννοια έχει βαθύτερο θεωρητικό
περιεχόµενο από την «ατυπία» που έρχεται σε αντιδιαστολή µε το
«ορθολογικό» το «επίσηµο» ή το «τυπικό». Η «ευελιξία» ενός παραγωγικούβιοµηχανικού συνόλου εκφράζει «βαθµό προσαρµοστικότητας» του εργατικού
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δυναµικού, της παραγωγικής διαδικασίας, των µέσων παραγωγής, της
πολιτικής προϊόντος, της διοίκησης και των χωροθετικών επιλογών σε
µεταβολές της ζήτησης, του ανταγωνισµού και των τεχνολογικών εργαλείων.
Παρόλα αυτά, ο όρος «άτυπη» είναι σήµερα παρωχηµένος γιατί πλέον
οι περισσότερες µορφές απασχόλησης που χαρακτηρίζονται µε αυτό τον όρο
έχουν θεσµοποιηθεί, µε εξαίρεση ίσως το φασόν και φυσικά την αδήλωτη ή
«µαύρη» εργασία. Οµοίως, ο όρος «µη-κανονική» χάνει σταθερά το νόηµά του
καθώς ότι θεωρούνταν µέχρι τώρα «κανονικό» στην αγορά εργασίας (η
πλήρης 8ωρη απασχόληση) τείνει να γίνει ισάξιο και εξίσου συνηθισµένο και
αποδεκτό µε το «µη-κανονικό». Ο όρος «ευέλικτη» υπαινίσσεται ότι αυτή η
µορφή απασχόλησης είναι εξ ορισµού ανώτερη από το άκαµπτο µοντέλο
εργασίας και ότι όσοι αντιτίθεται στην ευελιξία είναι κατ’ ανάγκη οπαδοί της
ακαµψίας (Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996).
Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας θα χρησιµοποιηθεί ο όρος
«ευέλικτη απασχόληση» προκειµένου να προσδιοριστεί ένα ετερόκλητο και
ανοµοιογενές σύνολο από αυτό που περικλείει η «τυπική» εργασιακή σχέση η
οποία κυριάρχησε κατά τη περίοδο που ευδοκίµησε ο φορντισµός και
εξασφάλιζε ένα µεγάλο βαθµό σταθερότητας, ασφάλειας και προστασίας για
τους εργαζόµενους.
Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης δεν εντάσσονται στα νοµικά
κριτήρια που στοιχειοθετούσαν (και συνεχίζουν να στοιχειοθετούν) την
«τυπική ή «κανονική» εργασιακή σχέση ενώ υπολείπονται ένα ή περισσότερα
χαρακτηριστικά αυτού του µοντέλου εργασιακής σχέσης όπως ανέφερα και
παραπάνω. Το ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που υπολείπονται, καθώς
και ο βαθµός στον οποίο υπολείπονται εξαρτάται βεβαίως από τον κάθε τύπο
ευέλικτης απασχόλησης. Γεγονός είναι ότι παρατηρούνται πολλές αποκλίσεις
από τον τύπο της «κανονικής» απασχόλησης και ο όρος «ευέλικτη
απασχόληση» είναι µία έννοια-οµπρέλα που καλύπτει ένα ευρύ φάσµα
εργασιακών πρακτικών.

5.3 Τυπολογία των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
Το περιεχόµενο των ευέλικτων µορφών απασχόλησης συνεχώς
διευρύνεται και µεταβάλλεται καθώς µία πλειάδα νέων µορφών προστίθεται
στις ήδη υπάρχουσες. Ωστόσο, µπορούν να διακριθούν πέντε βασικές
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κατηγορίες ευέλικτης απασχόλησης (Λυµπεράκη, Μουρίκη, 1996: 153-154):
•

Το µειωµένο ωράριο απασχόλησης: η σύµβαση εργασίας έχει
εβδοµαδιαία διάρκεια µικρότερη από τριάντα ώρες την εβδοµάδα. Εδώ
περιλαµβάνεται κυρίως η µερική απασχόληση και οι διάφορες
παραλλαγές της, όπως η εβδοµάδα των τεσσάρων ηµερών, το
συµπιεσµένο δεκαπενθήµερο (compressed fortnight), η τέταρτη βάρδια
(δουλειά αποκλειστικά κατά το σαββατοκύριακο), το µοίρασµα µιας
θέσης εργασίας σε δύο άτοµα (job sharing), η απασχόληση µόνο κατά
τις περιόδους ή ώρες αιχµής (key time working), τα συµβόλαια
«µηδενικών ωρών» (zero-hours contracts) που απαιτούν από τον
εργαζόµενο να είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του εργοδότη, η
εργασία κατά διαστήµατα (interim work) και άλλες σπανιότερες µορφές.

•

Το κλιµακούµενο και ελαστικό ωράριο: η ώρα προσέλευσης των
εργαζόµενων στην εργασία τους και αποχώρησης από αυτήν
κυµαίνεται µέσα σε διευρυµένα πλαίσια που υπερκαλύπτουν το
συνηθισµένο ωράριο εργασίας. Εδώ εντάσσεται και το κυλιόµενο
ωράριο που εφαρµόζεται σε διάφορες επιχειρήσεις µε βάρδιες.

•

Η τηλεργασία: σχετίζεται µε την ταχεία εξάπλωση των τεχνολογιών
πληροφόρησης και τη δυνατότητα που παρέχουν για εξ αποστάσεως
εργασία µε τη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η τηλεργασία δε
πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά µε το «ηλεκτρονικό φασόν», την
εισαγωγή δηλαδή σε υπολογιστή που βρίσκεται στο σπίτι του
εργαζόµενου. Καλύπτει τόσο δραστηριότητες που δεν απαιτούν µεγάλη
εξειδίκευση όσο και σύνθετη και υψηλού επιπέδου εργασία34.

•

Ο ετήσιος επιµερισµός του χρόνου εργασίας: αντί να υπολογίζεται σε
εβδοµαδιαία βάση (π.χ. εβδοµάδα 40 ωρών), ο χρόνος εργασίας
υπολογίζεται σε ετήσια βάση (π.χ. 1850 ώρες) και το ωράριο εργασίας
διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης. Οι ρυθµοί

34

Στη Βρετανία, ο 1 στους 10 εργαζόµενους χρησιµοποιεί κάποια µορφή εργασίας εξ αποστάσεως,
έστω και περιστασιακά. Η τηλεργασία συναντάται συχνότερα στα επιστηµονικά και ελευθέρια
επαγγέλµατα και στις ειδικότητες γραφείου. Η ποσοστιαία κατανοµή των τηλεργαζόµενων στη
Βρετανία κατά ειδικότητα έχει ως εξής: σύµβουλοι επιχειρήσεων (16.5%), γραµµατειακήδιοικητική υποστήριξη (16.5%), προγραµµατιστές/αναλυτές Η/Υ (10%), έρευνα (8%), πώληση
προώθηση προϊόντων (8%), χρηµατιστικές υπηρεσίες/λογιστικά (6.5%), µάνατζµεντ (6.5%),
συγγραφείς/δηµοσιογράφοι (5%), σχέδιο (3%). Βλ. σχετικά U. Huws 1994. (Λυµπεράκη, Μουρίκη,
1996).

