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Ειςαγωγι
Σι εργαςιακζσ ςχζςεισ αποτελοφν πυρινα τθσ λειτουργίασ των οργανιςμϊν,
ςυνκικθ θ οποία ιδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι πρζπει να λθφκεί ςθμαντικά υπόψθ
και να αναλυκεί περαιτζρω, κυρίωσ λόγω του γεγονότοσ ότι θ λειτουργία των
οργανιςμϊν αυτι κακεαυτι ζχει γίνει ιδιαίτερα περίπλοκθ και αυτό δεν είναι
άςχετο τόςο με τθν παράμετρο τθσ τεχνολογίασ όςο και με τθν εξάπλωςθ των
οργανιςμϊν ςε όλα τα μικθ και πλάτθ τθσ Γθσ.
Θ περιπλοκότθτα των εργαςιακϊν ςχζςεων και οι ςυγκροφςεισ οι οποίεσ
αναπόφευκτα προκφπτουν ςτον εργαςιακό χϊρο αποτζλεςαν τον πυρινα αυτισ τθσ
εργαςίασ, ςε μία προςπάκεια να μελετθκεί το ηιτθμα των εργαςιακϊν ςχζςεων υπό
το πρίςμα των τάςεων που εντοπίηονται κυρίαρχα μετά το τζλοσ του Β´ Υαγκοςμίου
Υολζμου.
Επιπρόςκετα, το γεγονόσ ότι οι κζςεισ του καπιταλιςμοφ ςκλθραίνουν ςυχνά τθ
ςτάςθ των εργοδοτϊν και περιορίηουν είτε τισ χρθματικζσ απολαβζσ των
εργαηομζνων είτε τα δικαιϊματά τουσ εν γζνει, δθμιουργεί ολοζνα και
περιςςότερουσ λόγουσ για να αντιδροφν οι εργαηόμενοι, αναλογιηόμενοι τθν
καταπίεςθ που υφίςτανται προκειμζνου να βοθκιςουν, εκοφςια ι ακοφςια, ςτον
πολλαπλαςιαςμό του κεφαλαίου.
Ψο γεγονόσ αυτό κάνει επιτακτικι τθν ανάγκθ για να χρθςιμοποιθκοφν τρόποι
διοίκθςθσ οι οποίοι κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν ικανοποίθςθ των εργαηομζνων αλλά και
τθν καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν και προϊόντων με ςκοπό τθν καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. Θ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ αποτελεί ζναν τρόπο
διοίκθςθσ που πρωταρχικόσ ςτόχο αποτελεί τόςο θ ικανοποίθςθ των εργαηομζνων
μζςα από τθ ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων αλλά και από τθν καλυτζρευςθ των
ςυνκθκϊν εργαςίασ, όςο και θ βζλτιςτθ ποιότθτα προϊόντων και υπθρεςιϊν για τθν
ικανοποίθςθ των πελατϊν. Τπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, το ενδιαφζρον των
εργοδοτϊν επικεντρϊνεται ςτθν αυςτθρι βελτίωςθ των προϊόντων, ενϊ παράλλθλα
περιορίηεται δραματικά το ενδιαφζρον για τθν ποιότθτα των εργαςιακϊν ςχζςεων
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και του εργαςιακοφ χρόνου κατ’ επζκταςθ, γεγονόσ που πρωταρχικά πλιττει τουσ
εργαηομζνουσ.
Επιπλζον, ςτα παραπάνω οφείλουμε να προςκζςουμε τθν εμπλοκι τθσ
τεχνολογίασ θ οποία ιδἰωσ τθν τελευταία περίοδο αναδιαμόρφωςε τθν παραγωγικι
διαδικαςία, εξαφανίηοντασ κζςεισ εργαςίασ οι οποίεσ πλζον καταλαμβάνονται από
υπερςφγχρονα μθχανιματα. Θ ειςαγωγι τθσ νζασ τεχνολογίασ επιδείνωςε τθν ιδθ
βεβαρυμμζνθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ εργοδότεσ και τείνει να
αποτελζςει μείηον ηιτθμα ςτο επερχόμενο μζλλον, κυρίαρχα λόγω του ότι θ
τεχνολογία γιγαντϊνεται και εξαπλϊνεται όλο και περιςςότερο.
Θ παροφςα εργαςία ξεκινά με μία ςφντομθ αναφορά ςτο φιλελευκεριςμό και
ςτισ ςυνκικεσ που αποτζλεςαν τουσ προπομποφσ του Ψεχλοριςμοφ και του
Φορντιςμοφ, τάςεισ κυρίαρχεσ που αναπτφχκθκαν ςτον 20ό αιϊνα. Πετά από τθ
ςφντομθ ιςτορικι αναςκόπθςθ, γίνεται λόγοσ για τα πρότυπα οργάνωςθσ του
Ψεχλοριςμοφ και του Φορντιςμοφ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των δφο αυτϊν
προτφπων οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ.
Χτθ ςυνζχεια, ςτο δεφτερο κεφάλαιο, θ μελζτθ εςτιάηει τον τρόπο που ζχει
αναδιαρκρωκεί ςτθ ςφγχρονθ εποχι θ βιομθχανικι παραγωγι ενϊ παράλλθλα
γίνεται λόγοσ για τον τρόπο που επιβίωςε ο Ψεχλοριςμόσ και ο Φορντιςμόσ
μεταπολεμικά, ςυνιςτϊντασ μία παρωχθμζνθ οπτικι των δφο αυτϊν τάςεων. Ψζλοσ,
το δεφτερο κεφάλαιο προςεγγίηει τθν κεφαλαιακι ςχζςθ με τισ μορφζσ εργαςίασ
ςτθν εποχι που ακολοφκθςε μετά το Β ´Υαγκόςμιο Υόλεμο.
Ψο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ εςτιάηει ςτον τρόπο που διαρκρϊνονται ςτθ
ςφγχρονθ εποχι οι εργαςιακζσ ςχζςεισ. εκινϊντασ από τισ ςυγκροφςεισ που
εκδθλϊνονται ςτον εργαςιακό χϊρο, ςτθ ςυνζχεια θ μελζτθ εςτιάηει τόςο ςτο ρόλο
του κράτουσ και του ςυνδικαλιςμοφ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ όςο και ςτθν τυπικι
εργαςιακι ςχζςθ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και ςτα χαρακτθριςτικά αυτισ. Επίςθσ, το
κεφάλαιο αναφζρεται ςτθν εξζλιξθ των ατομικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και
παρατίκενται ςτατιςτικά δεδομζνα ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Ψο τρίτο
κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με μία ςφντομθ αναφορά ςτθν τεχνικι αντιμετϊπιςθσ των
ςυγκροφςεων που εντοπίηονται ςτο χϊρο εργαςίασ.
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Υυρινα του τζταρτου κεφαλαίου αποτελεί θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ. Αρχικά,
εξετάηεται θ ζννοια τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ ιςτορικά και αποςαφθνίηονται
παράλλθλα οι επί μζρουσ όροι που ςυνκζτουν τθ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ και οι
βαςικζσ αρχζσ του όρου. Ψο τζταρτο κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν αναφορά ςτον
τρόπο που θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ ςυνιςτά ζνα τρόπο περιοριςμοφ τθσ
δθμοκρατικότθτασ ςτον εργαςιακό χϊρο.
Ψο τελευταίο κεφάλαιο, πριν τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ, είναι αφιερωμζνο
ςτο ρόλο τθσ τεχνολογίασ ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Χυγκεκριμζνα,
πζρα από το γενικό πλαίςιο το οποίο αποςαφθνίηει τον τρόπο που θ τεχνολογία
εμπλζκεται ςτθν παραγωγι, προςεγγίηεται ο τρόποσ που θ τεχνολογία τθσ
πλθροφορικισ και τθσ επικοινωνίασ επθρεάηει τον καταμεριςμό εργαςίασ. Επίςθσ,
ςε ςχζςθ με τθν τεχνολογία, μελετάται θ μετα-τεχλορικι και θ μετα-φορντικι εποχι,
κακϊσ επίςθσ και ο τρόποσ που θ τεχνολογία επθρζαςε τισ δεξιότθτεσ των
εργαηομζνων. Ψζλοσ, γίνεται αναφορά ςτο μεταςχθματιςμό των ςφγχρονων
επιχειριςεων λόγω τθσ ειςαγωγισ τθσ τεχνολογίασ και παρουςιάηεται μια κριτικι
αναφορά ςχετικά με τον ακριβι ςκοπό τθσ τεχνολογίασ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και
τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ που προκαλεί ςτθν εργαςία. Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με
τθν παράκεςθ των ςυμπεραςμάτων και τθσ βιβλιογραφίασ που αξιοποιικθκε για τθ
ςυγγραφι τθσ.
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Κεφάλαιο 1ο
Μια ιςτορικι αναδρομι των εργαςιακών ςχζςεων
1.1 Ο φιλελευκεριςμόσ και το ιςτορικό πλαίςιο πριν τθν ανάπτυξθ του
Τεχλοριςμοφ και του Φορντιςμοφ
Σι ςχζςεισ που δθμιουργοφνται ςε μια κοινωνία είναι ωσ επί το πλείςτον ςχζςεισ
ταξικζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε κοινωνικζσ τάξεισ με αλλθλοςυγκρουόμενα
ςυμφζροντα. Ψο βαςικό χαρακτθριςτικό αυτϊν των ςχζςεων είναι θ ταξικι κυριαρχία
και υποταγι. Σι κοινωνικζσ ςχζςεισ που δομοφνται δεν είναι πάντοτε οι ίδιεσ αλλά
ορίηονται τοπικά και χρονικά και με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Ψο παραπάνω γεγονόσ
μασ κάνει να διαπιςτϊνουμε ότι κάκε φορά

υπάρχουν χαρακτθριςτικοί τρόποι

οργάνωςθσ των κοινωνιϊν. Για κάκε τρόπο κοινωνικισ οργάνωςθσ αντιςτοιχεί ζνασ
ςυγκεκριμζνοσ τφποσ οικονομικισ κυριαρχίασ και εκμετάλλευςθσ, ζνασ τφποσ πολιτικισ
εξουςίασ κακϊσ και ζνασ τφποσ ιδεολογικϊν μορφϊν. Ξάκε ζνασ από αυτοφσ τουσ
ιςτορικοφσ τφπουσ οργάνωςθσ τθσ κοινωνικισ εξουςίασ ονομάηεται τρόποσ
παραγωγισ. Βαςικό χαρακτθριςτικό του τρόπου παραγωγισ αποτελεί θ ςχζςθ των
κοινωνικϊν τάξεων με τα μζςα παραγωγισ. Πποροφμε να ποφμε ότι αυτι θ ςχζςθ με
τα μζςα παραγωγισ αποτελείται από δφο επιμζρουσ ςχζςεισ, τθν ςχζςθ ιδιοκτθςίασ και
τθν ςχζςθ κατοχισ (Πθλιόσ 1990).
Λςτορικά ο πρϊτοσ τρόποσ παραγωγισ κεωρείται ο πρωτόγονοσ-κοινοτικόσ.
Βαςικό χαρακτθριςτικό του αποτελεί το μθ ανεπτυγμζνο ςτάδιο παραγωγισ. Σ
πρωτόγονοσ τρόποσ παραγωγισ κυριαρχοφςε ςε κοινωνίεσ κθρευτικζσ, ςυλλεκτικζσ,
κτθνοτροφικζσ, καλλιεργθτικζσ με ζνα υποτυπϊδθ καταμεριςμό εργαςία ο οποίοσ
βαςίηεται ςτθν κοινι ιδιοκτθςία τθσ γθσ. Χτθ ςυνζχεια, ακολοφκθςε

ο αςιατικόσ

τρόποσ παραγωγισ ο οποίοσ χαρακτθρίηεται από «υδραυλικζσ κοινωνίεσ» όπου βαςικι
επιδίωξθ αποτελεί ο ζλεγχοσ των υδάτων για τθν αποφυγι πλθμμυρϊν κακϊσ και
άρδευςθ και δθμιουργία πλωτϊν μεταφορϊν. Μδιον αυτοφ του τρόπου παραγωγισ
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αποτελεί θ ςυγκεντρωτικι εξουςία και ο γραφειοκρατικόσ μθχανιςμόσ που
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ςτακεροφ πλεονάςματοσ. Ζπειτα, ζχουμε τον αρχαίο
τρόπο παραγωγισ όπου εμφανίηεται θ κινθτι και αργότερα θ ακίνθτθ ιδιοκτθςία. Χ’
αυτόν τον τρόπο παραγωγισ ζχουμε ζνα ςχετικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ.
Χαρακτθριςτικό αυτοφ του τρόπου παραγωγισ αποτελεί το γεγονόσ ότι οι δοφλοι
ανικουν ςτουσ αφζντεσ τουσ. Χτθν ςυνζχεια, ζχουμε το φεουδαρχικό τρόπο
παραγωγισ όπου βαςικό χαρακτθριςτικό αποτελεί θ μεγάλθ γαιοκτθςία, θ
δουλοπαροικία και θ ςυντεχνιακά οργανωμζνθ κοινωνία. Ζπειτα, ακoλοφκθςε ο
κεφαλαιοκρατικόσ τρόποσ παραγωγισ που επικρατεί μζχρι και ςιμερα.
Σ τρόποσ παραγωγισ που αναπτφςςεται, κακορίηει ςε μεγάλο βακμό το
παραγωγικό ςφςτθμα που λαμβάνει χϊρα ςε κάκε κράτοσ. Πε τον όρο παραγωγικό
ςφςτθμα

εννοοφμε

το

ςφνολο

διάφορων

ςτοιχείων(τεχνικϊν,

οικονομικϊν

πολιτιςμικϊν κ.α) τα οποία ςυνδυάηονται με ςκοπό να υλοποιθκεί θ οργανωμζνθ
παραγωγι αγακϊν και να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των ανκρϊπων. Χθμαντικά
παραγωγικά ςυςτιματα τα οποία είχαν εμφανιςτεί πριν τθν κακιζρωςθ του νεότερων
βιομθχανικϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ αποτελοφν οι ςυντεχνίεσ, το οικοτεχνικοβιοτεχνικο, το μανουφακτουρικό.
Χτθν Ευρϊπθ, ςτα τζλθ του Πεςαίωνα και ςτο πλαίςιο του φεουδαρχικοφ
κοινωνικο-οικονομικοφ ςχθματιςμοφ

ζχουμε τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ των

ςυντεχνιϊν. Σι ςυντεχνίεσ ιταν ζνα επαγγελματικό ςφςτθμα παραγωγισ-καταςκευισ
αγακϊν το οποίο και ςυμπεριλάμβανε όλουσ τουσ επαγγελματίεσ που αςκοφςαν το
ίδιο επάγγελμα, τθν ίδια τζχνθ, ςε μια πόλθ. Βαςικοί ςτόχοι των ςυντεχνιϊν
αποτελοφςαν θ αλλθλοβοικεια μεταξφ των μελϊν, θ προάςπιςθ των επαγγελματικϊν
ςυμφερόντων των μελϊν τθσ κακϊσ και θ εκπροςϊπθςθ τουσ ςε πολιτικό-διοικθτικά
όργανα. Ωςτόςο, το 16ο αιϊνα, ξεκίνθςε να παρακμάηει το παραγωγικό ςφςτθμα των
ςυντεχνιϊν. Βαςικζσ αιτίεσ τθσ παρακμισ των ςυντεχνιϊν ιταν θ ανεπαρκισ κάλυψθ
τθσ ηιτθςθσ αγακϊν κακϊσ και θ μθ ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων των εργαηομζνων.
Σι ςυντεχνίεσ δεν ιταν απλϊσ ζνα ςφςτθμα παραγωγισ αλλά ζνασ κοινωνικόσ κεςμόσ.
Αποτζλεςαν τουσ πρόδρομουσ τθσ οργανωμζνθσ παραγωγικισ επιχείρθςθσ κακϊσ και
του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και ιταν μια πρωτοπόρα μορφι οργάνωςθσ τθσ
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εργαςίασ πριν από τθ βιομθχανία. Χτθ ςυνζχεια, ακολοφκθςαν οι οικοτεχνίεσ και
βιοτεχνίεσ οι οποίεσ βζβαια υπιρχαν ιδθ πριν ςυγκροτθκεί το ςφςτθμα των
ςυντεχνιϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ οικοτεχνία διαμορφϊκθκε ωσ μεταποιθτικι
δραςτθριότθτα τθν οποία αςκοφςαν ςυνικωσ αγροτικζσ οικογζνειεσ ςυμπλθρωματικά
προσ τθν κφρια απαςχόλθςθ τουσ. Χταδιακά, θ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα από
ςυμπλθρωματικι απαςχόλθςθ μετατράπθκε ςε κφρια απαςχόλθςθ και οργανϊκθκε ςε
πόλεισ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ αςτικισ βιοτεχνίασ. Θ οικοτεχνία και ιδιαίτερα θ εξζλιξθ
τθσ ςε βιοτεχνία αποτζλεςα τουσ προδρόμουσ για τθν εμφάνιςθ τθσ βιομθχανίασ.
Χτθ ςυνζχεια, με τθν εμφάνιςθ τθσ μανουφακτοφρασ, θ μεταποιθτικι παραγωγι
γινόταν ςε μονάδεσ μεγαλφτερεσ από τα βιοτεχνικά εργαςτιρια αλλά όχι τόςο μεγάλεσ
όςο τα ςθμερινά εργοςτάςια. Θ μανουφακτοφρα απαςχολεί ζνα μεγάλο αρικμό
εργατοτεχνιτϊν διαφόρων ειδικοτιτων και χαρακτθρίηεται από τον καταμεριςμό τθσ
εργαςίασ ο οποίοσ όμωσ δεν είναι