97

είναι πιο εντατικοί όταν πρέπει, π.χ. να βγει µια παραγγελία, και πιο
χαλαροί όταν η δραστηριότητα της επιχείρησης βρίσκεται σε ύφεση. Ο
ετήσιος επιµερισµός εφαρµόζεται ολοένα και ευρύτερα και στον τοµέα
των υπηρεσιών, ακόµη και σε δηµόσιους οργανισµούς, όπως τα
νοσοκοµεία, για να αντιµετωπίζονται οι διακυµάνσεις στη ζήτηση των
υπηρεσιών (π.χ. έκτατα περιστατικά). Πρόκειται για έναν τρόπο
αποφυγής των υπερωριών, που είναι πιο δαπανηρές για τους
εργοδότες και υπόκεινται στους περιορισµούς των κοινοτικών οδηγιών.
Η σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου: πρόκειται για την εποχιακή ή

•

προσωρινή απασχόληση προσωπικού, το οποίο αµείβεται µόνο για
όση διάρκεια ορίζει το συµβόλαιο. Μια ακραία εκδοχή αυτής της
προσωρινής απασχόλησης (που βρίσκεται στα όρια της νοµιµότητας)
είναι η «επινοικίαση» ή ο «δανεισµός» εργαζοµένων από ιδιωτικά
πρακτορεία ή γραφεία εξεύρεσης εργασίας προς επιχειρήσεις.
Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι οι εργαζόµενοι µπορεί να είναι
απασχολούµενοι σε παραπάνω από µία κατηγορία ευέλικτης απασχόλησης.
Για παράδειγµα, ένας εργαζόµενος µπορεί ταυτόχρονα να είναι εποχιακός,
µερικά απασχολούµενος και αυτό-απασχολούµενος. Όπως είναι φυσικό, η
συνύπαρξη διαφόρων υποδεέστερων εργασιακών καθεστώτων αυξάνει την
ανασφάλεια των εργαζοµένων που ενέχονται σε αυτά.

5.4 Οι επιπτώσεις των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι συνδεδεµένες µε τις αρνητικές
επιπτώσεις που έχουν επιφέρει στην αγορά εργασίας. Οι τελευταίες
αποτελούν αποτέλεσµα κυρίως της νωθρότητας και της ατολµίας που
επέδειξαν οι κυβερνητικές πολιτικές ορισµένων χωρών στην καθιέρωση ενός
ρυθµιστικού πλαισίου που να γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ της ευελιξίας και της
ασφάλειας. Τα κυριότερα µειονεκτήµατα της ευέλικτης απασχόλησης είναι τα
ακόλουθα (Λυµπεράκη & Μουρίκη, 1996: 169-170):
•

Η πλειοψηφία των θέσεων µερικής απασχόλησης είναι χαµηλά
αµειβόµενες και προϋποθέτουν ελάχιστη δεξιότητα και εξειδίκευση.
Συχνά ταυτίζονται µε ασταθή και αβέβαιη εργασία και παρέχουν
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µηδαµινές προοπτικές επαγγελµατικής ανέλιξης και χαµηλό βαθµό
ικανοποίησης από την εργασία. Η τάση –σε ορισµένες χώρεςυποκατάστασης

των

προστατευµένων

µορφών

ευέλικτης

απασχόλησης µε µη προστατευµένες µορφές και η προσφορά
πακέτων εργασίας µικρής εβδοµαδιαίας διάρκειας (κάτω από 16
ώρες), ώστε να παρακάµπτονται οι περιορισµοί που θέτει η
νοµοθεσία, αυξάνει των αριθµό των περιθωριοποιηµένων και χωρίς
στοιχειώδη δικαιώµατα εργαζόµενων.
•

Οι εργαζόµενοι µε καθεστώς µερικής απασχόλησης έχουν ανεπαρκή
–συχνά και ανύπαρκτη- ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και µειωµένα
εργασιακά δικαιώµατα, υπό τη µορφή αδειών, πριµ, συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων, προστασία από τις απολύσεις, κλπ.. Η πρόσβασή τους
σε

προγράµµατα

επαγγελµατικής

κατάρτισης

είναι

εξαιρετικά

περιορισµένη.
•

Ο φόρτος εργασίας των ευέλικτα απασχολούµενων είναι αυξηµένος
συγκριτικά µε τους εργαζοµένους µε το τυπικό ωράριο, επειδή τόσο
στη µερική απασχόληση όσο και στον ετήσιο επιµερισµό, ο χρόνος
εργασίας µετράει «καθαρός και οι απουσίες για λόγους ασθενείας ή
προσωπικούς λόγους πρέπει να αναπληρωθούν. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο δεν περιορίζεται µόνο η τάση για «λούφα» και «κοπάνα», αλλά
και το δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου να αρρωστήσει ή να
αντιµετωπίσει κάποιο έκτακτο περιστατικό χωρίς επιπτώσεις στην
ετήσια άδειά του ή το εισόδηµά του.

•

Οι

ευέλικτες

µορφές

απασχόλησης

και

ιδιαίτερα

η

µερική

απασχόληση, αναπαράγουν και ενισχύουν το συµπληρωµατικό και
ευκαιριακό χαρακτήρα της γυναικείας εργασίας και εντείνουν την
πόλωση ανάµεσα στα (ειδικευµένα, ασφαλή και καλά αµειβόµενα)
αντρικά

επαγγέλµατα

και

τα

(περιστασιακά,

επισφαλή

και

κακοπληρωµένα) γυναίκεια επαγγέλµατα. Το κριτήριο των ωρών
απασχόλησης έρχεται να προστεθεί στο κριτήριο του φύλου,
αναδεικνύοντας νέες διακρίσεις στην αγορά εργασίας σε βάρος των
γυναικών και τροφοδοτώντας τον κατακερµατισµό ανάµεσα στον
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προνοµιούχο «κορµό» και την υποβαθµισµένη «περιφέρεια» του
εργατικού δυναµικού
•

Οι λιγοστές δυνατότητες συλλογικής οργάνωσης και διεκδίκησης των
ευέλικτα εργαζοµένων, τους φέρνει σε µειονεκτική διαπραγµατευτική
θέση όχι µόνο απέναντι στους εργοδότες αλλά και απέναντι στα
παραδοσιακά συνδικάτα.
Και από τη πλευρά των εργοδοτών όµως συναντούνται αρνητικές

επιπτώσεις η οποίες έχουν να κάνουν κυρίως µε τον τρόπο που είναι
δοµηµένη µία επιχείρηση. Συχνά η ενσωµάτωση ευέλικτων µορφών
απασχόλησης συναντά δυσκολίες µέσα στις επιχειρήσεις που είναι δοµηµένες
σύµφωνα µε τον φορντικό τρόπο παραγωγής και τη µορφή της πλήρους
απασχόλησης. Απαιτούνται αλλαγές τόσο στον τεχνολογικό εξοπλισµό όσο και
στο τρόπο της οργάνωσης της διοίκησης µιας επιχείρησης ούτως ώστε να
γίνουν ικανές να απορροφήσουν το ευέλικτο εργατικό δυναµικό.
Οι θετικές επιπτώσεις των ευέλικτων µορφών απασχόλησης είναι
σαφώς λιγότερο προβεβληµένες στη διεθνή βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν και είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και
για τους εργοδότες, και καθιστούν την ευελιξία στην αγορά εργασίας ως µια
εξέλιξη όχι κατ’ ανάγκη αρνητική αλλά ως µια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να
αξιοποιηθεί προκειµένου να γίνει ικανή να οδηγήσει σε µια διέξοδο από την
παραγωγική και εργασιακή κρίση που υπάρχει στις µέρες µας. Αρκεί, όπως
ανέφερα, να συνδυαστεί µε την ασφάλεια και την προστασία των
εργαζοµένων. Στις θετικές επιπτώσεις από την ευελιξία συγκαταλέγεται το
γεγονός ότι µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού έχουν τη δυνατότητα να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Τµήµατα που διαφορετικά θα ήταν
αποκλεισµένα. Για παράδειγµα, γυναίκες µε οικογενειακές υποχρεώσεις
µπορούν να εργαστούν µε µερική απασχόληση. Παροµοίως, οι σπουδαστές
µπορούν να συνδυάσουν τη φοίτηση µε την εργασία και άτοµα τα οποία
πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση κάνουν οµαλά τη µετάβαση σε αυτή µε ένα
συνδυασµό µερικής απασχόλησης και µερικής συνταξιοδότησης.

5.5 Οι λόγοι εξάπλωσης των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
Μία σειρά παραγόντων συντέλεσαν στη διαδικασία ευελικτοποίησης
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του χρόνου και των µορφών εργασίας. Η προσπάθεια µείωσης του εργατικού
κόστους, η αύξηση του τοµέα των υπηρεσιών, η επιδίωξη µείωσης της
ανεργίας αποτελούν κάποιους από αυτούς τους παράγοντες. Ας τους δούµε
όµως αναλυτικά.

5.5.1 Προσπάθεια µείωσης του εργατικού κόστους
Βασική αιτία για την εξάπλωση των ευέλικτων µορφών εργασίας
θεωρείται η ανάδειξη ως κυρίαρχης αξίας της έννοιας της ανταγωνιστικότητας
που ερµηνεύεται µε την ανάγκη µείωσης του εργατικού κόστους. Η ανάγκη
αυτή η οποία προκύπτει, λόγω της κρίσης του φορντικού µοντέλου, ήδη από
τη δεκαετία του ’70, προσπαθεί να µειώσει το εργασιακό κόστος που
συνδέεται µε την τυπική εργασιακή σχέση. Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης
χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις άλλοτε ως «αναγκαίο κακό» και άλλοτε
ως «επεξεργασµένη στρατηγική», για την επίτευξη µιας σειρά ευελιξιών στην
οργάνωση της παραγωγής.
Η απορύθµιση του χρόνου εργασίας παρέχει στους εργοδότες
µεγαλύτερη

ευχέρεια

να

καθορίζουν

τους

όρους

και

τις

συνθήκες

απασχόλησης των εργαζοµένων χωρίς καν να χρειάζεται ν’ ακολουθήσουν την
οδό των διαπραγµατεύσεων. Με την ευέλικτη απασχόληση οι επιχειρήσεις
έχουν τη δυνατότητα να προσαρµόζουν τον αριθµό του προσωπικού τους στις
διακυµάνσεις της ζήτησης και στο διευρυµένο ωράριο λειτουργίας τους,
µεγιστοποιώντας έτσι την απόδοση του κεφαλαιουχικού τους εξοπλισµού
(µηχανήµατα, κτίρια, τεχνογνωσία, κ.λπ.). Στο λιανικό εµπόριο ειδικότερα, η
πρακτική υποκατάστασης των θέσεων πλήρους απασχόλησης µε θέσεις
µερικής απασχόλησης υιοθετείται σε µεγάλη κλίµακα35 (Λυµπεράκη, Μουρίκη,
1996).
Η ευελιξία του άµεσου µισθολογικού κόστους λαµβάνει τις ακόλουθες
βασικές εκφάνσεις: επαναξιολόγηση του ρόλου των κατώτατων µισθών,
σύνδεση της αµοιβής µε την ατοµική ή συλλογική απόδοση των εργαζόµενων
(µε στόχο την υποκίνηση των εργαζόµενων µέσα από την παροχή κινήτρων
35

Πολλές φορές, η µετατροπή των θέσεων εργασίας από πλήρη σε µερική απασχόληση γίνεται µε τρόπ
εκβιαστικό απέναντι στους εργαζόµενους: «ή δέχεσαι ή απολύεσαι!». Σε αρκετές επιχειρήσεις
λιανικού εµπορίου, η µεγάλη πλειοψηφία των θέσεων εργασία καταλαµβάνεται από µερικά
απασχολούµενους. Σε άλλες περιπτώσεις, η µετατροπή της διάρκειας ή της σχέσης εργασίας γίνεται
µε «κοµψότερο» τρόπο: εθελούσια µείωση του χρόνου εργασίας, κίνητρα, κ.λπ. (βλέπε τράπεζες,
αεροπορικές εταιρείες, κ.λπ.) (Λυµπεράκη, Μουρίκη, 1996).
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στην αύξηση της απόδοσης και απεξάρτηση της αµοιβής από την αρχαιότητα
του µισθωτού), σύνδεση της αµοιβής µε τα αποτελέσµατα της επιχείρησης
(αγορά µετοχών της επιχείρησης από τους ιδίους τους εργαζόµενους).
Παρατηρείται λοιπόν, ότι οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ευέλικτες
µορφές απασχόλησης επιτυγχάνουν την εξατοµίκευση των αµοιβών, την
διεύρυνση των εισοδηµατικών ανισοτήτων, την ανάπτυξη ανταγωνιστικής
συµπεριφοράς ανάµεσα στους εργαζόµενους, την εντατικοποίηση και
διάβρωση των βασικών µισθών (Γεωργακοπούλου, Κουζής, 1993). Είναι
χαρακτηριστικό ότι στις χώρες της δυτικής Ευρώπης κατά τη δεκαετία του ’70
οι πραγµατικές αυξήσεις µισθών κυµαίνονταν στο 5%. Στη δεκαετία του ’80
παρατηρείται µείωσή τους ενώ κατά την περίοδο προσαρµογής στα κριτήρια
της ΟΝΕ η αύξηση κυµαίνεται µεταξύ 0-1,5%. Παράλληλα µε την στασιµότητα
των µισθών κατά την περίοδο 1983-1997 η κατηγορία των χαµηλόµισθων,
δηλαδή αυτοί που λαµβάνουν µισθό µικρότερο του µέσου µισθού, αύξησε τα
ποσοστά της από 52% το 1983 σε 71% το 1997 (είναι χαρακτηριστικό ότι στην
περίπτωση της Βρετανίας κατά την περίοδο 1979-1996 το ποσοστό των
χαµηλόµισθων επταπλασιάστηκε). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν µέρει στην
σηµαντική αύξηση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης αλλά και στην
γενικότερη υποχώρηση του µισθού της πλήρους απασχόλησης. Επίσης το
γεγονός ότι για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 80% των
χαµηλόµισθων έχει βρεθεί κατά καιρούς εκτός αγοράς εργασίας ενισχύει την
πεποίθηση περί συγκοινωνούντων δοχείων µεταξύ της ανασφαλούς, φθηνής,
ευέλικτης απασχόλησης και της ανεργίας (Ιωακείµογλου, 1998).

5.5.2 Επιδίωξη µείωσης της ανεργίας
Αν ρίξουµε µια µατιά στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της ανεργίας που
παρέχει ο ΟΟΣΑ θα διαπιστώσουµε ότι για την περίοδο ανάπτυξης του
φορντισµού 1959-1967, το ποσοστό της ανεργίας για τις χώρες της
ευρωπαϊκής ένωσης κυµαίνονταν µεταξύ 2% και 4%36. Το ποσοστό αυτό