τόςο αναπτυγμζνοσ όςο κα είναι αργότερα ςτθ

βιομθχανία(Πθλιόσ 1997:κεφ 4). Πε τθν ανάπτυξθ του μανουφακτουρικοφ τρόπου
παραγωγισ εμφανίηεται ςταδιακά θ βιομθχανία και εδραιϊνεται ο καπιταλιςτικόσ
τρόποσ παραγωγισ. Βαςικό χαρακτθριςτικό του καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ
αποτελεί θ ςυγκζντρωςθ τθσ ιδιοκτθςίασ των μζςων παραγωγισ ςε λίγα χζρια και θ
εμπορευματοποίθςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ.
Σ Χμικ κατζγραψε τισ βαςικζσ αρχζσ του φιλελευκεριςμοφ πάνω ςτισ οποίεσ
ςτθρίηεται ο καπιταλιςμόσ. Αρχικά, θ παραγωγικι προςπάκεια των ατόμων μπορεί να
αυξθκεί και να βελτιωκεί θ ευθμερία τουσ με βάςθ τισ καταναλωτικζσ τουσ
προτιμιςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ να γίνουν απόλυτα ςεβαςτά από τθν κρατικι αρχι
τα δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ, όπωσ επίςθσ και τα δικαιϊματα ευρεςιτεχνίασ και ατομικισ
ελευκερίασ. Εξάλλου, το να καταπιζηονται οι άνκρωποι και να τουσ απαγορεφεται να
διακζςουν οι ίδιοι με τον τρόπο που κρίνουν εκείνα που παράγουν αποτελεί
καταπάτθςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων (Gunn 2011). Χτθ ςυνζχεια, το άτομο
πρζπει να είναι ςε κζςθ να επιδιϊκει το προςωπικό του όφελοσ μζςα από τθν εργαςία
του, οπότε μόνο με τθν επιδίωξθ αυτι και μόνο όταν το άτομο δε δζχεται τθν κρατικι
καταςτρατιγθςθ των δικαιωμάτων του από τθν πλευρά του κράτουσ, είναι ςε κζςθ να
αυξιςει τθν προςπάκεια τθσ εργαςίασ του. Θ ςυνολικι πρόοδοσ των ατόμων που κα
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εξαςφαλιςτεί με τθν ορκι κατανομι των πόρων κα οδθγιςει ςε οικονομικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ, οδθγϊντασ ςε μία κοινωνία προόδου ςτθν οποία κα ευθμερεί το
μεγαλφτερο τμιμα των πολιτϊν και όχι ζνα μικρό τθσ μζροσ (Walby 2013).
Επίςθσ, οι δαπάνεσ του ατόμου οι οποίεσ αποςκοποφν ςτθν απόκτθςθ ειδικϊν
γνϊςεων και ικανοτιτων πρζπει να αποπλθρϊνονται μόνο από το ίδιο το άτομο και όχι
να αποτελοφν δαπάνθ του κράτουσ, δεδομζνου ότι κα αποφζρουν χρθματικό όφελοσ
ςτο ίδιο το άτομο. Χτθν περίπτωςθ που το κράτοσ επιχορθγιςει τθν απόκτθςθ τίτλων
ςπουδϊν,

τότε κα αποκτιςουν πολλά άτομα επιπρόςκετουσ τίτλουσ ςπουδϊν,

κακιςτϊντασ ςταδιακά αςιμαντθ τθν απόκτθςθ ενόσ τζτοιου τίτλου και αναγκάηοντασ
τα άτομα να ςυνεχίςουν ςτθν απόκτθςθ όλο και περιςςότερων.
Ψζλοσ, απαραίτθτο είναι να καταργθκοφν όλα τα μονοπϊλια διότι υπονομεφουν τθν
καλι διαχείριςθ τθσ οικονομίασ και δεν επιτρζπουν τον ελεφκερο και γενικό
ανταγωνιςμό. Ξάκε φορά που το κράτοσ κεςπίηει ρυκμίςεισ περιοριςμοφ του
ανταγωνιςμοφ είχε ωσ αποτζλεςμα θ πρακτικι αυτι να ςτραφεί ςε βάροσ του
καταναλωτι και να ωφελιςει τουσ παραγωγοφσ (Gunn 2011). Ψο ελεφκερο εμπόριο
πρζπει να αποκτιςει διεκνείσ διαςτάςεισ και να ςυμμετζχουν τα κράτθ με τρόπο τζτοιο
ϊςτε να επιτυγχάνονται ανταγωνιςτικζσ τιμζσ και να χρθςιμοποιοφνται όςο το δυνατόν
καλφτερα οι παραγωγικοί πόροι. Χτο ελεφκερο διεκνζσ εμπόριο, ωςτόςο, αντιςτζκονται
οργανωμζνα ςυμφζροντα παραγωγϊν και εμπόρων, όπωσ είναι αναμενόμενο.
Λδιαίτερα από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970, γίνεται λόγοσ για τθν επανεμφάνιςθ
του

(νεο)φιλελευκεριςμοφ

ο

οποίοσ

απζκτθςε

τθ

μορφι

νεοφιλελεφκερθσ

επανάςταςθσ ενάντια ςτισ παρεμβατικζσ κοινωνικοοικονομικζσ πολιτικζσ οι οποίεσ
εκδθλϊνονταν ζωσ εκείνθ τθ ςτιγμι (Walby 2013). Χτθν Ευρϊπθ πιρε τθ μορφι του
Κατςεριςμοφ ενϊ ςτθν Αμερικι του Φθγκανιςμοφ ιδιαίτερα τθ δεκαετία του 1980. Χε
αυτό ςυντζλεςε θ οικονομικι κρίςθ τθσ δεκαετίασ του 1970, θ άνοδοσ του ελλείμματοσ
και θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ, μερικζσ από τισ παραμζτρουσ τθσ κακισ οικονομικισ
κατάςταςθσ για τθν οποία ενοχοποιικθκε ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ μεταξφ άλλων
(Gunn 2011, Leonardi & Barley 2008).
Θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και θ ταυτόχρονθ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ αποτζλεςε
μεγάλο πλιγμα ςτθν αξιοπιςτία των πρακτικϊν που εφαρμόηονταν ζωσ εκείνθ τθ
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ςτιγμι και είχαν ωσ κοινό ςτοιχείο τουσ τθν παρζμβαςθ του κράτουσ. Θ προςπάκεια
των κρατικϊν παρεμβάςεων για να βελτιωκεί θ οικονομικι κατάςταςθ δεν ζφερε
αποτζλεςμα λόγω του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ (παγκοςμιοποίθςθ) και τθσ διεκνοφσ
φφεςθσ που παρατθρικθκε. Σ παρεμβατιςμόσ, επομζνωσ, από τθ μεριά του κράτουσ
ζπρεπε να εγκαταλειφκεί, διότι δεν απζδιδε τόςο ςε κοινωνικό όςο και ςε οικονομικό
επίπεδο.
Υαράλλθλα, και αυτό χρειάηεται να τονιςτεί, παρατθρικθκε και μία αλλαγι ςτθν
ιδεολογία των ατόμων θ οποία ςθματοδοτικθκε από τθ μετάβαςθ από τθ λογικι τθσ
κοινωνίασ των μαηϊν ςτθν κοινωνία τθσ ατομικότθτασ. Χε αυτό ςυντζλεςε και θ
πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ και θ βελτίωςθ τθσ κζςθσ του ατόμου, γεγονόσ που
ςχετίςτθκε με τθν παιδεία θ οποία προςζδωςε ςτο άτομο μία ξεχωριςτι κζςθ πλζον
μζςα ςτθν κοινωνία, μακριά από τθν ιςοπεδωτικι μαηοποίθςθ (Leonardi &Barley
2008).
Υροκφπτει, λοιπόν, ότι θ αναβίωςθ του φιλελευκεριςμοφ προζκυψε ωσ αποτζλεςμα
τθσ αντίλθψθσ ότι ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ αποτελοφςε ζνα παρωχθμζνο ςχιμα το
οποίο δεν μποροφςε να εκφράςει πλζον τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ, παρά
το γεγονόσ ότι ο παρεμβατιςμόσ αυτόσ χαρακτθριηόταν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ από ζνα
εκτεταμζνο δίκτυο κοινωνικϊν παροχϊν, που αποτζλεςε ιςχυρό ζρειςμα για τουσ
υποςτθρικτζσ του (Βοφλγαρθσ 1994: κεφ 3).
Σ νεοφιλελευκεριςμόσ προςζλαβε διαφορετικι μορφι ςε κάκε χϊρα με βάςθ τόςο
τισ επιρροζσ που δεχόταν αυτι όςο και το γενικότερο ιδεολογικό κλίμα που
επικρατοφςε ςε αυτι. Ζτςι, ςτισ Αγγλοςαξονικζσ χϊρεσ, κατζςτθ δυνατι θ ζκφραςθ τθσ
ατομιςτικισ κουλτοφρασ και εκφράςτθκε μζςα από απόψεισ που κα μποροφςαν να
ενταχκοφν ςτο δεξιό ιδεολογικό χϊρο, ενϊ ςε περιπτϊςεισ άλλων κρατϊν ςτα οποία
κυριαρχοφςαν κόμματα με χριςτιανικό προςανατολιςμό και ςυντθρθτικζσ ιδζεσ, θ
κρατικι παρουςία ιταν καταλυτικι και λειτοφργθςε ωσ υπόβακρο απζναντι ςτθ
διαςπορά των φιλελεφκερων ιδεϊν(Gunn 2011).
Επίςθσ, ο μεταφορντικόσ μεταςχθματιςμόσ και θ διεκνοποίθςθ που προωκικθκε ςε
ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογικι πρόοδο και τθ μεγάλθ ποικιλία προϊόντων που
κατζκλυςαν τισ αγορζσ προςζδωςε νζα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ςτο εργαςιακό
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τοπίο, ςθμαντικό γνϊριςμα του οποίου πλζον ιταν ο κατακερματιςμόσ τθσ εργαςίασ
και οι εςωτερικζσ διαφοροποιιςεισ των εργαηομζνων (Vidal 2013, Leonardi & Barley
2008).

1.2 Ο τεχλοριςμόσ και ο φορντιςμόσ
Χθμαντικζσ ζννοιεσ για να αντιλθφκοφμε τθν ιςτορικι και τθ χωρικι ανάπτυξθ του
καπιταλιςμοφ είναι οι ζννοιεσ του κακεςτϊτοσ τθσ ςυςςϊρευςθσ και του τρόπου
κοινωνικισ ρφκμιςθσ, όπωσ επίςθσ και οι ζννοιεσ του τεχλοριςμοφ και του φορντιςμοφ.
Χφμφωνα με τισ ςχετικζσ κεωρίεσ, ο τεχλοριςμόσ «κεωρείται ζνα διοικθτικό
ςφςτθμα τεχνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και πρακτικισ το οποίο αναγνωρίηει τθν
αλθκινι υποταγι τθσ εργαςίασ ςτα δομικά προαπαιτοφμενα του μονοπωλιακοφ
καπιταλιςμοφ ςε τρεισ μορφζσ.

Υρϊτον, διαμορφϊνει τθν εργαςιακι διαδικαςία

εντελϊσ ανεξάρτθτα από τισ δεξιότθτεσ και τθν αυτονομία του εργαηομζνου. Δεφτερον,
κατορκϊνει τον απόλυτο διαχωριςμό τθσ πνευματικισ από τθ χειρωνακτικι εργαςία
διαςπϊντασ τθ ςφλλθψθ του ζργου από τθν εκτζλεςι του και οδθγϊντασ ςτθ
ςυγκεντροποίθςθ τθσ ςφλλθψθσ ςτα χζρια τθσ διοίκθςθσ. Ψρίτον, ςταδιακά
απογυμνϊνει όλα τα απομεινάρια τθσ γνϊςθσ και τα κατάλοιπα τθσ δεξιότθτασ από
τουσ ατομικοφσ εργάτεσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να εξαςφαλίςει τον αποτελεςματικό
ζλεγχο κάκε ςταδίου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ» (Braverman 1994:59).
Σ τεχλοριςμόσ, λοιπόν, ςυμπφκνωςε αρχζσ επιςτθμονικισ διαχείριςθσ τθσ
εργαςίασ ςε επιμζρουσ φάςεισ, οι οποίεσ ιταν ξεχωριςτζσ μεταξφ τουσ και κατζςτθςε
δυνατό τον περιςςότερο αποτελεςματικό ζλεγχο του χρόνου τθσ εργαςίασ και τθσ
παραγωγικότθτασ των εργατϊν, εκμθδενίηοντασ τον λεγόμενο «νεκρό» χρόνο
μεταπιδθςθσ από το ζνα εργαςιακό κακικον ςτο άλλο (Walby 2013).Ψο βαςικό
χαρακτθριςτικό του τεχλοριςμοφ είναι το χρονόμετρο. Πε τθν ειςαγωγι του
χρονομζτρου ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ανατρζπετε θ ιεραρχία τθσ γνϊςθσ και τθσ
εξουςίασ μζςα ςτο εργαςτιριο και δθμιουργείται ζνα νζο πλαίςιο για τθ ςυςςϊρευςθ
του κεφαλαίου. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ανακατατάξεισ ςτθν παραγωγι και
δθμιουργία καινοφργιων κανόνων εργαςίασ. Αρχικά, παρατθρείται θ βακμιαία ζνταξθ
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των ανειδίκευτων εργαηομζνων ςτθ κζςθ των ειδικευμζνων «τεχνιτϊν». Ψο παραπάνω
γεγονόσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αλλαγι τθσ ςφςταςθσ τθσ εργατικισ τάξθσ. Γενικότερα
αυτζσ οι αλλαγζσ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι διευκολφνουν τθν επιμικυνςθ τθσ
διάρκειασ τθσ θμζρασ και επθρεάηουν τθν κυριαρχία των εργατϊν πάνω ςτουσ χρόνουσ.
Ψα παραπάνω νζα δεδομζνα ςτουσ κανόνεσ εργαςίασ ςθματοδοτοφν ανατροπζσ ςτουσ
όρουσ απόςπαςθσ τθσ υπερεργαςίασ των εργατϊν. Χτθν ουςία μιλάμε για μια τεράςτια
άνοδο του ποςοςτοφ εκμετάλλευςθσ των εργαηομζνων. Χυμπεραίνοντασ μποροφμε να
ποφμε ότι το χρονόμετρο εξαςφαλίηει μια «κακεςτωτικι» αλλαγι ςτθ ςυςςϊρευςθ
του κεφαλαίου και αποτελεί ςτιριγμα τθσ μαηικισ παραγωγισ ςτα πλαίςια τθσ
εργαςιακισ διαδικαςίασ(Ξοριά 1985: 59-61).
Θ

αποτελεςματικότθτα

αυτϊν των νζων δεδομζνων

ενιςχφκθκε

ακόμα

περιςςότερο από τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ που διευκόλυνε τθν ανάδυςθ του
ιμάντα μεταφοράσ και τθσ γραμμισ ςυναρμολόγθςθσ. Ειδικότερα οι αναπτυγμζνεσ
βιομθχανικζσ χϊρεσ τθσ δφςθσ μετά τον B Υαγκόςμιο πόλεμο ςτθρίχκθκαν ςτον
φορντικό

πρότυπο παραγωγισ και ςυςςϊρευςθσ του κεφαλαίου. Σ όροσ

“φορντιςμόσ” προζρχεται από τον καταςκευαςτι αυτοκινιτων Henry Ford . Βαςικό
χαρακτθριςτικό του φορντιςμοφ αποτελεί θ τεχνικι τθσ αλυςίδασ ςυναρμολόγθςθσ θ
οποία ςυντελεί ςτθ μζκοδο τθσ μαηικισ παραγωγισ (Υαπαδθμθτρίου 1996:127).
Θ ςυςςϊρευςθ γίνεται εντατικι μζςα από τθ μαηικι παραγωγι ομοιόμορφων
(τυποποιθμζνων) προϊόντων τα οποία προορίηονται για μαηικι κατανάλωςθ (Roggero
2010). Απαραίτθτο ςτοιχείο, επομζνωσ, είναι θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτθ
διαδικαςία παραγωγισ και τθσ οικειοποίθςθσ των εςωτερικϊν οικονομιϊν κλίμακασ. Σ
φορντιςμόσ κατζςτθ ζνασ ςυνολικόσ τρόποσ κεϊρθςθσ και ρφκμιςθσ τθσ οικονομίασ ςε
διεκνζσ επίπεδο, αξιοποιϊντασ τισ ίδιεσ αρχζσ που είχε ο τεχλοριςμόσ ςε εκνικό και
τοπικό επίπεδο. Θ λειτουργία του φορντιςμοφ ςτθρίηεται ςε μία ςτακερι και
ελεγχόμενθ αγορά, γεγονόσ που με τθ ςειρά του απαίτθςε τθ δθμιουργία του
κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν υποςτιριξθ τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ.
Επιπρόςκετα, θ μονοπωλιακι ρφκμιςθ απαιτεί τθν παρζμβαςθ του κράτουσ ςτθν
κοινωνικι και τθν οικονομικι ηωι (Thompson 2010).

- 13 -

Υροκειμζνου να ςτθριχκεί το κακεςτϊσ ςυςςϊρευςθσ που αποτελεί ζναν ιςτορικά
ςυγκεκριμζνο μθχανιςμό που εξαςφαλίηει τθ δθμιουργία, τθν οικειοποίθςθ και τθν
επανεπζνδυςθ του οικονομικοφ πλεονάςματοσ απαιτοφνται:
α. μια ομάδα παραγωγικϊν τεχνικϊν.
β. ζνασ χαρακτθριςτικόσ τρόποσ οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και των
εργαςιακϊν ςχζςεων.
γ. ζνασ ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ οργάνωςθσ και καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ τόςο ςτο
εςωτερικό των επιχειριςεων όςο και ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κακϊσ επίςθσ και ςτισ
ςχζςεισ των ςχετικϊν διοικθτικϊν μθχανιςμϊν (Tinel 2013).
δ. ζνασ μθχανιςμόσ διανομισ που κακορίηει τον τρόπο οικειοποίθςθσ και
επανεπζνδυςθσ του οικονομικοφ πλεονάςματοσ.
ε. μια διαδικαςία ςυνολικισ ηιτθςθσ που δίνει ϊκθςθ ςτθν εξζλιξθ των παραγωγικϊν
δυνατοτιτων τθσ οικονομίασ.
Σ τρόποσ που ςυνδυάηονται τα παραπάνω δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ
προχποκζςεισ ϊςτε να διατθρθκοφν οι ρυκμοί ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου. Ωςτόςο, θ
διαδικαςία αυτι δεν μπορεί να είναι ομαλι πάντοτε, κακϊσ εντοπίηονται ενίοτε
εςωτερικζσ εντάςεισ που κζτουν ςε μεγάλουσ ι μικροφσ κινδφνουσ τθν πορεία
ςυςςϊρευςθσ κεφαλαίου και κζτουν ακόμθ και ςε κίνδυνο διακοπισ τθν
αναπαραγωγι του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του (Thompson 2010).
Ξρίνεται απαραίτθτο, λοιπόν, ςτα πλαίςια του φορντικοφ ςυςτιματοσ να
περιγραφεί ο τρόποσ ρφκμιςισ του και ςυγκεκριμζνα των ςχζςεων και των κεςμϊν που
απορρζουν τόςο από το κράτοσ όςο και από το ςϊμα των πολιτϊν. Σ τρόποσ αυτόσ
αφορά ποικίλουσ κανόνεσ, ςυνικειεσ, νομολογίεσ και άλλεσ τυπικζσ και άτυπεσ
ρυκμιςτικζσ δομζσ (Roggero 2010).
Χτισ τυπικζσ δομζσ περιλαμβάνονται, οι κοινωνικζσ πολιτικζσ του κράτουσ
προκειμζνου να αποφεφγονται οι ταξικζσ εντάςεισ και ςυγκροφςεισ μεταξφ του
κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ. Περικζσ από αυτζσ είναι οι κοινωνικζσ παροχζσ προσ
τουσ εργαηομζνουσ όπωσ πρόνοια, περίκαλψθ, παροχι κατοικίασ κ.ά. Υαράλλθλα,
κεςπίηονται νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων όπωσ επίςθσ και τα εργατικά και ςυνδικαλιςτικά τουσ δικαιϊματα.
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Επιπλζον, γίνονται μακροοικονομικζσ ρυκμίςεισ όπωσ οι φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για
τουσ χαμθλόμιςκουσ. Ψζλοσ, δρομολογείται θ ορκι αξιοποίθςθ του χϊρου (αναφορά
ςτον τόπο κατοικίασ και ςτο ευρφτερο περιβάλλον του εργαηομζνου και τθσ ζδρασ τθσ
εταιρείασ) προκειμζνου να ρυκμιςτοφν με ευνοϊκό για τουσ εργαηόμενουσ τρόπο οι
ςυγκροφςεισ που απορρζουν από τθν καπιταλιςτικι ανάπτυξθ (Thompson 2010).
Χτισ άτυπεσ ρυκμιςτικζσ δομζσ περιλαμβάνονται κουλτοφρεσ και ςυνικειεσ κακϊσ
επίςθσ και κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςτθν οικογζνεια τουσ όπωσ
επίςθσ και ςτο ςτενό τουσ περιβάλλον, παράμετροι οι οποίεσ ςυνιςτοφν το γενικότερο
κοινωνικό προφίλ των εργαηομζνων και ταυτόχρονα επθρεάηουν τον τρόπο με τον
οποίο παγιϊνεται θ πεικαρχία και τελικά εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του
μθχανιςμοφ παραγωγισ (Gunn 2011).
Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του φορντικοφ μοντζλου αναλφονται ςτθ ςυνζχεια τθσ
εργαςίασ. Ψο ενδιαφζρον εςτιάηεται αρχικά, ςτο επίπεδο παραγωγισ και κατανάλωςθσ.
Χυγκεκριμζνα, ο τφποσ επιχείρθςθσ που κυριαρχεί είναι εκείνοσ τθσ μεγάλθσ
κακετοποιθμζνθσ επιχείρθςθσ μαηικισ παραγωγισ τυποποιθμζνων προϊόντων που
απευκφνονται είτε ςε ενδιάμεςεσ αγορζσ είτε ςε τελικζσ αγορζσ. Σι επιχειριςεισ αυτζσ
είτε είναι επιχειριςεισ ςυνεχοφσ ροισ και προϊκθςθσ τθσ παραγωγικισ τουσ
διαδικαςίασ είτε είναι επιχειριςεισ που ςτθρίηονται ςε γραμμι ςυναρμολόγθςθσ και
καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Σ αυτοματιςμόσ τθσ παραγωγισ και θ τυποποίθςθ των
εκροϊν οδθγοφν τόςο ςε αφξθςθ του όγκου παραγωγισ όςο και τθσ παραγωγικότθτασ
τθσ εργαςίασ (Tinel 2013).
Σι επιχειριςεισ μεριμνοφν ϊςτε να παράγεται μεγάλο απόκεμα προϊόντων ικανό
να καλφψει ακόμθ και τθν ενδεχόμενθ ηθμία που μπορεί να προκλθκεί. Επομζνωσ
κρίνεται απαραίτθτθ θ φπαρξθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ο οποίοσ κα δφναται να
τροφοδοτεί με προϊόντα τισ αγορζσ, τα δε προϊόντα κα διατίκενται ςε χαμθλζσ τιμζσ
και κα αναγεννοφν τθ ηιτθςθ. Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ που παρατθρείται οδθγεί
μετζπειτα τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ (Ξουρλιοφροσ 2011: κεφ.3).
Επιπλζον, κρίνεται ςθμαντικό να εξεταςτεί το ενδοεργαςιακό επίπεδο. Θ
παλαιότερα ενιαία εργαςιακι διαδικαςία, δθλαδι, κατακερματίηεται ςε επιμζρουσ
μθχανικά επαναλαμβανόμενα κακικοντα τα οποία ςταδιακά αποκτοφν τθ μορφι
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ρουτίνασ και ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αποειδίκευςθ των εργαηομζνων(Braveman
1998).
Υαράλλθλα προωκείται και ο ζλεγχοσ των εργαηομζνων με τισ κατάλλθλεσ
μεκόδουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ εφαρμογισ. Λδίωσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι, με τθ
βοικεια τθσ τεχνολογίασ, οι εργοδότεσ όχι μόνο μποροφν να καταγράφουν με ακρίβεια
τθν ϊρα ειςόδου και εξόδου των εργαηομζνων αλλά και να τουσ παρακολουκοφν κακ᾽
όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου τουσ και να εντοπίηουν τθν παραγωγι τουσ κακϊσ και
οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα λαμβάνει χϊρα κατά τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ τουσ.
Χταδιακά, οι εργαςιακζσ ςχζςεισ οδθγοφνται ςτθν αυςτθρι ιεραρχικι διάκριςθ
ανάμεςα ςτθν υψθλι ειδίκευςθ που αναλαμβάνει το ςχεδιαςμό και τθ ςφλλθψθ των
διεργαςιϊν και τθν αποειδικευμζνθ εργαςία από τθν άλλθ.
Σι εργαςιακζσ ςχζςεισ που δομοφνται, ςυχνά ζχουν χαρακτθριςτικά γνωρίςματα
που ςχετίηονται με τθν εμπλοκι του κράτουσ αφενόσ και αφετζρου με τισ ςυνκικεσ
που κακορίηονται από τισ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ. Ψο αυςτθρό πλαίςιο τθσ
παραγωγισ δεν αφινει περικϊριο για τθν ανάπτυξθ τθσ εφευρετικότθτασ και τθσ
υπευκυνότθτασ των εργαηομζνων, πζρα από τα κακικοντα που τουσ αποδίδουν οι
ςχεδιαςτζσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Χταδιακά ο εργαηόμενοσ μετατρζπεται ςε
ζνα απρόςωπο εξάρτθμα μιασ απρόςωπθσ παραγωγικισ μθχανισ. Ακόμθ, θ τυπικι
απαςχόλθςθ αφορά τθν οκτάωρθ ανδρικι απαςχόλθςθ, ενϊ το φψοσ των εργατικϊν
απολαβϊν κακορίηεται με βάςθ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Χτα πλαίςια των
ςχζςεων αυτϊν εμπεριζχονται και τα εργαςιακά δικαιϊματα κακϊσ επίςθσ και τα
αντίςτοιχα ςυνδικαλιςτικά όπωσ επίςθσ τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα των εργαηομζνων
όπωσ οι πλθρωμζνεσ άδειεσ κακϊσ και θ νομοκεςία που ςχετίηεται με τθν αςφάλεια
και τθν υγιεινι τθσ εργαςίασ.
Επιπρόςκετα, μετά το Β’ Υαγκόςμιο Υόλεμο, θ επζκταςθ του διεκνοφσ εμπορίου
που ςχετίςτθκε με τθν ανάπτυξθ του φορντιςμοφ, αφξθςε τισ επιχειρθματικζσ ροζσ
αμερικάνικων κεφαλαίων ςτα πλαίςια του Χχεδίου Πάρςαλ. Σι δυνάμεισ που τθν
περίοδο εκείνθ κυβερνοφςαν τισ Θ.Υ.Α. αντιλιφκθκαν εγκαίρωσ ότι προκειμζνου να
επεκτακεί θ χϊρα τουσ κα χρειαηόταν άμεςα να ενεργοποιθκεί θ ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ
Ευρϊπθσ, ςτθν οποία μάλιςτα προςπάκθςε να επζμβει. Πε τον τρόπο αυτό απζκτθςε
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πρακτικι εφαρμογι θ κεωρία που είχε διατυπϊςει θ Luxemburg ότι θ ςυςςϊρευςθ
κεφαλαίου κα περιοριςτεί αν δεν επεκτακεί πζρα από τισ εκνικζσ αγορζσ (Roggero
2010).
Αξίηει ςτο ςθμείο αυτό να επιςθμανκεί ότι ο φορντιςμόσ ςυνάντθςε πολλά
εμπόδια κατά τθ διάδοςι του ςτισ χϊρεσ. Ξατά τθν περίοδο του μεςοπολζμου, ειςιχκθ
μόνο ςε ςυγκεκριμζνουσ βιομθχανικοφσ κλάδουσ. Ψα κυριότερα από τα εμπόδια αυτά
ςχετίηονταν με τθ διάρκρωςθ των κοινωνικϊν τάξεων θ οποία δεν επζτρεπε τθν
αποδοχι του τρόπου οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ και τθσ εργαςίασ, διότι με τον τρόπο
αυτό καταργοφνταν οι δεξιότθτεσ των εργαηομζνων και κακίςταντο ηωντανά
εξαρτιματα τθσ γραμμισ ςυναρμολόγθςθσ (Roggero 2010).
Επίςθσ, υπιρχαν χϊρεσ ςτισ οποίεσ ιταν δφςκολο να γίνουν αποδεκτζσ μζκοδοι
παραγωγισ

που

προζρχονταν

από

τισ

Θ.Υ.Α.,

ιδιαίτερα

ςε

οριςμζνεσ

αυτοκινθτοβιομθχανίεσ οι οποίεσ ιταν βαςιςμζνεσ ςτθν χειροτεχνικι εργαςία υψθλισ
ειδίκευςθσ. Χταδιακά, θ δυνατότθτα να καλφπτουν με τθ μαηικι τουσ παραγωγι τισ
ανάγκεσ του πλθκυςμοφ οι παραγωγικζσ διαδικαςίεσ των εργοςταςίων ζκαμψε
ςταδιακά τισ αντιςτάςεισ των τοπικϊν κοινωνιϊν και ιδιαίτερα μετά τθ λιξθ του Βϋ
Υαγκοςμίου Υολζμου (Walby 2013).
Θ επικράτθςθ του φορντιςμοφ προετοίμαςε τθν παγίωςθ του καπιταλιςμοφ και
δθμιοφργθςε διεκνείσ ςυνκικεσ αγοράσ και κατανάλωςθσ για τα τυποποιθμζνα
προϊόντα μαηικισ παραγωγισ (διεκνοποίθςθ και ομοιογενοποίθςθ τθσ ηιτθςθσ) ενϊ
παράλλθλα ζκεςε τισ βάςεισ για τθν εκμετάλλευςθ των εργαηομζνων ςε ζνα διεκνζσ
ςφςτθμα εκμετάλλευςθσ τθσ εργαςίασ. Ακόμθ, με τθ διοχζτευςθ του πλεοναςματικοφ
παραγωγικοφ κεφαλαίου ςε άμεςεσ επενδφςεισ ςτο εξωτερικό κατάφεραν οι
καπιταλιςτικζσ χϊρεσ και πρϊτεσ οι Θ.Υ.Α. να αντιςτακμίηουν τισ τάςεισ
υπερςυςςϊρευςθσ (Thompson 2010, Roggero 2010).
εμπορίου

Ακόμθ, θ διεκνοποίθςθ του

ευνόθςε τθ δθμιουργία πολυεκνικϊν επιχειριςεων με τθν προςφορά

πρϊτων υλϊν και ενζργειασ, ενϊ μαηί με τον τομζα τθσ βιομθχανίασ ευνοικθκαν οι
τραπεηικζσ, αςφαλιςτικζσ και οι τουριςτικζσ μεταξφ άλλων επιχειριςεισ .
Ψζλοσ, ο φορντιςμόσ ςυνδζκθκε με τθ γεωγραφικι ανιςότθτα δθλαδι με τθν
κυριαρχία μεγάλων αςτικοβιομθχανικϊν ςυμπλεγμάτων οι οποίεσ δθμιοφργθςαν μία
- 17 -

άνιςθ ανάπτυξθ του χϊρου. Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ ςυςςϊρευςθσ δθμιουργικθκαν
παραγωγικζσ μονάδεσ μεγάλων θγετικϊν κλάδων, ςυμπλζγματα λοιπϊν βιομθχανιϊν,
βοθκθτικζσ επιχειριςεισ που προμθκεφουν τουσ θγετικοφσ κλάδουσ με υλικά και
υπθρεςίεσ διαφόρων ειδϊν, μεγάλεσ μάηεσ ςυνδικαλιςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ
κακϊσ και μεγάλεσ αςτικζσ περιοχζσ περικυκλωμζνεσ από μικρότερεσ βιομθχανικζσ
πόλεισ και εργατικοφσ οικιςμοφσ.
Θ γραμμι παραγωγισ που πρότεινε ο Φορντ και άλλαξε άρδθν τον τρόπο
παραγωγισ, κακϊσ εξαπλϊκθκε μεταπολεμικά όχι μόνο ςε χϊρεσ εκτόσ των Θ.Υ.Α.
αλλά και λόγω του ότι θ εξάπλωςι τθσ ιταν ευρεία ςε τομείσ που δε ςχετίηονταν με τθν
παραγωγι αυτοκινιτων. Θ αξία τθσ εξάπλωςισ τθσ δεν προςμετράται μόνο ςτον τομζα
τθσ παραγωγισ αλλά πολφ περιςςότερο ςε ιδεολογικό επίπεδο, αποκτϊντασ με τον
τρόπο αυτό κοινωνικζσ και άλλεσ προεκτάςεισ (Gunn 2011).
Χτα παραπάνω χρειάηεται να προςτεκεί το γεγονόσ ότι οι εργαςιακζσ αλλαγζσ
ςυνδζονται με τουσ αντίςτοιχουσ κοινωνικοφσ και δθμογραφικοφσ μεταςχθματιςμοφσ.
Χυγκεκριμζνα, παρατθρικθκε πλθκυςμιακι αφξθςθ θ