36

Χώρα
Βέλγιο
∆ανία
Γαλλία
Γερµανία

1933
10.6
14.5
4.5
14.8

Μ.ο. 1959-67
2.4
1.4
0.7
1.2

Μ.ο. 1982-92
11.3
9.1
9.5
7.4

1992
10.3
11.1
10.4
7.7

1993
12.1
12.1
11.7
8.9
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θεωρούνταν «αποδεκτό» για το αναπτυξιακό µοντέλο πλήρους απασχόλησης
της κεϋνσιανής ρύθµισης. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας κατά την περίοδο
1982-1992 στις περισσότερες χώρες της ∆ύσης αποτελεί και ένα στοιχείο τις
κρίσης του φορντισµού. Η µείωση της ανεργίας αποτέλεσε το κυριότερο
επιχείρηµα που χρησιµοποίησαν οι σχεδιαστές των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών προκειµένου να προωθήσουν και να νοµιµοποιήσουν τις ευέλικτες
µορφές απασχόλησης.
Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής αποτελεί το γεγονός ότι µε την αύξηση
της ανεργίας οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης ακολουθούν και αυτές
αυξητική πορεία. Παρόλα αυτά, το 1999 η ανεργία αφορά το 10.5% του
εργατικού δυναµικού παρουσιάζοντας ανελλιπώς διψήφια ποσοστά από το
1993. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 1999, η ανεργία, η προσωρινή
απασχόληση και η µερική απασχόληση αντιπροσωπεύουν το 40% του
εργατικού δυναµικού στην Ε.Ε (Σπυρόπουλος, 1999).
Αυτό που συνήθως συµβαίνει είναι ότι αυξάνεται ο αριθµός των
απασχολούµενων χωρίς να αυξάνεται παράλληλα και το σύνολο των εργατοωρών: Αυτό µπορεί να συµβεί µε την υποκατάσταση του προσωπικού που
εργάζεται µε πλήρες ωράριο από προσωπικό που εργάζεται µε µερική
απασχόληση (αυτό το φαινόµενο συναντάται κυρίως στο κλάδο του λιανικού
εµπορίου µε τη µετατροπή µιας θέσης πλήρους απασχόλησης σε δύο θέσεις
µερικής απασχόλησης). Η αύξηση των θέσεων εργασίας που προκύπτει είναι
πλασµατική, γιατί δεν αυξάνεται ο συνολικός όγκος εργάσιµου χρόνου37.
Εποµένως, είναι λογικό κάποιος να ισχυριστεί ότι η εισαγωγή ευέλικτων
Ιρλανδία
Μ.δ.
4.6
15.5
17.2
17,6
Ιταλία
5.9
6.2
10.9
10.7
10.2
Ολλανδία
9.7
0.9
9.8
6.8
8.3
Ισπανία
Μ.δ.
2.3
19.0
18.4
22.7
Μ. Βρετανία
13.9
1.8
9.7
10.1
10.3
Αυστρία
16.3
1.7
3.5
3.7
4.2
Φινλανδία
6.2
1.7
4.8
13.1
18.2
Νορβηγία
9.7
2.1
3.2
5.9
6.0
Σουηδία
7.3
1.3
2.3
5.3
8.2
Ελβετία
3.5
0.2
0.7
2.5
4.5
ΗΠΑ
24.7
5.3
7.1
7.4
6.9
Καναδάς
19.3
4.9
9.6
11.3
11.2
Ιαπωνία
Μ.δ.
1.5
2.5
2.2
2.5
Αυστραλία
17.4
2.2
7.8
10.7
10.9
Έκθεση ΟΟΣΑ για την απασχόληση 1994
37
Ο συνολικός όγκος εργασίας που προκύπτει από το µ.ό. εργάσιµου χρόνου ανά εργαζόµενο ανά έτος
επί του συνολικού αριθµού των εργαζοµένων. Πρόκειται, δηλαδή, για αναδιανοµή σταθερών ωρών
εργασίας ανάµεσα σε περισσότερα άτοµα.
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µορφών απασχόλησης δεν βοηθά ιδιαίτερα στη µείωση της ανεργίας.

5.5.3 Αναδιάρθρωση εργασίας και αναδιανοµή των θέσεων εργασίας
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια αναδιανοµή των θέσεων
εργασίας µεταξύ των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας. Συγκεκριµένα, ο
τοµέας των υπηρεσιών έχει διογκωθεί σε βάρος του τοµέα της µεταποίησης
όπου παρατηρείται συρρίκνωση των θέσεων εργασίας. Οι υπηρεσίες
αποτελούν πεδίο όπου οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης µπορούν πιο
εύκολα να ενσωµατωθούν. Και στη µεταποίηση όµως, η εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών όπως και νέων µεθόδων διοίκησης σε συνδυασµό µε την
επιµήκυνση του χρόνου λειτουργίας τους, καθιστούν δυνατή την υιοθέτηση και
εφαρµογή ευέλικτων µορφών απασχόλησης.

5.5.4 Συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
Οι γυναίκες ωθούνται ξανά, ύστερα από µακρά απουσία, στην αγορά
εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Σε ορισµένες δυτικοευρωπαϊκές
χώρες οι γυναίκες αποτελούν πλέον το ήµισυ του εργατικού δυναµικού, η δε
συντριπτική πλειοψηφία των ευέλικτων µορφών απασχόλησης απευθύνεται
σε αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι ενδο-οικιακές/οικογενειακές υποχρεώσεις
επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τους όρους ένταξής τους στην αγορά
εργασίας: το είδος τη διάρκεια και τον τόπο της απασχόλησης. Συγκεκριµένα,
οι γυναίκες προτιµούν µικρότερο εβδοµαδιαίο χρόνο εργασίας ώστε να
µπορούν να συµφιλιώσουν τις απαιτήσεις της αµειβόµενης απασχόλησης µε
τις οικιακές και προπαντός οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

5.5.5 Συρρίκνωση των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων
Η αδράνεια συνδικαλιστικών διεκδικήσεων από πλευράς εργαζόµενων
αποτελεί

σίγουρα

ένα

παράγοντα

ανάπτυξης

ευέλικτων

µορφών

απασχόλησης. Τα εργατικά συνδικάτα κινούνται συνήθως σε αµυντικές
επιλογές λόγω του δυσµενούς γι’ αυτά συσχετισµού δυνάµεων. Βλέπουµε τα
ευρωπαϊκά συνδικάτα να επιδιώκουν ευρύτερες συναινέσεις για την
καταπολέµηση της ανεργίας, αποδεχόµενα πολλές φορές και το ρόλο της
ευελιξίας στην κατεύθυνση αυτή, που προωθείται είτε µέσα από νοµοθετικές
παρεµβάσεις που δηµιουργούν τους όρους για την εξειδίκευσή τους µε
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περαιτέρω διµερείς συµφωνίες. Στα πλαίσια του ευρύτερου συναινετικού
κλίµατος, που ευνοείται και από την αποµαζικοποίηση των συνδικάτων και
αδυνατίζει

τη

συγκρουσιακή

αντίληψη

πολλών

εθνικών

συνδικάτων,

παρατηρείται µεγάλη υποχώρηση των απεργιών. Από τις 85 εκατοµµύρια
χαµένες ώρες εργασίας στην Ευρώπη κατά το 1979, καταγράφονται µόλις 7
εκατοµµύρια χαµένες ώρες εργασίας λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων το
1998 (Eurostat).
Βλέπουµε λοιπόν ότι καθώς οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών συνδικάτων
συµβιβάζονται µε συνεχείς υποχωρήσεις στα θέµατα ευέλικτων µορφών
απασχόλησης µειώνεται και η εµπιστοσύνη που εκπέµπουν προς τα µέλη
τους, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συνδικαλισµού στην Ευρώπη να µειώνεται
και να κυµαίνεται για τις περισσότερες χώρες µεταξύ 30% και 40% (εξαίρεση
αποτελεί το Βέλγιο και η ∆ανία µε 70% και 75% αντίστοιχα ενώ στη Γαλλία το
αντίστοιχο ποσοστό είναι µόλις 10%).

5.5.6 Ζήτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης από διάφορα τµήµατα
του πληθυσµού
Ορισµένα τµήµατα του πληθυσµού αναζητούν ευέλικτες µορφές
απασχόλησης. Για παράδειγµα: οι γυναίκες που φροντίζουν µικρά παιδιά, οι
νέοι, οι σπουδαστές, ώριµοι εργαζόµενοι που πλησιάζουν στη σύνταξη και
άτοµα που επιθυµούν να συµφιλιώσουν διαφορετικές ανάγκες. Η µερική
απασχόληση, για παράδειγµα, είναι για κάποιους η µοναδική µορφή
απασχόλησης προκειµένου να καταφέρουν να µπουν στην αγορά εργασίας.
Ένα ακόµα παράδειγµα αποτελεί η τηλεργασία που δίνει τη δυνατότητα σε ένα
τµήµα του πληθυσµού –που µπορεί να ήταν αποκλεισµένο από την αγορά
εργασίας- να εργαστεί.