οποία οδιγθςε ςτθν

αςτικοποίθςθ και ςτθν ανάπτυξθ του εμπορίου, εξελίξεισ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ
ςτθ ςυνζχεια οδιγθςαν ςτον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και των αγορϊν. Ψο παραπάνω
βοικθςε ςτο να προαχκεί θ τεχνολογικι πρόοδοσ θ οποία δε κα μποροφςε να
αναπτυχκεί περαιτζρω χωρίσ τα απαραίτθτα κεφάλαια που προζκυψαν από το
εμπόριο, επομζνωσ δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ τυχαία θ χρονικι ςυγκυρία που
ςυνζδεςε τθν εμπορικι κίνθςθ αφενόσ και τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ αφετζρου.
Φυςικά, θ παράμετροσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ προκάλεςε ωσ αποτζλεςμα
το να κεωρθκεί περιττι τουλάχιςτον ςε ζνα μεγάλο τθσ ποςοςτό θ ανκρϊπινθ εργαςία,
οπότε μεγάλο τμιμα του εργατικοφ δυναμικοφ βρζκθκε χωρίσ κζςθ εργαςίασ ιδιαίτερα
ςτισ περιπτϊςεισ των αγροτϊν οι οποίοι βίωςαν ιδιαίτερα ζντονα τισ αλλαγζσ που
ςθμειϊκθκαν ςτθ γεωργία από τθν εκμθχάνιςθ(Gouverneur 1999: κεφ.2).Σι αγρότεσ ωσ
ανειδίκευτοι εργάτεσ πλζον ιταν οι πρϊτοι οι οποίοι επλιγθςαν από τθν αλλαγι των
δεδομζνων κακϊσ εκείνοι αναγκάςτθκαν να κζςουν εν αγνοία τουσ τισ βάςεισ για μία
νζα μορφι δουλείασ. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ δουλεία δε ςχετιηόταν με τθν πϊλθςθ τθσ
προςωπικισ ελευκερίασ αλλά τθσ εργατικισ τουσ δφναμθσ ςτον εργοδότθ ο οποίοσ
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αντιμετϊπιηε τθν παροχι εργαςίασ ωσ εμπόρευμα, όςο και αν ςτθν αρχι εντοπίηονται
αντιςτάςεισ ςε αυτό το μεταςχθματιςμό.
Χθμαντικι ςτο κζμα αυτό κρίνεται θ άποψθ του Gouverneur (1999), ο οποίοσ όριςε
ότι θ εκμθχάνιςθ ςυνιςτά μία μορφι πραγματικισ κυριαρχίασ πάνω ςτουσ
εργαηομζνουσ, όπωσ φαίνεται ςτα παρακάτω τρία ςτάδια που εντόπιςε. Ψο πρϊτο
ςτάδιο αφορά τθν απλι ςυνεργαςία ςτθν οποία μεμονωμζνοι εργαηόμενοι
ςυγκεντρϊνονται και κάτω από κοινι διοίκθςθ παράγουν ο ζνασ δίπλα ςτον άλλο το
προϊόν που τουσ ανατίκεται, διατθρϊντασ το επάγγελμά τουσ ο κακζνασ. Ψο δεφτερο
ςτάδιο αφορά τθ ςφνκετθ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ εργαηομζνουσ και ςχετίηεται με
τθ διαφοροποίθςθ των ζργων κακϊσ γίνεται και ο πρϊτοσ καταμεριςμόσ τθσ εργαςίασ.
Ξάκε εργαηόμενοσ αναλαμβάνει ζνα τμιμα του ζργου και είναι υποχρεωμζνοσ να
αναπτφξει τισ αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ και να χρθςιμοποιιςει ςυγκεκριμζνα εργαλεία.
Χτο τρίτο ςτάδιο τα εργαλεία ζχουν αντικαταςτακεί από τισ μθχανζσ, επομζνωσ και οι
άνκρωποι τισ χειρίηονται υποτάςςονται ςτισ μθχανζσ και χάνουν τον ζλεγχο όχι μόνο
πάνω ςτισ μθχανζσ αλλά και ςτο ςυνολικό προϊόν τθσ εργαςίασ τουσ.
Αντίδραςθ ςτθν παραπάνω κατάςταςθ αποτζλεςε το κίνθμα του λουδιςμοφ το
οποίο ξεκίνθςε το 19ο αιϊνα ςτθν Αγγλία από υφαντουργοφσ οι οποίοι εξεγζρκθκαν
ενάντια ςτα νεοκαταςκευαςκζντα μθχανιματα τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ τα
οποία ςταδιακά ςυρρίκνωναν το εργατικό δυναμικό. Σι λουδίτεσ, οι οποίοι
ονομάςτθκαν ζτςι από τον Ρεντ Οουντ ο οποίοσ λζγεται ότι πρϊτοσ ζςπαςε δφο
μθχανζσ γνεςίματοσ το 1779, ςτράφθκαν κατά τθσ βρετανικισ κυβζρνθςθσ και του
ςτρατοφ κυρίωσ από το 1811 ζωσ το 1813 (Conniff 2011).
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Κεφάλαιο 2o
Η ςφγχρονθ φάςθ ανάπτυξθσ του καπιταλιςμοφ και οι
εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςυγκροφςεισ
2.1 Η βιομθχανικι αναδιάρκρωςθ
Θ ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ ςτθ βιομθχανικι αναδιάρκρωςθ ιταν κακοριςτικισ
ςθμαςίασ και κακόριςε τθν πορεία του βιομθχανικοφ κλάδου ςτθ μεταπολεμικι
καπιταλιςτικι περίοδο. Θ ειςαγωγι τεχνολογικϊν αλλά και παράλλθλα οργανωτικϊν
καινοτομιϊν ςυνζβαλλε ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν εργαςία αλλά και
τθν ίδια ςτιγμι λειτοφργθςε επικουρικά ςτον εξορκολογιςμό του κεφαλαίου.
Φυςικά, θ ορκότερθ διαχείριςθ του κεφαλαίου δεν παφει να αποςκοπεί ςτθν
περαιτζρω αφξθςι του, γεγονόσ που ζχει και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ κακϊσ θ ταξικι
πάλθ προβάλλει ακόμθ πιο ζντονθ ςτο επίπεδο τθσ παραγωγισ.
Επιπλζον, θ περίοδοσ αναδιάρκρωςθσ τθσ βιομθχανίασ κατά τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ, ςυνδζκθκε ςτενά με το μοντζλο τθσ ευζλικτθσ ειδίκευςθσ, όπωσ
ονομάςτθκε, κακϊσ επίςθσ και με τθ δθμιουργία δικτφου παρεμφερϊν
παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων. Σι δικτυϊςεισ αυτζσ αφοροφςαν πρωτίςτωσ
επιχειριςεισ που ανικουν ςε κλάδουσ ςχετικοφσ με τθν υψθλι τεχνολογία. Σι
επιχειριςεισ αυτζσ ςυχνά οδθγοφνταν ςε ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ οι οποίεσ
προιγαγαν τθ γνϊςθ και ζδιναν χϊρο για τθν ανάπτυξθ νζων οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων (Ξουρλιοφροσ 2001).
Θ προθγμζνθ τεχνολογία θ οποία αποτελεί ςθμαντικι ςφραγίδα τθσ περιόδου
που εξετάηουμε δθλαδι από τθ δεκαετία του 1970 και εξισ, αποτζλεςε απαραίτθτο
ςτοιχείο ιδιαίτερα διότι κα τουσ παρείχε ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με
τουσ ανταγωνιςτζσ τουσ. Σι επιχειριςεισ μποροφςαν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτθν
προθγμζνθ τεχνολογία με τθ δθμιουργία τμιματοσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ ςτο
εςωτερικό τουσ, το οποίο κα αποτελοφςε πολυδάπανθ επζνδυςθ (αδφνατθ για
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κάποιεσ εταιρείεσ) και με τθν εξαγορά μικρότερων εταιρειϊν που είχαν αναπτφξει
ιδθ τθ ηθτοφμενθ τεχνολογία και μποροφςαν να τουσ τθν εξαςφαλίςουν.
Ψο γεγονόσ ότι υπάρχει θ ανάγκθ για τθν εξεφρεςθ τρόπων πρόςβαςθσ ςτθν
προθγμζνθ τεχνολογία, διαμορφϊνει τθ δραςτθριότθτα τθσ βιομθχανίασ και οδθγεί
ςτθν ανεφρεςθ κατάλλθλων τρόπων οι οποίοι κα οδθγιςουν ςτθν εξζλιξθ του
κλάδου και τελικά οι ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ κα γλιτϊςουν τισ εταιρείεσ από τθ
δαπάνθ μεγάλων χρθματικϊν ποςϊν και αντίςτοιχου ρίςκου το οποίο κα χρειαηόταν
να αναλάβουν ςτθν περίπτωςθ που κα αναλάμβαναν οι ίδιεσ τθν βιομθχανικι
παραγωγι. Αξίηει να ςθμειωκεί, κλείνοντασ τθν ενότθτα αυτι ότι, ιδθ από τθν
περίοδο τθσ δεκαετίασ του 1980, θ ίδρυςθ κοινϊν ερευνθτικϊν εταιρειϊν, γνωςτϊν
με το διεκνι τίτλο joint ventures, αντιπροςϊπευε το 30% του ςυνόλου των
τεχνολογικϊν ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν, ποςοςτό ιδιαίτερα ςθμαντικό ιδίωσ για τθν
περίοδο εκείνθ(Ξουρλιοφροσ 2001: κεφ. 2-3), γεγονόσ που επθρζαςε ςθμαντικά τθν
εξζλιξθ και τθν αλλαγι ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του Ψεχλοριςμοφ και του
Φορντιςμοφ.

2.2 Η παρωχθμζνθ οπτικι του Τεχλοριςμοφ και του Φορντιςμοφ
Σ τρόποσ που θ τεχνολογία ενεπλάκθ ςτθν παραγωγι δθμιοφργθςε νζεσ
ςυνκικεσ εργαςίασ αφενόσ και αφετζρου ζδωςε ϊκθςθ ςτθν ορκι αξιοποίθςθ του
εργατικοφ δυναμικοφ, με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ςυνθκιηόταν όταν
μεςουρανοφςε ο Ψεχλοριςμόσ και ο Φορντιςμόσ. Χυγκεκριμζνα, θ ανάπτυξθ τθσ
επιςτιμθσ και θ ταυτόχρονθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, ζδωςαν νζα εργαλεία τα
οποία μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από το κεφάλαιο και να οδθγιςουν ςε αφξθςθ
τθσ παραγωγισ, τθν ίδια ςτιγμι που το ανκρϊπινο δυναμικό ζπαψε πλζον να
υπολογίηεται κυρίαρχα για τισ ςωματικζσ του ικανότθτεσ και να γίνεται κατανοθτό
ότι εξίςου ςθμαντικζσ ιταν και οι πνευματικζσ.
Θ ςυνειδθτοποίθςθ αυτι και ταυτόχρονα θ αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ που
ςυντελζςτθκε ζκεςε ςτο περικϊριο τθ ςτάςθ του Ψεχλοριςμοφ που κυρίαρχα
ενδιαφερόταν για τθ ςωματικι δφναμθ του εργατικοφ δυναμικοφ και ζκεςε τισ
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βάςεισ για τθν αξιοποίθςθ πλζον και των πνευματικϊν δυνάμεων των ατόμων,
ιδιαίτερα ςτισ τελευταίεσ δεκαετίεσ του 20ου αιϊνα, όταν οι μθχανζσ ανζλαβαν να
διεκπεραιϊνουν τισ επικίνδυνεσ και τισ δυςβάςταχτεσ εργαςίεσ, αφινοντασ
περικϊριο ςτον εργαηόμενο για πνευματικι ανάπτυξθ και διοίκθςθ.
Εξάλλου, περιςςότερο παρά ποτζ, θ πρόοδοσ των νζων τεχνολογιϊν κατζδειξε ότι
οι εργαηόμενοι κα χρειαςτεί να επιςτρατεφςουν τισ πνευματικζσ τουσ κυρίαρχα
δυνάμεισ, προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτον καινοφριο αυτό ρόλο που είχε
προετοιμαςτεί ιδθ για εκείνουσ από τθ δομι του καινοφριου ςυςτιματοσ. Ψθ νζα
αυτι πραγματικότθτα που εξελιςςόταν με τρόπο ραγδαίο και τισ αλλαγζσ τθσ τισ
βιϊνουμε ακόμθ και ςτθ ςφγχρονθ εποχι. Χτακερι παράμετροσ παρζμεινε θ
επικυμία του κεφαλαίου να πλουτίηει, γεγονόσ που επιφφλαςςε ςτο ανκρϊπινο
δυναμικό το ρόλο του ςχεδιαςτι πολφ περιςςότερο παρά του εκτελεςτι των
αποφάςεων.
Πε άλλα λόγια, θ ςυνειςφορά του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ ςφγχρονεσ
βιομθχανικζσ μονάδεσ δεν αφορά κυρίαρχα τθν παραγωγι, αφοφ ο ρόλοσ αυτόσ ζχει
δοκεί ςτισ μθχανζσ οι οποίεσ τον διεκπεραιϊνουν γρθγορότερα και με καλφτερο
τρόπο, αλλά του ελεγκτι και του ανκρϊπου ο οποίοσ κα είναι ςε κζςθ να λάβει τισ
απαραίτθτεσ πρωτοβουλίεσ οι οποίεσ κα επιλφςουν μάλιςτα τα προβλιματα που
τυχόν κα παρουςιαςτοφν. Επιπλζον, εκείνο το οποίο παρατθρείται κατά κόρον είναι
ότι οι νζεσ μορφζσ τεχνολογίασ απαιτοφν περιςςότερο ευζλικτεσ μορφζσ οργάνωςθσ
τθσ παραγωγισ και ενεργι ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν τελευταία, γεγονόσ
που αναγκάηει πλζον ςε περικωριοποίθςθ τισ τακτικζσ του Ψεχλοριςμοφ με τισ
αυςτθρζσ χρονομετριςεισ και τισ ςτατικζσ αλυςίδεσ παραγωγισ του Φορντιςμοφ,
χαρακτθριςτικά παρωχθμζνα από τισ ίδιεσ τισ ςυγκυρίεσ. Σ Ψεχλοριςμόσ και ο
Φορντιςμόσ κεωρικθκε πλζον ότι δεν εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του κεφαλαίου, και τα
νζα ςυςτιματα οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ που προωκικθκαν, ευκυγραμμίςτθκαν με
τα αιτιματα των εργαηομζνων τισ δεκαετίεσ του 1960 και 1970 για τον περιοριςμό
τθσ μονότονθσ εργαςίασ και βοικθςαν ςτθν εγκακίδρυςθ αλλαγϊν.
Σι αλλαγζσ αυτζσ οδθγοφν ςε μια νζα τοποκζτθςθ του κεφαλαίου, όςο και αν θ
ανάγκθ να πλουτίηει παραμζνει ςτακερι, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, και θ
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αξιοποίθςθ των παραγωγικϊν δυνάμεων αλλάηει μορφι επιηθτϊντασ νζεσ αλλαγζσ
ςτον εργαςιακό χϊρο. Σι αλλαγζσ που προωκοφνται αλλά και θ αναςτάτωςθ που τισ
ακολουκεί προκαλεί κρίςθ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ , θ οποία ανά περίπτωςθ μπορεί
να είναι ιδιαίτερα ιςχυρι.
Χταδιακά προζκυψε μία «ορκολογικοποίθςθ» τθσ εργαςίασ θ οποία τελικά
ανζδειξε τρεισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ παραγόντων:
α. τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που ςυνδζονται με τθν πραγματοποίθςθ των
οικονομικϊν ςυμφερόντων του κεφαλαίου και οδθγοφν ςτθν αφξθςθ των
υπερκερδϊν των επιχειριςεων.
β. τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που ςχετίηονται με τθν επίδραςθ των παραγωγικϊν
δυνάμεων και τισ μορφζσ τθσ οικονομικισ κυριαρχίασ των δυνάμεων του κεφαλαίου
και τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ εργαςίασ.
γ. τουσ παράγοντεσ εκείνουσ που αφοροφν τθν ανάπτυξθ τθσ εργατικισ τάξθσ ωσ
κοινωνικισ δφναμθσ θ οποία με τθ δυναμικι τθσ επιδρά ςτον τρόπο που το
κεφάλαιο διαχειρίηεται τισ δυνατότθτζσ του και κακορίηει τισ διεκδικιςεισ, τισ
κοινωνικζσ ανάγκεσ και τελικά το ρόλο του εργατικοφ κινιματοσ.

Χυμπλθρωματικά και διαφωτιςτικά προσ τα παραπάνω, παρατίκεται θ άποψθ του
Luciano Vasapollo(2003:2), «Για να κατανοιςουμε τθν παροφςα φάςθ του
παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ πρζπει να τθ ςυνδζςουμε με τα χαρακτθριςτικά του
παραγωγικοφ κφκλου, με το ρόλο του κράτουσ και με τα ςυμφζροντα που
κακορίηουν τον ενδοϊμπεριαλιςτικό ανταγωνιςμό. Αυτζσ οι προβλθματικζσ
ςυνδζονται με τθ μετάβαςθ από τθ φορντιςτικι ςτθ λεγόμενθ μεταφορντιςτικι
περίοδο. Η κατάρρευςθ του φορντικοφ μοντζλου οδιγθςε ςτθν ανάδυςθ μοντζλων
ευζλικτθσ ςυςςϊρευςθσ. Δεδομζνου ότι ςε ςυνκικεσ αχαλίνωτου ανταγωνιςμοφ θ
παραγωγι κακορίηεται από τθ ηιτθςθ, κεωρείται βαςικό κριτιριο θ ποιότθτα του
προϊόντοσ και τθσ εργαςίασ και άρα γίνονται κακοριςτικά τα άυλα ςτοιχεία του
κεφαλαίου.
Η κρίςθ του ςυςτιματοσ ςτον μεταφορντιςμό μπορεί να γίνει κατανοθτι και από τθν
κυρίαρχθ κζςθ που αποκτά θ άυλθ εργαςία. Αυτόσ ο τφποσ εργαςίασ χαρακτθρίηεται
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εκτατικά μεν από το ότι θ εργαςία επιτελείται και εκτόσ του εργοςταςίου και
γενικότερα τθσ καπιταλιςτικισ επιχείρθςθσ, εντατικά δε από τθν επικοινωνία και
πλθροφορία. Η άυλθ εργαςία ορίηεται ωσ παράγουςα το πλθροφοριακό και
“πολιτιςτικό” περιεχόμενο του εμπορεφματοσ. Η κλαςικι ζννοια τθσ εργαςίασ
οδθγείται ςε κρίςθ ςτθν οικονομία του “κεφαλαίου/πλθροφορία”. Σιμερα, θ
παραγωγι αξίασ δεν περιορίηεται ςτθν εκμετάλλευςθ του εργάτθ ςτο φορντιςτικό
εργοςτάςιο, αλλά περιλαμβάνει τθ γενικευμζνθ εκμετάλλευςθ ςτο κοινωνικό
εργοςτάςιο. Η θλεκτρονικι πλθροφορία απζκτθςε κυρίαρχο ρόλο τόςο ςτθν
παραγωγι και ςυςςϊρευςθ, όςο και ςτθν κατανάλωςθ και ςτθν κοινωνικι
«ευελιξία». Η “επικοινωνία” αποκτά μεγάλθ ςθμαςία από τθ ςτιγμι που οι
πλθροφορίεσ αποτελοφν τμιμα τθσ νζασ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Και θ
επικοινωνία επιβάλλει μια όλο και εντονότερθ “ευελιξία”.
Η επικοινωνία και θ παραγωγι ςυνδζονται άρρθκτα {...}. Ενϊ ςτον φορντιςμό, θ
παραγωγι απζκλειε τθν επικοινωνία με τθν ζννοια ότι θ αλυςίδα παραγωγισ
εκτελοφςε μθχανικά και ςιωπθλά τισ οδθγίεσ που ζδιναν τα λευκά κολάρα, ςτον
μεταφορντιςμό ζχουμε μια αλυςίδα “ομιλοφςασ” και επικοινωνοφςασ παραγωγισ
και οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται μπορεί να κεωρθκοφν ωσ πραγματικζσ
“γλωςςικζσ μθχανζσ” που αποβλζπουν ςτο να κάνουν πιο ρευςτι και ταχεία τθν
κυκλοφορία πλθροφοριϊν».

2.3 Η προςαρμογι τθσ κεφαλαιακισ ςχζςθσ ςτθ ςφγχρονθ μορφι
εργαςίασ
Θ πρακτικι που ακολουκικθκε από τισ εταιρείεσ μετά τθν αλλαγι των
δεδομζνων και τθν διαπίςτωςθ ότι ο Ψεχλοριςμόσ και ο Φορντιςμόσ δεν μποροφςαν
να ανταποκρικοφν ςτθν ιςχφουςα κατάςταςθ, ιταν θ προϊκθςθ των ανκρϊπινων
ςχζςεων ςτα πλαίςια του χϊρου εργαςίασ. Θ κίνθςθ αυτι προςπάκθςε να
αποκαταςτιςει τισ κατακερματιςμζνεσ κζςεισ εργαςίασ και να αξιοποιιςει τουσ
εργάτεσ ςε πολλαπλζσ κζςεισ εργαςίασ προκειμζνου το άτομο να μθν
περιχαρακϊνεται ςε μία ςυγκεκριμζνθ κζςθ αλλά να αποκτά κοινωνικζσ δεξιότθτεσ
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ςτο χϊρο τθσ δουλειάσ του και να είναι ςε κζςθ να αναςυνκζτει πολλζσ και
διαφορετικζσ ομοειδείσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα μποροφν να εκτελοφνται από
ζναν εργάτθ.
Θ νζα τάξθ πραγμάτων βελτίωςε το κλίμα εργαςίασ και ςυςπείρωςε το κοινωνικό
ςφςτθμα τθσ επιχείρθςθσ, του οποίου οι δεςμοί ουςιαςτικά δεν υπιρχαν
πρωτφτερα. Πε τον τρόπο αυτό ενιςχφκθκε θ ςυνοχι των κοινωνικϊν ομάδων ενϊ
παράλλθλα το κλίμα εργαςίασ βελτιϊκθκε. Φυςικά και ςτθν περίπτωςθ αυτι
παρατθρικθκε από τθ δεκαετία του 1960 και μετά κρίςθ θ οποία κατζδειξε ότι το
εκμεταλλευτικό περιεχόμενο τθσ εργαςίασ δεν μποροφςε να αγνοθκεί και να
κεωρθκεί ότι ο εργοδότθσ και ο εργαηόμενοσ αντιμετωπίηουν τα ςυμφζροντά τουσ
και τθ διεκδίκθςθ αυτϊν με τον ίδιο τρόπο.
Χθμαντικι τθν περίοδο 1965 ζωσ 1975 ιταν θ κίνθςθ θ οποία προϊκθςε τον
εξανκρωπιςμό τθσ εργαςίασ και ξεκίνθςε από το Tavistock Institute of Technology
του Οονδίνου, το οποίο ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ τουσ 1950 ανζπτυςςε
ςθμαντικι ερευνθτικι κακϊσ και κεωρθτικι δράςθ ςε ςχζςθ με ηθτιματα που
αφοροφςαν τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ. Σι προςπάκειεσ του Tavistock Institute of
Technology

ςτθρίχκθκαν ςε πζντε αρχζσ βαςικά αντίκετεσ ςτισ αντίςτοιχεσ του

Ψεχλοριςμοφ (Βοφλγαρθσ 1994: κεφ.3). Αρχικά, θ κζςθ εργαςίασ περιλαμβάνει όλα
εκείνα τα εργαςιακά κακικοντα τα οποία απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ ενόσ
προϊόντοσ. Πε τον τρόπο αυτό οι εργαηόμενοι διαςϊηουν τθν αυτοεκτίμθςι τουσ και
ςυμμετζχουν ςτθν ολοκλιρωςθ του προϊόντοσ.
Χτθ ςυνζχεια, οι κζςεισ των επιςτατϊν και των ελεγκτϊν μειϊνονται και το άτομο
αποκτά το ίδιο εποπτεία και ςυνάμα υπευκυνότθτα για το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ
του. Επιπλζον, οι εργάτεσ μακαίνουν και άλλα παρεμφερι κακικοντα και ο ρυκμόσ
εργαςίασ ρυκμίηεται από τουσ ίδιουσ , και είναι ελεφκεροι οι ίδιοι να επιλζξουν τουσ
τρόπουσ και τισ μεκόδουσ που κρίνουν ότι είναι αποδοτικότερεσ. Ψζλοσ, ο τρόποσ
ςχεδιαςμοφ τθσ εργαςίασ που προτείνεται ευνοεί τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ των
εργατϊν.
Ωςτόςο, μζχρι τα τζλθ του 1980 το κίνθμα του εξανκρωπιςμοφ τθσ εργαςίασ είχε
εξαςκενίςει και οι κεωρθτικοί μελετθτζσ τθσ εργαςίασ χρειαηόταν να ςτραφοφν ςε
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ζνα ςυνεργαςιακό χαρακτιρα τθσ εργαςίασ. Υροκειμζνου να επιτευχκεί αυτό,
κάποιοι μελετθτζσ κεϊρθςαν ότι αυτό μπορεί να ςυμβεί εάν

οι επιχειριςεισ

προςπακοφν να αντιγράψουν τα τρία βαςικά ςτοιχεία των κρθςκειϊν: τον
χαριςματικό θγζτθ, τθν αφοςίωςθ και τθν αποκοπι των εργαηομζνων από τον
κοινωνικό τουσ περίγυρο.
Σ χαριςματικόσ θγζτθσ είναι ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν ευδοκίμθςθ τθσ
επιχείρθςθσ κακϊσ εντείνει τθν αφοςίωςθ που απαιτείται προσ τθν εταιρεία.
Επιπρόςκετα, οι χαριςματικοί θγζτεσ είναι εκείνοι οι οποίοι εμπνζουν τόςο τουσ
εργαηομζνουσ τουσ όςο και τουσ πελάτεσ τθσ εταιρείασ ςε ζνα είδοσ πιςτοφ ποιμνίου
που είναι ζτοιμο να ακολουκεί πιςτά τθν εταιρεία αφενόσ και αφετζρου να
ςαμποτάρει τα προϊόντα των ανταγωνιςτϊν τθσ.
Επιπρόςκετα, ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν ευδοκίμθςθ τθσ εταιρείασ κρίνεται θ
απομόνωςθ ςχεδόν των εργαηομζνων τθσ εταιρείασ από το κοινωνικό τουσ
περιβάλλον, διότι με τον τρόπο αυτό οι εργαηόμενοι δεν επθρεάηονται από τον
κοινωνικό τουσ περίγυρο και δεν πλθροφοροφνται για τισ αποφάςεισ άλλων
εταιρειϊν ςχετικά με εργαςιακά κζματα, γεγονόσ που κα μποροφςε να προκαλζςει
τθν αντίδραςι τουσ και τθ δυνατότθτα να επικαλεςτοφν τι επικρατεί ςε άλλεσ
αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ εταιρειϊν. Πε τον τρόπο αυτό ελαχιςτοποιοφνται οι
πικανότθτεσ να αντιςτακοφν οι εργαηόμενοι ςτα ωράρια τθσ εταιρείασ λόγω
ζλλειψθσ μζτρου ςφγκριςθσ. Επιπλζον, το γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι αποκόπτονται
από τον κοινωνικό τουσ ιςτό διευκολφνει τθ διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ ϊςτε να τουσ
εντοπίηει ευκολότερα και να ανταποκρίνονται καλφτερα ςτισ απαιτιςεισ τθσ
επιχείρθςθσ.
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Κεφάλαιο 3ο
Νεότερα υποδείγματα εργαςιακών ςχζςεων:
εναρμόνιςθ ι μετεξζλιξθ των εργαςιακών ςυγκροφςεων;
3.1 Οι ςυγκροφςεισ ςτον εργαςιακό χώρο
Σι ςυγκροφςεισ ςτον εργαςιακό χϊρο αποτελοφν τμιμα του κοινωνικοφ
γίγνεςκαι και ωσ τζτοιο κα χρειαςτεί να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να γίνουν
κατανοθτζσ οι παράμετροι που τισ επθρεάηουν. Χυγκεκριμζνα, οι ςυγκροφςεισ ςτον
εργαςιακό χϊρο δεν μποροφν να απομονωκοφν από το κοινωνικό περιβάλλον ςτο
οποίο δθμιουργοφνται κακϊσ αποτελοφν εκφάνςεισ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, θ οποία
ζχει πολλοφσ και αλλθλζνδετουσ ρόλουσ μεταξφ των οποίων και ο εργαςιακόσ.
Ζρευνεσ που ζχουν διενεργθκεί ςχετικά με το ηιτθμα των εργαςιακϊν ςυγκροφςεων
ζχουν απομονϊςει ποικίλουσ παράγοντεσ κατά καιροφσ οι οποίοι κεωρικθκαν
υπεφκυνοι για τθν προαγωγι και τόνωςθ του ςυγκρουςιακοφ κλίματοσ ςτον
εργαςιακό τομζα. Υαράγοντεσ όπωσ το άγχοσ, ο υπερβολικόσ φόρτοσ εργαςίασ,
όπωσ επίςθσ και οι γενικότερα ζντονοι ρυκμοί ηωισ διευκολφνουν τθ δθμιουργία
ςυγκροφςεων και δυναμιτίηουν τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςτα πλαίςια του χϊρου
εργαςίασ.
Επιπρόςκετα, ςθμαντικό να επιςθμανκεί κρίνεται το γεγονόσ ότι θ πολιτικι που
ακολουκείται από τθν επιχείρθςθ, όπωσ επίςθσ και θ ζλλειψθ ςαφϊν εργαςιακϊν
αρμοδιοτιτων, οδθγεί ςτθν αδυναμία ομαλισ ςυνεργαςίασ και ςτθν καλλιζργεια
χαμθλοφ αιςκιματοσ εργαςιακισ δικαιοςφνθσ.
Λδιαίτερα τθν τελευταία δεκαετία, οι προςπάκειεσ ζρευνασ ςτρζφονται ςτθ
μελζτθ του τρόπου που αλλθλεπιδρά το οικογενειακό κλίμα ςτθν εργαςία, λόγω του
ότι παρατθρείται ςυχνά θ τάςθ να μεταφζρονται ςυναιςκιματα και ιδιαίτερεσ
ψυχικζσ διακζςεισ από τον ζναν χϊρο ςτον άλλο και αντίςτροφα.
Χυγκεκριμζνα, οι παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν κακοριςτικά τισ ςυγκροφςεισ
ςτον εργαςιακό χϊρο είναι οι εξισ: το ωράριο εργαςίασ και οι επιπρόςκετεσ ϊρεσ
- 27 -

που ςυχνά απαιτοφνται , θ ανάγκθ για επαγγελματικά ταξίδια, θ υποςτιριξθ τθσ
διοίκθςθσ και των ςυναδζλφων, θ εξουκζνωςθ από τθν εργαςία και το άγχοσ , θ
ςφγχυςθ των ρόλων, το ελλιπζσ ειςόδθμα, ο ανταγωνιςμόσ των ςυηφγων και οι
διαμάχεσ του ηευγαριοφ ιδιαίτερα για εργαςιακά ηθτιματα, ιδιαίτερα ςτθν
περίπτωςθ που εργάηονται και οι δφο ςφηυγοι, θ ςυμβίωςθ με άλλα μζλθ τθσ
οικογζνειασ, και θ διάκεςθ ποιοτικοφ χρόνου ςτθν οικογζνεια από τθ μεριά των
εργαηομζνων κυρίωσ.
Ψισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, θ είςοδοσ τθσ γυναίκασ ςτον εργαςιακό τομζα με
αρμοδιότθτεσ παρεμφερείσ με εκείνεσ του άνδρα και με αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ και
ωράρια, επζτεινε τθ ςφγχυςθ των ρόλων και προϊκθςε μία νζα κατανομι των
αρμοδιοτιτων εντόσ του ςπιτιοφ, δεδομζνου ότι πλζον θ ανατροφι των παιδιϊν εν
μζρει αποτελοφςε και ανδρικι μζριμνα. Ψθν ίδια περίοδο, ςυνεκδοχικά, οι γυναίκεσ
αντιμετϊπιηαν και εκείνεσ προβλιματα επαγγελματικισ φφςθσ που δεν τισ
αφοροφςαν τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ.
Επιπλζον, οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι χαρακτθρίηονται από
ανεξζλεγκτο καταναλωτιςμό και αποδόμθςθ τθσ αξίασ τθσ οικογζνειασ όπωσ επίςθσ
και του ςχολείου, παράγοντεσ οι οποίοι οδθγοφν πολφ ςυχνά ςε ςυγκροφςεισ, πολφ
περιςςότερο μάλιςτα ςτθν περίπτωςθ που οδθγοφν ςε ψυχιατρικά κροφςματα τα
οποία όςο και αν δεν προζρχονται από τον εργαςιακό χϊρο, ωςτόςο μοιραία
επθρεάηουν τθν εφρυκμθ πορεία του.
Λδίωσ ςτθν Ελλάδα, όπου ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ είναι ακόμθ κραταιόσ, ςυχνά
υποδαυλίηεται θ οικογενειακι ηωι από τισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ, υποςκάπτοντασ
τθν αυτοεκτίμθςθ του ατόμου και εν τζλει τθ δυνατότθτα και το δικαίωμά του να
διαβιεί ςε ςυνκικεσ αςφάλειασ και προςωπικισ ευχαρίςτθςθσ. Θ πόλωςθ μάλιςτα
που εντοπίηεται ανάμεςα ςτισ απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ και τθσ οικογζνειασ
αντίςτοιχα είναι υπεφκυνθ μεταξφ άλλων για τθν ζκπτωςθ τθσ ποιότθτασ που
παρατθρείται τόςο ςτθν ολοκλιρωςθ των επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων όςο και
ςτθν παρουςία του ατόμου ςτα πλαίςια τθσ οικογζνειασ (Υαπάνθσ 2011).
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3.2 Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ
Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ ο οποίοσ παίηει πολφ βαςικό ρόλο ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ είναι το κράτοσ. Θ ςθμαντικότθτα του ρόλου του κράτουσ
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δφναται να κεςμοκετεί και να εδραιϊνει το νομικό πλαίςιο
των ςχζςεων απαςχόλθςθσ. Επίςθσ, λειτουργεί και ωσ φορζασ των αντίςτοιχων
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων αλλά και ρυκμιςτισ ςτισ ςχζςεισ μεταξφ διοίκθςθσ και
εργαηομζνων. Άλλθ μία ςθμαντικι ιδιότθτα του κράτουσ είναι θ δθμιουργία και κατ’
επζκταςθ υλοποίθςθ κοινωνικοοικονομικϊν πολιτικϊν οι οποίεσ ζχουν ωσ ςκοπό τθ
ςυγκρότθςθ του πλαιςίου των εργαςιακϊν ςχζςεων. Ψο κράτοσ λοιπόν, δφναται να
επθρεάςει το μακροοικονομικό, το πολιτικό και το νομικό πλαίςιο τθσ αγοράσ
εργαςίασ, μζςα ςτα οποία αναπτφςςονται οι εργαςιακζσ ςχζςεισ ςε κάκε χϊρα και
επομζνωσ είναι ςε κζςθ να επιδράςει ςτθ διαπραγματευτικι ιςχφ των εμπλεκομζνων
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Ξαταλιγουμε λοιπόν ςτο ςυμπζραςμα

ότι ο κρατικόσ

μθχανιςμόσ είναι πικανότατα ο πιο δυναμικόσ παράγοντασ του κακεςτϊτοσ, ςτα
πλαίςια του οποίου ορίηονται οι ςχζςεισ απαςχόλθςθσ(Leat 2009:281-300).
Χτισ οικονομίεσ τθσ αγοράσ, τα ςυμφζροντα και θ δφναμθ του κεφαλαίου
διακατζχουν ςυνικωσ πολφ υψθλι κζςθ ςτθν κοινωνία και οι οικονομικοί λειτουργοί
διακζτουν μεγαλφτερθ ανεξαρτθςία. Ωςτόςο, αυτό που παρατθρείται είναι ότι οι
ςχζςεισ μεταξφ κεφαλαίου-εργαςίασ αυτορυκμίηονται και δεςμεφονται αποκλειςτικά
και μόνο

ςτο πλαίςιο τθσ αγοράσ. Αντίκετα, ςτα κράτθ ςτα οποία θ κρατικι

παρζμβαςθ ςτισ οικονομικζσ υποκζςεισ είναι μεγαλφτερθ, οι οικονομικοί λειτουργοί
ζχουν μικρότερθ αυτονομία. Επίςθσ, αυτό που παρατθρείται ςε τζτοιου είδουσ κράτθ,
είναι ότι θ δφναμθ και τα ςυμφζροντα του κεφαλαίου είναι οριοκετθμζνα και θ
ςχζςθ μεταξφ του κεφαλαίου και τθσ εργαςίασ διζπεται από κοινωνικοφσ κεςμοφσ.
Ξατά τθ διάρκεια του 18ου αιϊνα, ο κρατικόσ μθχανιςμόσ και θ αγορά ανάλαβαν
ζνα ρόλο μθχανιςμϊν εναρμόνιςθσ των αντιτικζμενων κοινωνικϊν ςυμφερόντων.
Τμωσ, θ αγορά βριςκόταν ςε κατάςταςθ ανιςορροπίασ γεγονόσ το οποίο είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν υπονόμευςθ του κοινωνικοφ τθσ πλαιςίου. Ψα παραπάνω γεγονότα
αποτζλεςαν το εφαλτιριο για να δοκεί ςτο κράτοσ ζνασ πιο δυναμικόσ μεςολαβθτικόσ
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ρόλοσ ο οποίοσ και κα ζχει ωσ ςκοπό τθν εναρμόνιςθ των κοινωνικϊν ςυμφερόντων.
Πελετϊντασ διάφορεσ ζρευνασ οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ μπορεί
να παρατθριςει κανείσ ότι ο ρόλοσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ αγνοείται. Υικανι αιτία
αυτισ τθσ αγνόθςθσ μπορεί να κεωρθκεί θ αγγλοςαξονικι επίδραςθ ςτθ κεωρία των
ςχζςεων απαςχόλθςθσ μιασ που το βρετανικό κράτοσ ζπαιηε πολφ περιοριςμζνο ρόλο
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Χτθ πραγματικότθτα, το κράτοσ
διαδραματίηει ζνα πολφ ςπουδαίο ρόλο

επειδι διειςδφει ς όλο το φάςμα των

εργαςιακϊν ςχζςεων. Επιπλζον, οι επιλογζσ των πολιτικϊν προςϊπων ςχετικά με τθν
οικονομία και τθν κοινωνικι πολιτικι είναι πολφ ςθμαντικζσ διότι κακορίηουν τθν
ποιότθτα και τα αποτελζςματα των εργαςιακϊν ςχζςεων.
Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ παραχϊρθςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων από το
κράτοσ ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτα ςυνδικαλιςτικά όργανα που τουσ εκπροςωποφν
είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ ο όποιοσ κα αποτελζςει εχζγγυο για τθ
διατιρθςθ τθσ τάξθσ, τθσ ςτακερότθτασ και τθσ ενότθτασ ςε ζνα κοινωνικό ςφνολο.
Υαρατθροφμε λοιπόν από τθ μία, τα δικαιϊματα και θ αςφάλεια που παρζχονται
ςτουσ εργαηομζνουσ είναι ωσ επί το πλείςτον μειωμζνα, και απ’ τθν άλλθ τα
ςυνδικαλιςτικά ςωματεία ζχουν βιϊςει πολφ ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθ κζςθ των
εργαηομζνων ταυτόχρονα με τθν ανάπτυξθ του βιομθχανικοφ καπιταλιςμοφ.
Πεταπολεμικά, παρατθρικθκε ότι ο κρατικόσ μθχανιςμόσ είχε μια αρκετά δυνατι
παρουςία ςτθν οικονομία γεγονόσ που άςκθςε μεγάλθ επίδραςθ ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ. Ψο κράτοσ κεωρικθκε ζνασ εξωτερικόσ παράγοντασ ο οποίοσ ζχει ωσ ςκοπό τθ
ρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου αναφορικά με τθ λειτουργία των εργαςιακϊν
ςχζςεων.