5.6 Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρακολουθούµε από τη δεκαετία του ’80 την
αναµόρφωση των εργασιακών κανόνων. Οι αλλαγές που λαµβάνουν χώρα
αποτελούν αποτέλεσµα των κανόνων ανταγωνισµού που επιβάλλονται µε
πολιτικούς και οικονοµικούς όρους σε µια έντονη διεθνοποιηµένη οικονοµία. Η
διεθνοποίηση της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την ανάδειξη σε υπέρτατη αξία
της έννοιας της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη συνθηκών λειτουργίας
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µιας ολοένα και περισσότερο απελευθερωµένης αγοράς, υπό το στίγµα της
κυριαρχίας των ιδεολογικών αρχών του νεοφιλελευθερισµού, αποτελούν τους
βασικούς παράγοντες των διαγραφόµενων εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αλλά
και διεθνή αγορά εργασίας (Riffkin, 1996).
Η ευέλικτες µορφές απασχόλησης άρχισαν να εµφανίζονται στην
Ευρώπη περίπου τη δεκαετία του ’60 µε, κυρίως, τη µερική απασχόληση.
Παρόλα αυτά, η µερική απασχόληση ήταν ένα φαινόµενο περιθωριακό και
αφορούσε ως επί το πλείστον τους µετανάστες, τους ανειδίκευτους εργάτες,
τους φοιτητές καθώς και ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών που εργάζονταν για
να συµπληρώσουν το οικογενειακό εισόδηµα.
Στη συνέχεια, στη δεκαετία του ’70 (περίοδο µε έντονα τα σηµάδια της
οικονοµικής ύφεσης) η µερική απασχόληση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
σαν ένα φαινόµενο ατοµικό µε την έννοια ότι αφορούσε µεµονωµένες
κατηγορίες εργαζοµένων, όπως νέους και γυναίκες, και εξυπηρετούσε
συγκεκριµένες ανάγκες. Τότε είναι που παίρνονται και οι πρώτες κοινοτικές
πρωτοβουλίες µε τη µορφή οδηγιών για τη διασφάλιση των εργαζοµένων
απέναντι στα νέα δεδοµένα (π.χ. οµαδικές απολύσεις, µεταβιβάσεις
επιχειρήσεων κ.λπ.). Οι αποσπασµατικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες για
θέµατα κοινωνικής πολιτικής περιορίζονται στα τέλη της δεκαετίας του ’70 µε
την άνοδο των συντηρητικών στη Βρετανία που εναντιώνονται σε κάθε
πρόταση

ανάλογου

περιεχοµένου

ακυρώνοντας

τις

όποιες

σχετικές

διαδικασίες κάνοντας χρήση του δικαιώµατος της αρνησικυρίας (veto).
Τα τελευταία χρόνια η µερική απασχόληση και γενικότερα οι ευέλικτες
µορφές απασχόλησης αποκτούν διαστάσεις όλο και περισσότερο συλλογικές.
Γίνονται φαινόµενο ευρύτερα κοινωνικό προσελκύοντας άτοµα που ανήκουν
απ’ τη

µια

σε

συγκεκριµένες

κοινωνικές

οµάδες

(νέους,

γυναίκες,

συνταξιούχους) ενώ από την άλλη εκτείνεται σε όλους τους τοµείς της
παραγωγής. Επίσης, παρατηρούµε ότι ενθαρρύνεται επίσηµα από τις
κυβερνήσεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια µιας
πολιτικής απασχόλησης που επιδιώκει να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
µέσο της ανακατανοµής του χρόνου εργασίας.
Συγκεκριµένα, η µερική απασχόληση µέσα στη περίοδο 1983-1990
αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΟΚ. Ο πίνακας 4 µας δείχνει τα
ποσοστά της µερικής απασχόλησης στις χώρες της ΕΟΚ κατά τη
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συγκεκριµένη περίοδο38 (Eurostat-Λυµπεράκη, Μουρίκη, 1996: 158). Από τον
πίνακα φαίνεται ότι η Ολλανδία πρωτοστατεί στην µερική απασχόληση ενώ
σηµαντικά είναι τα ποσοστά στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία. Η
συντριπτική

πλειοψηφία

των

µερικά

απασχολούµενων

είναι

γυναίκες

επιβεβαιώνοντας τη ρήση ότι η µερική απασχόληση είναι γένους θηλυκού:
κατά µέσο όρο στις χώρες της Ε.Ε., οι 8 στους 10 είναι γυναίκες (82%). Οι
λιγοστοί άντρες που εργάζονται µε µερική απασχόληση βρίσκονται είτε στην
αρχή είτε στο τέλος της επαγγελµατικής τους διαδροµής (νεοεισερχόµενοι
στην αγορά εργασίας και ώριµης ηλικίας εργαζόµενοι που επιλέγουν τη µερική
συνταξιοδότηση).
Πίνακας 4
Η µερική απασχόληση ως % του

Η γυναικεία µερική απασχόληση ως

συνόλου των απασχολούµενων

%

της

συνολικής

γυναικείας

απασχόλησης

1983

1990

1983

1990

Βέλγιο

8.1

10.9

19.7

25.9

∆ανία

23.8

23.2

44.7

38.3

Γερµανία

12.6

15.2

20.0

33.8

Ελλάδα

6.5

4.1

12.1

7.6

Ισπανία

-

4.1

-

12.0

Γαλλία

9.7

11.9

20.9

23.6

Ιταλία

4.6

4.9

9.4

9.6

Λουξεµβούργο

6.7

6.9

18.0

16.5

Ιρλανδία

6.7

8.1

15.6

16.6

Ολλανδία

27.2

31.8

50.3

59.4

Πορτογαλία

-

6.0

-

9.4

Ην. Βασίλειο

19.0

21.7

42.1

43.2

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 η αυξητική τάση του αριθµού
των µερικά απασχολούµενων συνέχισε να υφίσταται. Στον πίνακα 6 φαίνεται
ότι σε όλες τις χώρες τα ποσοστά έχουν αυξητική πορεία. Η πιο εντυπωσιακή
άνοδος σηµειώθηκε βέβαια στην Ολλανδία όπου το 2009 σχεδόν οι µισοί
εργαζόµενοι είναι µερικά απασχολούµενοι. Ακόµα, πάνω από 20% του
38

Εργαζόµενοι λιγότερο από 30 ώρες την εβδοµάδα
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συνόλου των εργαζόµενων είναι µερικά απασχολούµενοι σε Βέλγιο, ∆ανία,
Γερµανία, Ιρλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο. Στον πίνακα 7 µπορούµε να δούµε
τη µερική απασχόληση των γυναικών για τα ίδια έτη στις ίδιες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουµε τη σύγκριση. Είναι φανερό ότι η βασική
παράµετρος της µερικής απασχόλησης είναι το φύλο καθώς βλέπουµε ότι τα
ποσοστά των µερικά απασχολούµενων γυναικών είναι πολύ υψηλότερα από
τα ποσοστά των µερικά απασχολούµενων στο σύνολο των εργαζοµένων. Τη
πρωτιά κατέχει η Ολλανδία µε το εκπληκτικό ποσοστό 75.8% για το έτος 2009
ενώ πολύ υψηλά ποσοστά έχουν και το Βέλγιο, η Γερµανία και το Ηνωµένο
Βασίλειο µε 42.5%, 44.7% και 42.0% για το ίδιο έτος αντίστοιχα.
Πίνακας 6
Η µερική απασχόληση του συνόλου των εργαζόµενων ως ποσοστό σε 12 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ηνωµένο
Βασίλειο