Ζτςι λοιπόν, επικράτθςε θ άποψθ ότι το κράτοσ πρζπει να είναι ζνασ

ουδζτεροσ μθχανιςμόσ ο οποίοσ οφείλει να ςυντονίηει και να βοθκά τισ διάφορεσ
επαγγελματικζσ ομάδεσ να προάγουν τα ςυμφζροντα τουσ.
Υολλζσ χϊρεσ, και ιδιαίτερα χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, διακρίνονται από εκτενι
ςυςτιματα εργατικισ νομοκεςίασ, τα οποία δθμιουργικθκαν με ςκοπό τθν προςταςία
τθσ εργαςίασ

από τθν οικονομικι εξάρτθςθ και εκμετάλλευςθ. Ψο κράτοσ ωσ

κεματοφφλακασ του ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ κακιζρωςε τθ χριςθ του ςυμβολαίου
εργαςίασ(ςφμβαςθ εργαςίασ) και το διαςφάλιςε με υπθρεςίεσ νομικισ ερμθνείασ και
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διαιτθςίασ για πικανζσ διαφορζσ που μπορεί να προκφψουν αναφορικά με τθ
ςυμβατικι ςχζςθ απαςχόλθςθσ, ειδικζσ υπθρεςίεσ διαιτθςίασ και υπθρεςίεσ
καταςτολισ ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ αποφάςεισ των δικαςτθρίων. Ψα
πεδία των εργαςιακϊν ςχζςεων τα οποία ορίηονται από το κράτουσ είναι αρκετά.
Αρχικά, κεςπίηεται νομοκεςία για το κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ το οποίο

ορίηει τα

ελάχιςτα όρια για τθν αμοιβι, τθν άδεια, τισ υπερωρίεσ, τισ ϊρεσ εργαςίασ, τθν άδεια
μθτρότθτασ κλπ. Επιπλζον, λαμβάνουν χϊρα ρυκμίςεισ οι οποίεσ προςτατεφουν τα
ανκρϊπινα δικαιϊματα και τθν ιςότθτα

ςτθν απαςχόλθςθ. Π’ αυτόν τον τρόπο

διαςφαλίηεται ότι τα άτομα δεν υπόκεινται ςε φυλετικζσ, κρθςκευτικζσ, ςεξουαλικζσ
διακρίςεισ ι αλλά προςωπικά χαρακτθριςτικά, τα οποία δεν ςυνδζονται με τθν
ικανότθτα τουσ για εργαςία. Χτθ ςυνζχεια, κεςπίηεται νομοκεςία ςχετικά με τθν
υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ. Ψζλοσ, δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ από το κράτοσ ςτθν
εργατικι νομοκεςία θ οποία αναγνωρίηει το δικαίωμα των εργαηομζνων να
ςυμμετζχουν ςτα εργατικά ςυνδικάτα, να ζρχονται ςε διαπραγμάτευςθ με τουσ
εργοδότεσ τουσ για τουσ όρουσ αμοιβισ και εργαςίασ και φυςικά να απεργοφν
απαρεμπόδιςτα χωρίσ να δζχονται οποιουδιποτε είδουσ απειλζσ(Leat 2009:281-300).
Χε πολλζσ χϊρεσ, το κράτοσ διαδραματίηει εξιςορροπθτικό ρόλο ωσ «ουδζτερο»
μζροσ ςτισ εργαςιακζσ διενζξεισ. Χυχνά, το πρόβλθμα του κράτουσ ανάγεται ςτο
κεςμικό διαχωριςμό του από τθν αςτικι τάξθ και, παρά τθ φαινομενικι του
ουδετερότθτα, ςτο γεγονόσ ότι τείνει να κατθγορείται ότι υποτάςςεται ςτο κεφάλαιο.
Θ κοινι αυτι αντίλθψθ των πολιτϊν απζναντι ςτο κράτοσ προςιδιάηει περιςςότερο ςε
καπιταλιςτικό κράτοσ και επιβεβαιϊνει ςτθν ουςία τθν ταξικι κοινωνία.
Επομζνωσ, θ φπαρξθ των τάξεων ςτα πλαίςια τθσ κοινωνίασ δθμιουργεί τθν ανάγκθ
να διαμεςολαβεί το κράτοσ ανάμεςα ςτισ τάξεισ και να διατθρεί τισ ιςορροπίεσ που
είναι απαραίτθτεσ ϊςτε θ πάλθ των τάξεων να μθν μετατραπεί ςε άκρατθ επίκεςθ από
τθν πλευρά των χαμθλϊν ςτρωμάτων και ςε ακραία εκμετάλλευςθ των χαμθλϊν
ςτρωμάτων από τα ανϊτερα ςτρϊματα. Σι πολιτειακοί κεςμοί, βζβαια, προςφζρουν τθ
δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ, ανεξάρτθτα από τθν οικονομικι τουσ κατάςταςθ
και τθν κοινωνικι τουσ τάξθ, να διεκδικιςουν τα δικαιϊματά τουσ. Ωςτόςο αυτό δεν
ςθμαίνει ότι θ εργατικι τάξθ εγκαταλείπει τισ ςυλλογικζσ τθσ επιδιϊξεισ με τθν άςκθςθ
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του εκλογικοφ τθσ δικαιϊματοσ, κακϊσ και με τα δικαιϊματα που απορρζουν από αυτό
(Clark 1983). Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθ διεκδίκθςθ των
εργαςιακϊν τθσ δικαιωμάτων, θ εργατικι τάξθ οργανϊνεται ςε εργατικά ςυνδικάτα τα
οποία ςυμπυκνϊνουν τα αιτιματα τθσ εργατικισ τάξθσ και διεκδικοφν με τρόπο
οργανωμζνο τα οικονομικά ςυμφζροντα των ομάδων.
Αποτζλεςμα τθσ παραπάνω ςυςπείρωςθσ και οργάνωςθσ των εργαηομζνων είναι
ςυχνά οι καταλιψεισ εργοςταςίων, θ παραβίαςθ των δικαιωμάτων τθσ διεφκυνςθσ, ι
ακόμθ και θ κινθτοποίθςθ ενάντια ςτισ κρατικζσ πολιτικζσ όταν κρικεί ότι οι τελευταίεσ
πλιττουν ςυμφζροντα ομάδων και μάλιςτα ευπακϊν όπωσ οι άνεργοι, οι γυναίκεσ ι
ακόμθ και οι νζοι εργαηόμενοι(Clark 1983).

3.3 Ο ρόλοσ του ςυνδικαλιςμοφ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ
Σι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ι όπωσ αλλιϊσ ονομάηονται «ςυνδικάτα»
αποτελοφν ζνα φορζα μζςο του οποίου εκφράηεται θ ςυλλογικι εκπροςϊπθςθ τθσ
εργαςίασ, μζςα από τθ

διεκδίκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ κζςθσ

τθσ ςε

κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ψα ςυνδικάτα παρεμβαίνουν ς αυτά τα
πλαίςια με διάφορουσ τρόπουσ. Αρχικά, μζςα από τθ διαδικαςία των ςυλλογικϊν
διαπραγματεφςεων, οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ εκπροςωποφν τθν εργαςία και
καταλιγουν ςτισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ οι οποίεσ ςυνομολογοφνται μαηί
με τουσ εργοδότεσ και κεςπίηουν όρουσ οι οποίοι δεςμεφουν το περιεχόμενο των
εργαςιακϊν ςχζςεων. Χτθ ςυνζχεια, ο ςυλλογικόσ χαρακτιρασ των ςυνδικάτων ο
οποίοσ ςυχνά διακατζχεται από τθν άςκθςθ δυναμικϊν πιζςεων(πχ ςυλλαλθτιρια,
πορείεσ, απεργίεσ) τόςο προσ τουσ εργοδότεσ όςο και προσ το κράτοσ, ςυνειςφζρει
ςτθ λιψθ μζτρων πολιτικισ (π.χ νομοκεςία) τα οποία ςχετίηονται με τισ
προχποκζςεισ και τισ ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ και διαβίωςθσ του ανκρϊπου ςτουσ
χϊρουσ εργαςίασ
Ψα ςυνδικάτα αποτελοφν οργανϊςεισ των μιςκωτϊν εργαηομζνων οι οποίεσ
ζχουν ςκοπό τθν προςταςία των ςυμφερόντων τθσ μιςκωτισ εργαςίασ και
οργανϊνουν ςε μεταβαλλόμενεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ςε κοινι
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δράςθ τα ςυμφζροντα τθσ μιςκωτισ εργαςίασ. Πε όπλο τθν κοινι δράςθ αποτελοφν
μια δφναμθ θ οποία ςτοχεφει ςτθν προςταςία των μελϊν τουσ ςτο ευρφτερο
πλαίςιο τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ και ζνα κίνθμα το
οποίο αποβλζπει ςε ευρφτερουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ.
Χτθν Ελλάδα, το άρκρο 231 του ςυντάγματοσ, αναγνωρίηει τθν ςυνδικαλιςτικι
ελευκερία. Επίςθσ, ο νόμοσ 1264/82 είναι το βαςικότερο νομοκετικό κείμενο το
οποίο περιγράφει τθν εςωτερικι ηωι, τθν οργάνωςθ και τθν λειτουργία των
ελλθνικϊν ςυνδικάτων. Θ δθμιουργία των ςυνδικάτων βαςίηεται ςτθν ανάγκθ
ςυλλογικισ ζκφραςθσ τθσ εργαςίασ και ςτθν εκδιλωςθ τθσ αλλθλεγγφθσ ανάμεςα
ςτα μζλθ του. Θ ίδρυςθ των ςυνδικάτων ζχει τα χαρακτθριςτικά κίνθςθσ πολιτικοφ
χαρακτιρα και αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι προτιμοφν να εκφράηουν τα
ςυμφζροντα τουσ ςυλλογικά αντί να επαναπαφονται ςε ατομικζσ λφςεισ και ςε
εξατομικευμζνεσ παρεμβάςεισ (Leat 2009:309-320).
Τπωσ αναφζραμε και παραπάνω, ο βαςικόσ ςτόχοσ των ςυνδικάτων είναι θ
ικανοποίθςθ και θ προάςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ μιςκωτισ εργαςίασ. Θ
ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων των μιςκωτϊν αποτελεί το βαςικό ςτόχο ςε ζνα
ευρφτερο

πλαίςιο

πολιτικϊν

ςτόχων

και

ςτρατθγικϊν

οργανϊςεων. Σ χαρακτιρασ των ευρφτερων ςτόχων

των

ςτρατθγικϊν

αποτελείται από

ςυχνζσ

παρεμβάςεισ ςε κακθμερινό επίπεδο, οι οποίεσ ζχουν ςκοπό να δθμιουργιςουν
κινθματικοφσ όρουσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ κα διαμορφϊςουν ζνα κίνθμα με
κοινωνικά χαρακτθριςτικά, το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα (Ξαρακιουλάφθ 2012: 199-203)
Σι ιδεολογικοπολιτικζσ αναφορζσ των μελϊν που απαρτίηουν τα ςυνδικάτα
παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο για τθ διαμόρφωςθ των ειδικϊν ςτόχων οι οποίοι κα
ενταχκοφν ςτθ ςυνζχεια ςτουσ ευρφτερουσ ςτρατθγικοφσ προςανατολιςμοφσ των
ςυνδικάτων. Ωπάρχουν οριςμζνεσ τάςεισ ςτισ οποίεσ εςτιάηεται το ςυνδικαλιςτικό
κίνθμα ςε διεκνζσ επίπεδο. Θ βαςικότερθ τάςθ είναι θ αποδοχι τθσ αρχισ τθσ
πάλθσ των τάξεων και θ ςυνεχισ προςπάκεια για αλλαγι του κοινωνικοοικονομικοφ
ςυςτιματοσ μζςα από αδιάκοπεσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςε
μεταρρυκμίςεισ για τθν αλλαγι του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ μζςα από τισ
επαναςτατικζσ διαδικαςίεσ κατά τα πρότυπα του μπολςεβικιςτικοφ κομμουνιςμοφ.
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Ακόμα μία τάςθ που παρατθρείται, είναι θ πλιρθσ αυτονομία των ςυνδικάτων από
οποιονδιποτε εξωγενι παράγοντα όπωσ ο αναρχοςυνδικαλιςμόσ (Leat 2009:281300).
Χτθ χϊρα μασ, θ αρχι τθσ πάλθσ των τάξεων υιοκετικθκε από το πρϊτο
ςυνζδριο τθσ Γ.Χ.Ε.Ε το 1918 και διατθρείται ζωσ ςιμερα από τθν πλειονότθτα των
μελϊν τθσ και εκδθλϊνεται μζςα από χριςθ μεταρρυκμίςεων οι οποίεσ ζχουν ωσ
ςκοπό τθν αλλαγι του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ αλλά και τθν ανατροπι του μζςα
από επαναςτατικζσ ριξεισ. Τπωσ αναφζραμε και παραπάνω, θ αρχι τθσ πάλθσ των
τάξεων είναι θ βαςικότερα τάςθ θ οποία υιοκετείται ςτα περιςςότερο ςυνδικάτα,
ωςτόςο υπάρχουν και ςυνδικάτα τα οποία αποδζχονται τθ φφςθ του
κοινωνικοοικονομικοφ ςυςτιματοσ και ηθτοφν τθ μεταβολι του με όρουσ και
προχποκζςεισ οι οποίεσ κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ.
Υαρόλα αυτά, τθν τελευταία 20ετία, παρατθρείτε θ ολοζνα και περιςςότερο
υποχϊρθςθ τθσ δφναμθσ των ςυνδικάτων ςε διεκνζσ επίπεδο. Σι εργαςιακζσ
ςχζςεισ βρίςκονται αντιμζτωπεσ με ςοβαρά προβλιματα τα οποία δθμιουργοφν
πλθκϊρα ερωτθμάτων ςχετικά με το μζλλον τον ςυνδικάτων. Διατυπϊνονται
διάφορεσ απόψεισ ςχετικά με τθν αδυναμία των ςυνδικάτων. Από τθ μία,
υποςτθρίηεται ότι τα ςυνδικάτα αποτελοφν μορφϊματα άλλθσ εποχισ και το
πρόβλθμα εςτιάηεται ςτθν δομικι τουσ λειτουργία και από τθν άλλθ ότι τα
ςυνδικάτα αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των εργαηομζνων οι οποίεσ
είναι όχι μόνο υπαρκτζσ αλλά αυξάνονται λόγω του ότι θ κατάςταςθ των
εργαςιακϊν ςχζςεων επιδεινϊνεται(Leat 2009:309-320)
Τπωσ και να ζχει, τα ςυνδικάτα ςτθ ςφγχρονθ εποχι βρίςκονται αντιμζτωπα με
μια ςειρά προκλιςεων που πρζπει να ξεπεράςουν ϊςτε να αντεπεξζλκουν ςτα
ςφγχρονα δεδομζνα ςτα οποία θ ςυλλογικι δράςθ κρίνεται ωσ επιτακτικι ανάγκθ. Θ
μεγαλφτερθ πρόκλθςθ είναι θ ανάδειξθ τθσ αξίασ τθσ ςυλλογικότθτασ ωσ
κακοριςτικό μζςο για τθ διαςφάλιςθ και ςτιριξθ των ςυμφερόντων τθσ εργαςίασ,
ειδικά ςε μια εποχι όπου θ μιςκωτι εργαςία μεταβάλλεται όλο και περιςςότερο και
οι ςυνκικεσ που δθμιουργοφνται κάκε άλλο παρά ευνοϊκζσ μπορεί να κεωρθκοφν
για τον εργαηόμενο.
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3.4 Η τυπικι εργαςιακι ςχζςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ
Πετά το τζλοσ του δεφτερο παγκοςμίου πολζμου παρατθρείται θ αμφιςβιτθςθ
τθσ τυπικισ εργαςιακισ ςχζςθσ θ οποία αποτζλεςε το κεμζλιο του βιομθχανικοφ
κόςμου για πολλζσ δεκαετίεσ.
Ψα χαρακτθριςτικά τθσ τυπικισ εργαςιακισ ςχζςθσ αναφζρονται ςυνοπτικά ςτθ
ςυνζχεια:
α. Ωσ εξαρτθμζνθ μιςκωτι εργαςία ορίηεται θ μιςκωτι ςχζςθ θ οποία ςτθρίηεται
ςτθν φπαρξθ εξάρτθςθσ ανάμεςα ςτον εργαηόμενο και ςτον εργοδότθ, γεγονόσ που
αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ προκειμζνου να αποτελζςει θ ςχζςθ αυτι
αντικείμενο του εργατικοφ δίκαιου.
β. Θ ςτακερι απαςχόλθςθ αποτελεί χαρακτθριςτικό τθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και
ςτθρίηεται ςτθν κοινι αποδοχι ότι θ διάρκεια τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ είναι αόριςτθ,
ξεκινά από τθν θμερομθνία πρόςλθψθσ του εργαηόμενου, ενϊ θμερομθνία λιξθσ
κεωρείται θ ςυνταξιοδότθςθ του.
γ. επιπλζον θ τυπικι εργαςιακι ςχζςθ χαρακτθρίηεται από ςτακερό ωράριο
απαςχόλθςθσ που αφορά τόςο τθν θμεριςια όςο και τθν εβδομαδιαία κατανομι
των ωρϊν εργαςίασ.
δ. ωσ τζταρτο ςτοιχείο τθσ τυπικισ εργαςιακισ ςχζςθσ κεωρείται θ πλιρθσ
απαςχόλθςθ θ οποία ςτθρίηεται ςε πλιρεσ ωράριο εργαςίασ όπωσ αυτό κακορίηεται
από το νομοκετικό πλαίςιο.
ε. Θ αμοιβι που ορίηεται ςτα πλαίςια τθσ τυπικισ εργαςιακισ ςχζςθσ είναι ίςθ
τουλάχιςτον με τα κατϊτερα όρια που ορίηονται από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ του κλάδου.
ςτ. τα κεμελιϊδθ κοινωνικά και εργαςιακά δικαιϊματα των εργαηομζνων
κακορίηονται με βάςθ τθν ιςχφουςα αςφαλιςτικι και εργατικι νομοκεςία
(ΛΡ.Ε./Γ.Χ.Ε.Ε. 2013: κεφ 8).
Χτθν Ελλάδα, το κεςμικό πλαίςιο τθσ αγοράσ εργαςίασ διαμορφϊνεται από το
Χφνταγμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τισ Διεκνείσ Χυμβάςεισ Εργαςίασ, τθ ςχετικι
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νομοκεςία και νομολογία, διατάγματα και εγκυκλίουσ, τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, τουσ κανονιςμοφσ εργαςίασ κλτ. Σι βαςικότερεσ ρυκμίςεισ ςχετίηονται με
τθ ςφμβαςθ εργαςίασ, το χρόνο εργαςίασ, τισ υπερωρίεσ,