2001
18.2
19.0
16.1
3.7
7.9
7.8
42.1
7.9
24.0

2003
20.3
21.5
16.4
4.1
8.3
16.5
8.4
13.4
44.8
8.4
24.6

2005
21.4
21.4
23.5
5.0
11.8
17.0
12.9
17.4
45.8
7.8
24.0

2007
21.7
23.6
24.9
17.5
5.1
11.5
17.2
13.8
17.9
46.6
8.7
24.2

2009
24.2
25.1
25.4
21.6
5.9
13.1
17.7
14.1
16.2
47.9
8.5
25.3

Πηγή: Eurostat (2001-2009) Labour Force survey
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Πίνακας 7
Η µερική απασχόληση των γυναικών ως ποσοστό σε 12 χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βέλγιο
∆ανία
Γερµανία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ηνωµένο
Βασίλειο

2001
36.0
30.7
30.3
6.7
16.6
15.7
71.0
13.2
43.0

2003
38.8
33.5
30.8
7.5
17.3
29.7
17.5
30.7
74.2
13.6
43.3

2005
40.3
33.0
43.1
9.3
23.2
30.1
26.0
38.2
74.8
12.8
41.6

2007
39.4
35.3
44.8
31.8
9.5
22.5
30.1
27.4
36.2
75.2
13.6
41.3

2009
42.5
38.2
44.7
34.0
10.3
23.3
30.6
28.2
32.6
75.8
12.8
42.0

Πηγή: Eurostat (2001-2009) Labour Force survey

5.7 Το θεσµικό πλαίσιο των ευέλικτων µορφών απασχόλησης
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προώθηση της ευελιξίας στις εργασιακές
σχέσεις συνιστά κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή
εκφράζεται από τις συνόδους κορυφής που ακολούθησαν τη συµφωνία του
Μάαστριχ (π.χ. Έσσεν 1994, Άµστερνταµ 1997). Μέσα από τις συγκεκριµένες
συνόδους θεσµοποιούνται κίνητρα προς τους εργοδότες για τη δηµιουργία
θέσεων µερικής απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται κίνητρα για τη
µετατροπή θέσεων πλήρους απασχόλησης σε µερικής, κατόπιν συµφωνίας
του εργοδότη µε τους µισθωτούς. Χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής
αποτελεί και η Λευκή Βίβλος για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την
Απασχόληση (1994) στην οποία τέθηκαν οι κατευθύνσεις που θα πρέπει να
ακολουθήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης39. Στη Λευκή Βίβλο
επικρατεί µια µονόπλευρή θεώρηση της ευελιξίας, η οποία νοείται ως µέσο
καταπολέµησης της ανεργίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Ως εκ
τούτου, οι προτεινόµενες ενέργειες στον τοµέα της απασχόλησης εστιάζονται
στην ανάγκη αύξησης της ευελιξίας της εργασίας προκειµένου να επιτευχθεί
µια καλύτερη ανακατανοµή των θέσεων εργασίας και εισοδήµατος. Μάλιστα
39

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η αύξηση της ευελιξίας στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας είναι απόρροια κυρίως εθνικών πολιτικών οι οποίες προ πολλού αναπτύσσονται στον
ευρωπαϊκό χώρο αφού οι κατευθύνσεις που εκπορεύονται από τη Λευκή Βίβλο ήδη εφαρµόζονται
στις περισσότερες χώρες της Ένωσης (Κουζής, 1994)
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δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κείµενα αυτής της περιόδου γίνεται
και επίκληση στο «αίσθηµα αλληλεγγύης» των εργαζόµενων προς τα άτοµα
που βρίσκονταν εκτός αγοράς εργασίας, προκειµένου αυτοί να αποδεχτούν
µια ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας τους.
Το µέληµα για την σύζευξη του οικονοµικού αιτήµατος για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµιών µέσω της περαιτέρω
ελαστικοποίησης και του κοινωνικού αιτήµατος για διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής και προστασίας των εργαζόµενων αρχίζει να εκφράζεται µε
µεγαλύτερη σαφήνεια το 1997 στη σύνοδο κορυφής του Λουξεµβούργου. Εκεί
διατυπώνεται πως είναι αναγκαίο να υπάρχει µια ισορροπία µεταξύ ευελιξίας
και ποιότητας/ασφάλειας στην εργασία.
Στο Πράσινο Βιβλίο για τη «συνεργασία για µια νέα οργάνωση της
εργασίας» (1997) επισηµαίνεται ότι το ζήτηµα-κλειδί για τους εργαζόµενους,
τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς συνοµιλητές και τους πολιτικούς είναι να
βρεθεί µια σωστή ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, µιας ισορροπίας
που συνεπάγεται, σύµφωνα µε τους συντάκτες του Βιβλίου, θετικά τόσο για
τους εργαζόµενους, όσο και για τους εργοδότες. Η αξία του σχετικού κειµένου
έγκειται στο ότι εγκαινιάζει κατά κάποιο τρόπο µια διαφοροποίηση στη στάση
των Ευρωπαίων ιθυνόντων, οι οποίοι αρχίζουν να αντιλαµβάνονται τις
αρνητικές επιπτώσεις της ευελιξίας: «είναι προφανές ότι η προβληµατική που
το διακρίνει είναι επηρεασµένη από τις αρνητικές εξελίξεις που αναπτύσσονται
µε αφορµή την αύξηση της ευελιξίας. Για το λόγο αυτό εκτός από την
προωθούµενη αύξησή της ως αναγκαία στο πεδίο της οργάνωσης της
εργασίας, κρίνεται απαραίτητη η εξεύρεση των προϋποθέσεων που θα
επιτυγχάνουν τη συναίνεση των εργαζόµενων και θα διασφαλίζουν την
κοινωνική συνοχή» (Κουζής, 2001: 79).
Μεταστροφή του πολιτικού λόγου παρατηρείται στις συνόδους κορυφής
της Λισσαβόνας (2000), της Στοκχόλµης (2001), της Βαρκελώνης (2002), των
Βρυξελλών (2004), κλπ., στα πλαίσια των οποίων φαίνεται ότι πρωτεύων
στόχος δεν είναι πλέον η περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας,
αλλά η δηµιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης και ο εκσυγχρονισµός του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Μια σειρά οδηγιών που στόχο έχουν τη
γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας αποδεικνύουν τη
προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Φαίνεται να υιοθετείται σταδιακά
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η έννοια «flexicurity» που αναφέρεται στην ανάγκη διασφάλισης µίας
minimum εργασιακής και εισοδηµατικής ασφάλειας και µια συνεχή και υψηλής
ποιότητας συµµετοχή στην αγορά εργασίας, όσο και ένα minimum
αριθµητικής, λειτουργικής και µισθολογικής ευελιξίας µε στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.
Σε γενικές γραµµές, η κοινοτική νοµοθεσία προχωράει ικανοποιητικά
στα λιγότερο αµφισβητούµενα και ανώδυνα θέµατα, ενώ συναντά σηµαντικές
δυσχέρειες σε θέµατα που θίγουν ισχυρά συµφέροντα. Η έκβαση των οδηγιών
που

αφορούν

τη

συµµετοχή

των

εργαζόµενων

στη

διοίκηση

των

επιχειρήσεων, το χρόνο εργασίας και την άτυπη απασχόληση θα εξαρτηθεί
τόσο από την πορεία της ευρωπαϊκής οικονοµίας όσο και από το πολιτικό
τοπίο που επικρατεί.
Σε εθνικό επίπεδο οι θεσµικές ρυθµίσεις που εισάγονται επιχειρούνται
είτε δια της νοµοθετικής οδού είτε µέσα από την υπογραφή συλλογικών
συµβάσεων εργασίας. Γεγονός είναι ότι υπάρχει µεγάλη διαφορά από χώρα
σε χώρα ως προς το βαθµό συνδυασµού ευελιξίας και ασφάλειας. Για
παράδειγµα, η Βρετανία, όπου η ρύθµιση της ευέλικτης απασχόλησης
επιβάλλεται µονοµερώς από τους εργοδότες, αποτελεί την πιο ξεκάθαρη
περίπτωση ταύτισης της ευέλικτης απασχόλησης µε την υποβαθµισµένη και
περιστασιακή εργασία. Στον αντίποδα βρίσκεται η Γαλλία όπου η ευέλικτες
µορφές απασχόλησης χρησιµοποιήθηκαν κυρίως ως µέσο καταπολέµησης
της ανεργίας. Το θεσµικό πλαίσιο στη Γαλλία ευνόησε την εξάπλωση της
µερικής απασχόλησης σε ένα ευρύτατο φάσµα βαθµίδων και επαγγελµάτων
και αναβάθµισε το προφίλ του εργατικού δυναµικού. Στην Ιταλία, υιοθετήθηκαν
παρόµοιες ρυθµίσεις µε τη Γαλλία, ενώ στην Ολλανδία, όπου παρατηρείται και
το µεγαλύτερο ποσοστό µερικά απασχολούµενων, το κράτος ακολούθησε
ιδιαίτερα

αποτελεσµατικές

πολιτικές

απασχόλησης.

Στη

Γερµανία,

καταβάλλονται προσπάθειες από τη πλευρά της πολιτείας να αναβαθµίσει το
κύρος της µερικής απασχόλησης προσφέροντας και ειδικευµένες θέσεις
µερικής απασχόλησης. Στις Σκανδιναβικές χώρες, η αναµόρφωση του χρόνου
εργασίας έχει στο επίκεντρο τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των ατόµων κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής τους και τα νέα πρότυπα ζωής που έχουν
διαµορφωθεί. Θεσµοθετήθηκε, κατά συνέπεια, ένα ευρύτατο σύστηµα
ευέλικτου χρόνου εργασίας που σκοπό έχει να βελτιώσει τόσο την ισότητα των
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φύλων όσο και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το κοινό.

5.8 Οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, κυριαρχούν ορισµένες από τις θεωρούµενες ως
παραδοσιακές

µορφές

ευέλικτης

απασχόλησης

(συµβάσεις

εργασίας

ορισµένου χρόνου, εποχική απασχόληση, υπεργολαβία, φασόν, κλπ.), σε
αντίθεση µε τις νέες µορφές ευελιξίας (τηλεργασία, δανεισµός προσωπικού,
κλπ.), που διατηρούνται ακόµα σε χαµηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, στο
ελληνικό εργασιακό τοπίο επικρατεί η λεγόµενη παράνοµη ευελιξία της
εργασίας που συνίσταται: «…είτε στην παραβίαση επιµέρους διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας είτε στην πλήρη έλλειψη νοµιµότητας ως προς το
περιεχόµενό της» (Κουζής, 2001: 279). Αυτή η παράνοµη διάσταση της
ευελιξίας ενισχύεται από την τεράστια έκταση της παραοικονοµίας αλλά και
από την έλλειψη ικανών ελεγκτικών µηχανισµών από τη πλευρά του κράτους.
Η διαστάσεις που έχουν λάβει οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης στην Ελλάδα
είναι φυσικό να µην αποτυπώνονται σε ολόκληρο το εύρος τους στις
στατιστικές µελέτες εξαιτίας της παράνοµης ευελιξίας.
Σε επίπεδο θεσµών, οι πρώτες νοµοθετικές παρεµβάσεις έγιναν στις
αρχές της δεκαετίας του ’90 σε µια προσπάθεια να εναρµονιστεί η ελληνική
πολιτεία µε τις τάσεις που επικρατούσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με το νόµο
1892/90 εισήχθησαν για πρώτη φορά επίσηµα η µερική απασχόληση και η 4η
βάρδια (εργασία κατά το Σαββατοκύριακο). Σε γενικές γραµµές οι ελληνικές
κυβερνήσεις από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 προσανατολίζονται προς:
•

Μια περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, σε εναρµόνιση
µε τις οδηγίες και τις συστάσεις της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ, κλπ. που
προτρέπουν την Ελλάδα να ενισχύσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας
τόσο προκειµένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, όσο και για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
καταπολέµηση της ανεργίας.

•

Τη ρύθµιση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης δια της νοµοθετικής
οδού, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις συνίσταται στην επικύρωση
της κοινοτικής νοµοθεσίας.
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Η πιο διαδεδοµένη µορφή ευέλικτης απασχόλησης φαίνεται να είναι η
προσωρινή

απασχόληση

που

περιλαµβάνει

τις

συµβάσεις

εργασίας

ορισµένου χρόνου, την εποχική απασχόληση και το δανεισµό προσωπικού
(πίνακας 8). Από τα στοιχεία της Eurostat βλέπουµε ότι το 2009 η προσωρινή
εργασία απασχολούσε το 12.2% του συνολικού εργατικού δυναµικού. Είναι
γνωστό ότι οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου εργασίας είναι µια διαδεδοµένη
πρακτική όχι µόνο στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και στο δηµόσιο τοµέα, ο οποίος
προσέφυγε σε αυτή την τεχνική για λαϊκίστικους και πελατειακούς λόγους και
για την κάλυψη πάγιων και όχι έκτατων αναγκών. Όσον αφορά τις αµοιβές,
συνήθως οι προσωρινά απασχολούµενοι, αν και διατηρούν τα ίδια δικαιώµατα
ως προς τις βασικές αποδοχές σε σχέση µε τους σταθερά απασχολούµενους,
αµείβονται χαµηλότερα λόγω του ότι δεν λαµβάνουν επιδόµατα πολυετίας
(Κουζής, 2002). Ο προσωρινός λοιπόν χαρακτήρας της απασχόλησης µπορεί
να θεωρηθεί παράγοντας που ευνοεί την ύπαρξη χαµηλών αµοιβών: περίπου
20% των χαµηλά αµειβόµενων απασχολούνται µε συµβάσεις που δεν είναι
αορίστου χρόνου εργασίας έναντι 6.5% των υπολοίπων, ενώ το ποσοστό των
µερικώς απασχολούµενων στους χαµηλά εργαζόµενους φτωχούς ανέρχεται σε
12% περίπου έναντι 0.4% στους υπόλοιπους (Σουµέλη, 2002).
Πίνακας 8
Η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα ως ποσοστό της συνολικής εργασίας

1999

2001

2003

2005

2007

2009

12.5

12.3

11.3

11.8

10.7

12.2

Πηγή: Eurostat, Labour Force Survey

Η εργολαβία και η υπεργολαβία είναι µια ακόµα διαδεδοµένη τακτική.
Με βάση την έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ (2002), η παροχή υπηρεσιών από
άτοµα εκτός επιχείρησης ή από άλλες επιχειρήσεις για κάλυψη ορισµένων
αναγκών αφορά το 21.8% των επιχειρήσεων του δείγµατος. Επιπλέον, µεταξύ
των επιχειρήσεων που προσφεύγουν σε αυτές τις πρακτικές, το 48.2% τις
επιλέγει για κάλυψη πάγιων αναγκών.
Η µερική απασχόληση κινείται σε χαµηλά επίπεδα σε σύγκριση µε τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2009 η µερική απασχόληση αφορά µόλις το
5.9% του συνόλου των εργαζόµενων που είναι πολύ κάτω από το κοινοτικό
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µέσο όρο (πίνακας 6). Αυτό το χαµηλό ποσοστό εξηγείται τόσο από τις
χαµηλές αποδοχές που λαµβάνουν οι µερικά απασχολούµενοι, όσο και µε την
προτίµηση των εργοδοτών για άλλες µορφές ευελιξίας όπως οι συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου (Καρακιουλάφη & Κρητικίδης, 2002).
Συµπερασµατικά, µπορούν να επισηµανθούν τα ακόλουθα σχετικά µε
την προώθηση της ελαστικοποίησης που υιοθετείται από τις ελληνικές
κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια:
•

Παρά τις όποιες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
προτροπές

των

εργοδοτικών

οργανώσεων

για

περαιτέρω

ελαστικοποίηση της εργασίας, η ελληνική αγορά εργασίας υπό µια
έννοια δεν υπολείπεται ευελιξίας. Μιας ευελιξίας που κινείται στη
παράνοµη σφαίρα (µαύρη εργασία, παραβιάσεις της εργατικής και
κοινωνικοασφαλιστικής

νοµοθεσίας).