τισ άδειεσ από τθν

εργαςία, τον κατϊτατο μιςκό και τισ απολφςεισ των εργαηομζνων.
Χτθ χϊρα μασ, ο ανϊτατοσ φορζασ ο οποίοσ αςχολείται με τθν εποπτεία τθσ
αγοράσ εργαςίασ

είναι το Ωπουργείο Εργαςίασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ και

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. Σι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ του υπουργείου

είναι οι

εργαςιακζσ ςχζςεισ, οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ, θ κοινωνικι προςταςία, θ
ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, οι ςυνκικεσ εργαςίασ, θ υγιεινι και
αςφάλεια τθσ εργαςίασ, θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ κ.α.
Σ Σ.Α.Ε.Δ (Σργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ) αποτελεί ζνα πολφ
ςθμαντικό φορζα τθσ αγοράσ εργαςίασ. Αρμοδιότθτεσ του φορζα αυτοφ είναι θ
παρζμβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ για τθν αςφάλιςθ τθσ εργαςίασ, θ ςφνδεςθ μεταξφ
προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ κακϊσ και θ δθμιουργία και υλοποίθςθ
προγραμμάτων απαςχόλθςθσ, θ παροχι

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και

κατάρτιςθσ κακϊσ και παροχζσ επιδομάτων ςε ανζργουσ και ευπακείσ κοινωνικζσ
ομάδεσ όπωσ και θ υποςτιριξθ ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ ανζργων ατόμων.
Ακόμα ζνασ φορζασ ο οποίοσ διαδραματίηει ζνα πολυςιμαντο ρόλο ςτθν αγορά
εργαςίασ είναι το Χ.ΕΥ.Ε( Χϊμα επικεωρθτϊν εργαςίασ). Ψο Χ.ΕΥ.Ε αποτελεί ζναν
ελεγκτικό μθχανιςμό του κράτουσ όπου βαςικι του αρμοδιότθτα είναι θ εποπτεία
για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Επιπλζον, το Χ.ΕΥ.Ε
ελζγχει τισ διαδικαςίεσ τιρθςθσ των ςυμβάςεων εργαςίασ και ερευνά τθν
αςφαλιςτικι κάλυψθ και παράνομθ απαςχόλθςθ των εργαηομζνων. Ψζλοσ, δφναται
να ςυνδράμει ςτθν ομαλοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων αλά και να επιλφςει
ενδεχόμενεσ εργαςιακζσ ςυγκροφςεισ.
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3.5 Οι ςυνζπειεσ των αλλαγών ςτον εργαςιακό χώρο
Αρχικά, υποβακμίηεται ο ρόλοσ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και προωκοφνται
ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίασ οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ ςυνεπάγονται περιοριςμό
ςτισ αμοιβζσ και ςτα δικαιϊματα των εργαηομζνων. Σι εξελίξεισ ςτο περιεχόμενο τθσ
ζννοιασ τθσ εξάρτθςθσ αποτελοφν κεμελιακό γνϊριςμα για τθν αναγνϊριςθ του
τυπικοφ χαρακτιρα τθσ μιςκωτισ εργαςίασ. Αυτζσ με τθ ςειρά τουσ επιφζρουν τθν
αυτονομία ςτον εκτελεςτικό ρόλο του εργαηόμενου, θ οποία με τθ ςειρά τθσ
επιτρζπει το αυξθμζνο επίπεδο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ,
γεγονόσ που επιδρά ςτθ χαλάρωςθ των ιεραρχικϊν δομϊν των επιχειριςεων
Ψα παραπάνω δθμιουργοφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ ϊςτε να πλιττονται
τόςο τα δικαιϊματα του εργαηόμενου όςο και θ εργατικι και αςφαλιςτικι
νομοκεςία. Υαράλλθλα, προωκείται θ μερικι και προςωρινι απαςχόλθςθ ςτα
πλαίςια τθσ ευζλικτθσ εργαςίασ γεγονόσ που ςχετίηεται με τθν καλλιζργεια τθσ
αναςφάλειασ και τθσ μείωςθσ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων ενϊ ταυτόχρονα οι
εργαηόμενοι περικωριοποιοφνται και ςυχνά οδθγοφνται ςτθν ανεργία. «Θ μερικι
απαςχόλθςθ ςυνοψίηει τθν πιο επιτθδευμζνθ μζκοδο για να εμφανιςτεί πιο
ορκολογικά θ εργατικι δφναμθ ωσ εμπόρευμα, ςτθ ςχζςθ με το κεφάλαιο και ωσ
προσ τθν ευζλικτθ διαχείριςθ του χρόνου εργαςίασ» (Οφτρασ 2000: 124). Ψζλοσ,
παρατθρείται το φαινόμενο τθσ κατάτμθςθσ τθσ εργοδοτικισ ιδιότθτασ ςφμφωνα με
τθν οποία παρατθρείται ακόμθ κι ο δανειςμόσ προςωπικοφ.
Χταδιακά, αποδιαρκρϊνονται οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ και ο τρόποσ που
κακορίηονται οι μθνιαίεσ απολαβζσ. Ψα εργατικά ςυνδικάτα δεν κατορκϊνουν να
εκπροςωπιςουν επαρκϊσ τουσ εργαηομζνουσ και οι επιτροπζσ που δθμιουργοφνται
ςτισ επιχειριςεισ ζχουν μειωμζνθ επιρροι. Ψο παραπάνω παρατθρείται ιδιαιτζρα
ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.

Επιπρόςκετα, παρατθροφνται μεγάλεσ αλλαγζσ

ςτον τρόπο που οργανϊνονται οι επιχειριςεισ και ςταδιακι απομάκρυνςθ από τθν
φορντικι παράδοςθ.
Ακόμθ, το ωράριο εργαςίασ των εργαηομζνων προςαρμόηεται με βάςθ τισ
ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και οι αλλαγζσ που προκφπτουν είναι αποτζλεςμα τθσ
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κρίςθσ του φορντικοφ προτφπου που οδθγεί με τθ ςειρά του ςτθ διαμόρφωςθ
ευζλικτων ωραρίων ςε ςυνδυαςμό με τθν εξατομίκευςθ του χρόνου εργαςίασ.
Επιπλζον, ο χρόνοσ εργαςίασ επιμθκφνεται πζρα από τα νόμιμα όρια ςε βακμό
τζτοιο που ο εργαηόμενοσ αφιερϊνεται εξολοκλιρου ςτθν εργαςία του και οι
απαιτιςεισ του εργοδότθ εντατικοποιοφνται ςτουσ ρυκμοφσ αυτισ.
Χε αυτά τα πλαίςια κακίςταται δφςκολθ θ οριοκζτθςθ του ελεφκερου χρόνου ενϊ
παράλλθλα πλιττονται οι οικογενειακζσ ςχζςεισ και οι κοινωνικζσ ςχζςεισ, και ο
εργαηόμενοσ λειτουργεί ςε κακεςτϊσ ακόμα και διαλείπουςασ εργαςίασ, γεγονόσ
που πλιττει τθν ελεφκερθ διάκεςθ του εργαηόμενου ςε κζματα που αφοροφν τον
επαγγελματικό του χρόνο.
Ξλείνοντασ τθν ενότθτα αυτι επιςθμαίνεται ότι ςτθν εποχι μασ ζχουν
αποδυναμωκεί οι όροι προςταςίασ των εργαηομζνων όχι μόνο ςε κζματα που
αφοροφν τισ απολφςεισ τουσ αλλά και ςε ηθτιματα που άπτονται τθσ κακθμερινισ
εργαςιακισ ςυμπεριφοράσ τουσ (ΛΡ.Ε./ Γ.Χ.Ε.Ε. 2013).

3.6 Η εξζλιξθ των ατομικών ςυμβάςεων εργαςίασ
Λδιαίτερα ςτθ ςφγχρονθ εποχι, θ οικονομικι κρίςθ και θ φφεςθ αυξάνουν τθν
ανεργία ενϊ τθν ίδια ςτιγμι παρατθρείται μείωςθ των κζςεων εργαςίασ. Ψο γεγονόσ
αυτό δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ ϊςτε οι εργαηόμενοι να είναι
πρόκυμοι να δεχτοφν ςχεδόν οποιοδιποτε όρο προκειμζνου να εξαςφαλίςουν μια
κζςθ εργαςίασ ακόμθ και μερικισ απαςχόλθςθσ. Χτισ μζρεσ μασ, οι ατομικζσ
ςυμβάςεισ εργαςίασ διαφοροποιοφνται όχι μόνο ποςοτικά αλλά και ποιοτικά και
ςυντείνουν τθν κακιζρωςθ τθσ ευζλικτθσ εργαςίασ, γεγονόσ που κακιςτά πλζον τθν
μόνιμθ εργαςία ςπάνια. Ζντονεσ μορφζσ μερικισ απαςχόλθςθσ προωκοφνται ακόμθ
και ςε ςθμείο που γίνεται πλζον γνωςτι ωσ εκ περιτροπισ εργαςία (ΛΡ.Ε./ Γ.Χ.Ε.Ε.
2013).
Σι νομοκετικζσ παρεμβάςεισ που πραγματοποιοφνται και εντείνονται κατά τθ
διάρκεια τθσ οικονομικισ φφεςθσ δυςχεραίνουν τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, οι οποίεσ
δεν γίνονται πλζον με τρόπο ςυλλογικό αλλά χαρακτθρίηονταν από ζνα ζντονο
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διευκυντικό δικαίωμα το οποίο καταμαρτυρά τθ δυνατότθτα του εργοδότθ να
επιβάλλει με τρόπο επιτακτικό τουσ όρουσ του και οι εργαηόμενοι είναι
υποχρεωμζνοι να τουσ δεχτοφν υπό το φόβο τθσ απόλυςθσ. Ψο φάςμα τθσ απόλυςθσ
και ο τρόποσ που δυςχεραίνονται οι εργαςιακζσ ςχζςεισ προκφπτει από τισ ετιςιεσ
ζρευνεσ που δθμοςιοποιεί το Χϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ(Χ.ΕΥ.Ε) οι οποίεσ
καταδεικνφουν ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νζων προςλιψεων ζχει μειωκεί
δραματικά, όπωσ και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
Αντίκετα, παρατθρείται ότι οι ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ και εκ περιτροπισ
εργαςίασ ζχουν αυξθκεί τα τελευταία χρόνια.
Ψα παραπάνω δεν κα μποροφςαν να λάβουν χϊρα, χωρίσ τθν προϊκθςθ νζων
ευζλικτων ατομικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ και χωρίσ τθ μετατροπι των υφιςτάμενων
ςυμβάςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ςυμβάςεισ μερικισ απαςχόλθςθσ ι εκ
περιτροπισ εργαςίασ. Χθμαντικό ςθμείο αναφοράσ αποτελεί το 2012 κατά το οποίο
παρατθρικθκε ςθμαντικι αφξθςθ ςτθν μετατροπι των ατομικϊν ςυμβάςεων
εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε εργαςία εκ περιτροπισ, απόφαςθ θ οποία
λιφκθκε μονομερϊσ από τον εργοδότθ. Ειδικότερα, όςον αφορά τισ ατομικζσ
ςυμβάςεισ εργαςίασ παρατθρείται ότι το ζτοσ 2012 ζχει μειωκεί ο ςυνολικόσ
αρικμόσ ςφναψθσ νζων ςυμβάςεων εργαςίασ ενϊ παρατθρείται μεγάλθ πτϊςθ ςτισ
ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι οι νζεσ ςυμβάςεισ
εργαςίασ, είτε πρόκειται για πλιρθ για μερικι ι εκ περιτροπισ απαςχόλθςθ,
μειϊκθκαν μζςα ςε τρία χρόνια κατά 28% περίπου.
Επιπρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ ςυμβάςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςθμειϊνεται ότι
θ αντίςτοιχθ μείωςθ άγγιξε το 50% περίπου. Αντίκετα με τα παραπάνω ποςοςτά, οι
ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίασ φαίνεται να κερδίηουν ζδαφοσ κακϊσ παρατθρείται τθν
αντίςτοιχθ τριετία, από το 2009 ωσ το 2012, αφξθςθ που ξεπερνά το 100%.
Χτο ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να γίνει μια ςφντομθ αναφορά ςτον όρο ευελιξία
και ςτισ ευζλικτεσ μορφζσ εργαςίεσ που ζχουν ιδθ αναφερκεί ςε προθγοφμενα
τμιματα τθσ εργαςίασ αυτισ. Θ ζννοια τθσ ευελιξίασ ορίηεται ωσ θ ικανότθτα ενόσ
οικονομικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο είναι ςαφϊσ κακοριςμζνο ςτο χϊρο και ςτο
χρόνο και διακζτει ςυγκεκριμζνεσ δυναμικζσ ιδιότθτεσ να μπορεί να μεταβάλλεται
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προςαρμοηόμενο ςτισ νζεσ ανάγκεσ και ςτα νζα δεδομζνα του περιβάλλοντόσ του.
Είναι φανερό ότι ενδιαφζρει περιςςότερο θ δυνατότθτα αλλαγισ ςτον χϊρο και ςτο
χρόνο ενϊ δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάηει αναγκαςτικά και θ ουςία τθσ εργαςίασ
(ΛΡ.Ε./ Γ.Χ.Ε.Ε. 2013).
Ωπό τθν ζννοια αυτι γίνεται ςαφζσ ότι κανζνα ςφςτθμα ςτο ςφνολό του δεν
μπορεί να παραμείνει εντελϊσ ανεπθρζαςτο, ενϊ για να εκτιμθκεί θ ευελιξία του
ςυςτιματοσ κα χρειαςτεί να λθφκοφν υπόψθ τα δεδομζνα εκείνα που τθν
επθρεάηουν όπωσ επίςθσ και το ενδεχόμενο κόςτοσ από αυτιν τθν ευελιξία το οποίο
δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά πολιτικό και κοινωνικό. Χθμαντικό ςθμείο αναφοράσ
τθσ ευελιξίασ είναι θ ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ εξελίξεισ, είτε είναι εξωγενείσ είτε
ενδογενείσ. Ακόμθ ενδιαφζρον ςθμείο αναφοράσ αποτελοφν τα μζςα επίτευξθσ των
αλλαγϊν όπωσ τονίηεται από τουσ μελετθτζσ.
Χτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν παρουςιάηονται ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ
μορφζσ εργαςίασ όπωσ επίςθσ και με τισ μετατροπζσ των ςυμβάςεων εργαςίασ:

Πίνακασ 1: Ρζεσ προςλιψεισ και ςυμβάςεισ.
Μεξηθή
Γεληθό Σύλνιν
εθ Πεξηηξνπήο
Εξγαζία/
Νέωλ
Εξγαζία
Απαζρόιεζε
Σπκβάζεωλ

Σύλνιν
Μεξηθήο θαη
εθ
Πεξηηξνπήο
Εξγαζίαο

Πνζνζηό
Επέιηθηωλ
Μνξθώλ επί
ηνπ ζπλόινπ
(%)

Έηνο

Πιήξεο
Εξγαζία

2012

375.843

241.985

65.615

683.443

307.600

45%

2011

460.706

233.558

68.300

762.564

301.858

40%

2010

586.281

228.994

60.677

875.952

289.671

33%

2009

746.911

157.738

40.489

945.138

198.227

21%

Απόθιηζε
2009-2012

-371.068

84.247

25.126

-261.695

109.373

Υθγι: ΛΡ.Ε/Γ.Χ.Ε.Ε. (2013)

.
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Πίνακασ 2: Πετατροπι Χφμβαςθσ Υλιρουσ Απαςχόλθςθσ ςε Ευζλικτθ Πορφι
Εργαςίασ

Έηνο

Μεξηθή Εξγαζία/
Απαζρόιεζε

εθ Πεξηηξνπήο
Εξγαζία κε ηε
ζύκθωλε γλώκε
ηνπ εξγαδόκελνπ

εθ Πεξηηξνπήο
Εξγαζία κε
κνλνκεξή γλώκε
ηνπ εξγνδόηε

Σύλνιν εθ
Πεξηηξνπήο
Εξγαζίαο

Σύλνιν

2012

49.640

21.478

13.372

34.850

84.490

2011

32.420

19.128

7.414

26.542

58.962

2010

18.713

6.527

1.013

7.540

26.253

2009

12.219

4.146

612

4.758

16.977

Απόθιηζε
2009-2012

37421

17.332

12.760

30.092

67.513

Υθγι: ΛΡ.Ε/Γ.Χ.Ε.Ε. (2013)