Προτεραιότητα των

εθνικών

πολιτικών θα πρέπει να αποτελέσει η καταγραφή και ο έλεγχος της
παράνοµης εργασίας που συνήθως είναι ταυτόσηµη µε την χαµηλής
ποιότητας εργασίας.
•

Οι επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα (∆ΕΚΟ, κλπ.) θα πρέπει πρώτες
να δώσουν το «καλό παράδειγµα», αποφεύγοντας την προσφυγή σε
πρακτικές

προσωρινής

απασχόλησης

για

λαϊκίστικους

και

ψηφοθηρικούς σκοπούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα επικύρωσε
µε σηµαντική καθυστέρηση την κοινοτική οδηγία σχετικά µε τους
εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
•

Η νοµοθεσία, ακόµα και αν λειτουργεί προστατευτικά για τους ευέλικτα
απασχολούµενους,

παραµένει

ανενεργή

στο

βαθµό

που

δεν

λειτουργούν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί τους κράτους. Θα πρέπει να
ενισχυθεί το σώµα των επιθεωρητών εργασίας προκειµένου να
εκλείψουν φαινόµενα καταστρατήγησης των εργατικών δικαιωµάτων.

5.9 Επίλογος
Η κρίση που προήλθε από την ακαµψία του φορντικού µοντέλου
οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας έφεραν στο προσκήνιο πολιτικές
νεοφιλελεύθερης

έµπνευσης

οι

οποίες

προέβαλαν

την

ευελιξία

της

απασχόλησης ως µέσο ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
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και οικονοµιών και ως αντίδοτο στο όλο και αυξανόµενο πρόβληµα της
ανεργίας. Οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν συχνά αβίαστα τόσο από
συντηρητικές όσο και από σοσιαλιστικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χωρίς να
έχουν εκτιµηθεί οι αρνητικές επιπτώσεις που συνεπάγονται οι νέες εργασιακές
σχέσεις.
Των πολιτικών ευελιξίας της αγοράς εργασίας ακολούθησαν οι
διάφοροι προβληµατισµοί σχετικά µε το µέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων
για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζοµένων. Προς το σκοπό
αυτό

έγιναν

προκειµένου

προσπάθειες
να

δηµιουργίας

γεφυρωθεί

το

ενός

χάσµα

ρυθµιστικού
µεταξύ

πλαισίου

ευελιξίας

και

«ποιότητας/ασφάλειας» της εργασίας. Ένα ρυθµιστικό πλαίσιο το οποίο όµως
λειτούργησε περισσότερο διορθωτικά παρά προληπτικά εφόσον οι αρνητικές
επιπτώσεις της ελαστικοποίησης είχαν ήδη ριζώσει στην αγορά εργασίας. Το
βασικό ερώτηµα είναι κατά πόσο µπορούν οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης
να είναι συµβατές µε τη προστασία και την ασφάλεια των εργαζόµενων και να
αποφευχθεί η παγίωση µιας «δυαδικής αγορά εργασίας», της κύριας (πλήρης
απασχόληση, ικανοποιητικές αµοιβές, εξασφάλιση) και της δευτερεύουσας
(ανειδίκευτη, κακοπληρωµένη και επισφαλής).
Το βασικό επιχείρηµα της µείωσης της ανεργίας και της δηµιουργίας
νέων θέσεων εργασίας µε την προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας
δε φαίνεται να πείθει αφού µέχρι στιγµής δε µπορεί κανείς να πει µε ακρίβεια
εάν και σε ποιο βαθµό µειώθηκαν τα ποσοστά ανεργίας. Αλλά και η ποιότητα
της µείωσης της ανεργίας είναι αµφισβητήσιµη εφόσον τις περισσότερες
φορές δεν είναι ο αριθµός του συνολικού όγκου του εργάσιµου χρόνου που
αυξάνεται αλλά οι θέσεις µερικής απασχόλησης που αντικαθιστούν τις θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Εποµένως η µείωση της ανεργίας είναι πλασµατική.
Προβληµατισµός θα πρέπει να υπάρχει και γύρω από την έννοια της
πλήρους απασχόλησης εφόσον φαίνεται να έχει χάσει τα θεµέλια που τη
στήριζαν την εποχή του φορντικού µοντέλου παραγωγής. Η «τυπική» ή
«κανονική» εργασιακή σχέση αφορά κατά κύριο λόγω την αντρική εργασία
στον δευτερογενή τοµέα σε ένα κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο (π.χ. κράτος
πρόνοιας) το οποίο υφίσταται µεγάλες αλλαγές. Ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο
πρέπει να δηµιουργηθεί το οποίο δε θα έχει σηµείο αναφοράς το φορντικό
µοντέλο οργάνωσης της εργασίας αλλά θα λαµβάνει υπόψη του την
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κινητικότητα και την εξατοµίκευση που διακρίνει την επαγγελµατική πορεία
των ατόµων. Αυτό το πλαίσιο δεν θα έπρεπε να εξασφαλίζει τόσο τη
σταθερότητα µιας θέσης εργασίας αλλά τη συνέχεια της επαγγελµατικής
πορείας των ατόµων, διασφαλίζοντας τους εργαζόµενους κατά τις µεταβατικές
φάσεις (µεταξύ κατάρτισης και απασχόλησης, µεταξύ εργασίας και ανεργίας,
µεταξύ των διαφορετικών επαγγελµατικών καθεστώτων, κλπ.). µε άλλα λόγια
θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η έννοια µιας ευθυγραµµισµένης επαγγελµατικής
πορείας, και οι εργασιακές ρήξεις ή εναλλαγές να θεωρούνται ως κοµµάτι µιας
κανονικής επαγγελµατικής βιογραφίας.
Η «επανα-δηµιουργία» του ρυθµιστικού πλαισίου και η διαµόρφωση
ενός νέου εργασιακού προτύπου µέσα από το εργατικό δίκαιο µπορεί να
νοηθεί ως µεσοπρόθεσµος στόχος. Αυτό που επείγει είναι το θέµα της
προστασίας των ευέλικτα απασχολούµενων µε άµεσες παρεµβάσεις. Πρώτα
από όλα η απασχόληση σε καθεστώς ευέλικτης εργασίας θα πρέπει να είναι
προϊόν ελεύθερης επιλογής και όχι καταναγκασµού. Προκειµένου να
επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αναβαθµιστεί η ποιότητα των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης και να πάψουν να είναι συνώνυµες µε τη «φθηνή» εργασία
(τόσο όσον αφορά τις αµοιβές, όσο και σε σχέση και µε διάφορα άλλα
εργασιακά

και

κοινωνικοασφαλιστικά

δικαιώµατα).

Επιπλέον,

οι

συνδικαλιστικοί φορείς θα πρέπει να ενσωµατώσουν στις τάξεις τους όλες τις
κατηγορίες των ευέλικτα απασχολούµενων και να εµπλακούν ενεργά στο ίδιο
το στάδιο εισαγωγής της ευελιξίας προκειµένου να µπορούν να ελεγχθούν
τόσο οι όροι εισαγωγής της όσο και το περιεχόµενό της.

Σηµαντικό είναι

ακόµα να ενισχυθεί ο ρόλος των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους στις
χώρες όπου η παράνοµη ευελιξία έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις και να
επιβληθούν

κυρώσεις

σε

όσους

καταστρατηγούν

τα

εργασιακά

και

κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
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