Πίνακασ 3: Ειδικζσ Πορφζσ Απαςχόλθςθσ

Έηνο

Σπκβάζεηο
Μεξηθήο
Απαζρόιεζεο

Σπκβάζεηο εθ
Πεξηηξνπήο
Απαζρόιεζεο

Σπκβάζεηο
Έξγνπ ή
Παξνρήο
Αλεμάξηεηωλ
Υπεξεζηώλ

2012

332.167

94.021

2.979

910

430.077

2011

300.230

84.519

4.345

194

389.288

2010

340.619

90.158

16.515

628

447.920

2009

272.561

57.825

35.526

1.991

367.903

Απόθιηζε
2009-2012

59.606

36.196

-35.547

-1.081

62.174

Υθγι: ΛΡ.Ε/Γ.Χ.Ε.Ε. (2013)
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Σύλνιν
Σπκβάζεηο
Σπκβάζεωλ
Παξαγωγήο
Εηδηθώλ Μνξθώλ
Φαζώλ
Απαζρόιεζεο

3.7 Η τεχνικι αντιμετώπιςθσ των ςυγκροφςεων
Σι ςυγκροφςεισ που ορίηονται ωσ διαφορζσ ςυμφερόντων ςτθν εργαςία είναι
ςυνθκιςμζνεσ. Ππορεί να ςυμβοφν μεταξφ των εργαηομζνων, μεταξφ των μάνατηερ,
μεταξφ των εργαηόμενων και των μάνατηερ, όπωσ επίςθσ μεταξφ των εργαηομζνων
και του εργοδότθ τουσ τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο.
Θ αντιμετϊπιςθ των εργαςιακϊν ςυγκροφςεων και γενικότερα των ςυγκροφςεων
ενίοτε ςχετίηεται με τθν προςπάκεια να ικανοποιθκοφν, ςτο βακμό που είναι εφικτό,
τα ηθτοφμενα τθσ μίασ πλευράσ όςο και τθσ άλλθσ. Θ διαδικαςία αυτι είναι ιδιαίτερα
δυςχερισ και χρειάηεται λεπτοφσ χειριςμοφσ προκειμζνου να επιτευχκοφν οι
απαραίτθτεσ ιςορροπίεσ, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα (Ηαβλάνοσ
2002:κεφ.16):
α. Θ τεχνικι τθσ αποφυγισ ι τθσ αγνόθςθσ: ςτθν τεχνικι τθσ αποφυγισ θ
προςπάκεια ικανοποίθςθσ των ιδίων ςυμφερόντων και των ςυμφερόντων του άλλου
μζρουσ είναι ελαςτικι. Χτθν περίπτωςθ αυτι, οι δφο πλευρζσ λειτουργοφν με τθ
λογικι του χάνω-χάνεισ, ενϊ το άτομο που επιλζγει να εφαρμόςει τθν τακτικι αυτι
επιλζγει να μθν δράςει με φανερό τρόπο και παραμζνει ουδζτερο αγνοϊντασ τθ
ςφγκρουςθ.
β. Θ τεχνικι τθσ εξυπθρζτθςθσ ι τθσ βοικειασ: ςτθν τεχνικι αυτι το ανϊτερο
ςτζλεχοσ, το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν επίλυςθ τθσ ςφγκρουςθσ, προςπακεί να
διευκετιςει τθ ςφγκρουςθ χωρίσ να ικανοποιεί τα προςωπικά του ςυμφζροντα. Χτθν
περίπτωςθ αυτι το αποτζλεςμα είναι κερδίηεισ-χάνω και προςπακείτε μια
εξιςορρόπθςθ των αντίπαλων δυνάμεων, γεγονόσ που προκαλεί μία ιςορροπία ςτα
πλαίςια του εργαςιακοφ χϊρου.
γ. Θ τεχνικι του ανταγωνιςμοφ: τα ανϊτερα ςτελζχθ επιλζγουν να επιβάλλουν
τθν άποψι τουσ εκμεταλλευόμενα τθν ιςχφ τουσ ςτον εργαςιακό χϊρο. Ψο
αποτζλεςμα αυτισ τθσ τακτικισ είναι το κερδίηω-χάνεισ.
δ. θ τεχνικι του ςυμβιβαςμοφ: ςτθν περίπτωςθ αυτι γίνεται προςπάκεια να
ςυμβιβαςτοφν οι δφο πλευρζσ, ενϊ θ λφςθ που προωκείται δεν είναι θ καλφτερθ
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αλλά θ περιςςότερο αποδεκτι. Θ τακτικι αυτι προςπακεί να καλφψει τισ ανάγκεσ
των δφο μερϊν όςο το δυνατόν με καλφτερο τρόπο. Χτθν περίπτωςθ αυτι κανζνασ
δεν κερδίηει και δεν χάνει.
ε. Θ τεχνικι τθσ ςυνεργαςίασ: ςτθν τεχνικι αυτι είναι υψθλι θ προςπάκεια να
ικανοποιθκοφν τα ςυμφζροντα και των δφο πλευρϊν. Χτθν περίπτωςθ αυτι και οι
δφο πλευρζσ αποκομίηουν οφζλθ και ζτςι προκφπτει ωσ αποτζλεςμα το κερδίηωκερδίηεισ.
Υολφ μεγάλθ ςθμαςία για τθν επιλογι των τρόπων επίλυςθσ μιασ εργαςιακισ
ςφγκρουςθσ διαδραματίηει ο πολιτιςμόσ και θ κουλτοφρα που κυριαρχεί ςε κάκε
χϊρα. Ωπάρχουν πολλά μοντζλα για τον υπολογιςμό των διαφορϊν ςτθν εκνικι
κουλτοφρα. Σ Hofstede εντόπιςε τισ διαςτάςεισ του ατομικιςμοφ και τθσ απόςταςθσ
από τθν εξουςία και επιςιμανε τθν επίδραςθ που μπορεί να ζχει θ εκνικι
κουλτοφρα.(Ηαβλανόσ 2002:333-336)
Θ απόςταςθ από τθν εξουςία ςχετίηεται με το βακμό ςτον οποίο οι άνκρωποι
κεωροφν ότι θ δφναμθ κατανζμεται ανιςότιμα ςε μια κοινωνία και κατ’ επζκταςθ
ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Χε χϊρεσ ςτισ οποίεσ υφίςταται μεγάλθ απόςταςθ από τθν
εξουςία, αναμζνεται θ προςδοκία και θ παραδοχι ότι θ ιςχφσ κατανζμεται άνιςα.
Αντίςτοιχα λοιπόν, ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ ςε τζτοιεσ χϊρεσ, οι εργαηόμενοι είναι
περιςςότερο δεκτικοί ςτθν επίβλεψθ και ςτθν επιτιρθςθ και περιμζνουν από τθν
θγεςία να παίρνει αποφάςεισ και αυτοί να τισ διεκπεραιϊνουν με οποιοδιποτε
τρόπο. Χτουσ εν λόγω εργαςιακοφσ χϊρουσ, οι μιςκωτοί φοβοφνται να ζρκουν ςε
ριξθ και αντιπαράκεςθ με τουσ εργοδότεσ τουσ και αποφεφγουν οποιαδιποτε
ανάμειξθ για ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων. Σποιαδιποτε προςπάκεια τθσ
διοίκθςθσ για ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθ λιψθ αποφάςεων ενδζχεται να
κεωρθκεί αρνθτικι αλλά και ςθμάδι αδυναμίασ διοίκθςθσ.
Χε χϊρεσ ςτισ οποίεσ υπάρχει μικρότερθ απόςταςθ από τθν εξουςία, ενδζχεται οι
εργαηόμενοι να προςδοκοφν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ των
αποφάςεων. Χτθ περίπτωςθ αυτι, οι εργαηόμενοι παίρνουν αποφάςεισ ςε
ςυνεργαςία με τθ διοίκθςθ και δεν φοβοφνται το ενδεχόμενο αντιπαράκεςθσ με τθν
διεφκυνςθ. Ζτςι λοιπόν, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι οι εργαηόμενοι
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χρθςιμοποιοφν τθν τεχνικι τθσ αποφυγισ ι εξυπθρζτθςθσ όταν υπάρχει απόςταςθ
από τθ εξουςία ενϊ χρθςιμοποιοφν τθν τεχνικι τθσ ςυνεργαςίασ ι του ςυμβιβαςμοφ
όταν θ απόςταςθ από τθν εξουςία είναι μικρι.
Τςον αφορά τθν διάςταςθ του ατομικιςμοφ, νοείται ο βακμόσ ςτον οποίο οι
άνκρωποι αιςκάνονται τον εαυτό τουσ ωσ άτομα ι ωσ μζλθ τα οποία απαρτίηουν
μια ομάδα ι ζνα κοινωνικό ςφνολο. Χτισ χϊρεσ με υψθλά επίπεδα ατομικιςμοφ, οι
άνκρωποι ενδιαφζρονται πρωτίςτωσ για τθν ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων τουσ
και φροντίηουν για τον εαυτό τουσ και για τον οικογενειακό τουσ κφκλο. Αντίκετα,
ςτισ χϊρεσ με χαμθλά επίπεδα ατομικιςμοφ, οι

άνκρωποι διακατζχονται από

ςυλλογικό πνεφμα και είναι ζκδθλο το αίςκθμα του ανικειν. Ριϊκουν τουσ εαυτοφσ
τουσ ωσ μζλθ μιασ ομάδασ

που είναι υπεφκυνοι για τα ςυμφζροντα τθσ,

περιςςότερο από τα δικά τουσ. Πποροφμε λοιπόν να ςυμπεράνουμε ότι ςτισ χϊρεσ
ςτισ οποίεσ ο ατομικιςμόσ είναι υψθλόσ

χρθςιμοποιείται θ τεχνικι του

ανταγωνιςμοφ(όταν το ηιτθμα είναι ςθμαντικό για το άτομο) ι τθσ αποφυγισ(όταν
το ηιτθμα είναι αςιμαντο) για τθν επίλυςθ των εργαςιακϊν ςυγκροφςεων.
Αντίκετα, ςτισ χϊρεσ όπου ο ατομικιςμόσ είναι ςε χαμθλά επίπεδα, τα άτομα
αντιλαμβάνονται τουσ εαυτοφσ ωσ μζλθ μιασ ομάδασ. Θ ικανοποίθςθ των
ςυμφερόντων τθσ ομάδασ είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ και αναμζνεται να
χρθςιμοποιθκοφν οι τεχνικζσ τθσ ςυνεργαςίασ ι τθσ εξυπθρζτθςθσ. Χτθν περίπτωςθ
όπου το ηιτθμα είναι ςχετικά αςιμαντο για τουσ εργαηόμενουσ, κα περιμζνουμε να
διαφοροποιοφνται από τα ςυμφζροντα τθσ επιχείρθςθσ και να τα εξυπθρετοφν.
Χτθν αντίκετθ περίπτωςθ που το ηιτθμα είναι ςθμαντικό, περιμζνουμε θ διοίκθςθ
και οι εργαηόμενοι να ακολουκιςουν τθν τεχνικι τθσ ςυνεργαςίασ για τθν
ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων όλων των μελϊν τθσ ομάδασ.
Ξλείνοντασ τθν ενότθτα αυτι, αξίηει να αναφζρουμε ότι μζςα από ζνα τρόπο
διοίκθςθσ ο οποίοσ κα δίνει «χϊρο» ςτουσ εργαηομζνουσ να ςυμμετζχουν
ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, είναι δυνατόν να αμβλυνκοφν οι
όποιεσ ςυγκροφςεισ και να υπάρξει μια πολφ καλφτερθ διαχείριςθ τουσ. Χθμαντικι
προςπάκεια προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ αποτελεί θ διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ.
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Κεφάλαιο 4ο
Η Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ
4.1 Ιςτορικι τοποκζτθςθ
Ιδθ από το 1949, θ Ζνωςθ Λαπϊνων Επιςτθμόνων και Πθχανικϊν ςυγκρότθςε μία
επιτροπι που ςκοπό τθσ είχε τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν Λαπωνία, ενϊ
αντίςτοιχεσ κινιςεισ εντοπίηονται ςτθν Αμερικι τθ δεκαετία του 1980, γεγονόσ που
ζκεςε τισ βάςεισ αρχικά ςτθν Αςία και ςτθ ςυνζχεια ςτον υπόλοιπο πλανιτθ ςε
κζματα που ςχετίηονταν με τθ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ (Powel 1995). Ακόμθ και
ςιμερα,

ωςτόςο,

δεν

είναι

εφκολο

να

δθλωκεί

με

βεβαιότθτα

πότε

χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ο όροσ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ. Πελζτεσ
καταδεικνφουν ότι θ Naval Air Systems Command χρθςιμοποίθςε τον όρο
προκειμζνου να περιγράψει τον τρόπο διοίκθςισ τθσ που είχε εμπνευςτεί από τουσ
Λάπωνεσ, προκειμζνου να βελτιϊςει τθν ποιότθτά τθσ (Bemowski 1992).
Ωςτόςο, θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ, χρειάηεται να αποκτιςει ςυγκεκριμζνεσ
παραμζτρουσ προκειμζνου να επιτευχκοφν τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Πζςα
από τθ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ γίνεται ςαφζσ ότι θ εταιρεία βελτιϊνει τθν
ανταγωνιςτικότθτά τθσ, γίνεται περιςςότερο αποτελεςματικι και ςχεδιάηει τισ
δραςτθριότθτζσ τθσ. Θ διαδικαςία αυτι αφορά κάκε εργαηόμενο ςτθν επιχείρθςθ
ξεχωριςτά, ανεξάρτθτα από τθν ιεραρχικι κζςθ που κατζχει, ενϊ τα διδάγματα τθσ
Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ μποροφν να βρουν εφαρμογι ςε όλουσ τουσ κλάδουσ,
τόςο τθσ παραγωγισ και πϊλθςθσ αγακϊν όςο και ςτθν παροχι υπθρεςιϊν.
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4.2 Οι οριςμοί για τθ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ(ΔΟΠ)
Τπωσ τθν όριςαν οι Sashin και Kiser (1993), θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ
αφορά τθν κουλτοφρα ενόσ οργανιςμοφ και υποςτθρίηει τθ ςυνεχι προςπάκεια για
τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ μζςα από ζνα ςφςτθμα οργάνωςθσ που ςτθρίηεται ςε
εργαλεία κατάλλθλα και τεχνικζσ εκπαίδευςθσ. Υροκειμζνου να επιτευχκεί θ
ικανοποίθςθ του πελάτθ κρίνεται απαραίτθτο να βελτιϊνονται διαρκϊσ οι
διαδικαςίεσ του οργανιςμοφ και να καταλιγουν ςτθν επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ,
τόςο όςον αφορά τα προϊόντα όςο και τισ υπθρεςίεσ, ανάλογα με τον τομζα
δραςτθριοποίθςθσ του οργανιςμοφ. Τπωσ προκφπτει από αυτόν το ςφντομο οριςμό,
θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ εςτιάηει ςτον πελάτθ και ελζγχει τισ διαδικαςίεσ τθσ
εταιρείασ, με ςκοπό να διαςφαλίςει τθν ποιότθτα και να βελτιϊνει διαρκϊσ τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα προϊόντα, χωρίσ παράλλθλα να παραλείπει τθν
επίτευξθ του υψθλότερου δυνατοφ κζρδουσ.
Πε βάςθ ζναν άλλο οριςμό που παρζκεςαν οι Hellsten και Kiefsjo (2000), θ
Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ αποτελεί ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ με τρεισ ςυνιςτϊςεσ οι
οποίεσ αλλθλοεξαρτϊνται θ μία από τθν άλλθ και παρουςιάηονται ςτον πίνακα που
ακολουκεί. Σ ςτόχοσ τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ είναι και εδϊ να αυξθκεί θ
ικανοποίθςθ του πελάτθ ακόμθ και με περιοριςμζνουσ πόρουσ. Φυςικά, για να
επιτευχκεί θ ικανοποίθςθ του πελάτθ κα χρειαςτεί να γίνουν αποδεκτζσ οι βαςικζσ
αξίεσ τθσ κουλτοφρασ του οργανιςμοφ και να επιλεγοφν τελικά οι τεχνικζσ και τα
εργαλεία που κεωροφνται κατάλλθλα για τθν υποςτιριξθ των αξιϊν που
αναφζρκθκαν παραπάνω.
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Πίνακασ 4: Ψα βαςικά ςθμεία αναφοράσ τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ

Αξίεσ
α. Δζςμευςθ από τθν
ανϊτατθ διοίκθςθ

Εργαλεία
α Διάγραμμα Ishikawa
β. Χάρτεσ ελζγχου

Ψεχνικζσ
α. Πζκοδοσ Ανάπτυξθσ
Υοιότθτασ
β .Αυτοαξιολόγθςθ

β. Χυνεχισ βελτίωςθ
γ. Αφοςίωςθ από
όλουσ ςτον
οργανιςμό

γ. Διάγραμμα
δζνδρου
δ. Διάγραμμα ροισ
ISO9000

γ. Ξφκλοσ Υοιότθτασ
δ. Χυμμαχία με τουσ
προμθκευτζσ

δ. Εςτίαςθ ςτουσ
πελάτεσ

ε. Ανάπτυξθ
προςωπικοφ

ε. Εςτίαςθ ςτισ
διαδικαςίεσ

ςτ. Διοίκθςθ
διαδικαςιϊν

Πηγή: Perrow (1970)

Χτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990, οι διοικθτζσ εννζα μεγάλων αμερικανικϊν
οργανιςμϊν ςε ςυνεργαςία με ςυμβοφλουσ και κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου
επιςθμαίνουν ότι θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ αποτελεί ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ του
οποίου ςκοπόσ είναι θ ικανοποίθςθ του ανκρϊπου και ιδίωσ του πελάτθ με το
μικρότερο δυνατό κόςτοσ. Θ διαδικαςία αυτι αφορά όλα τα τμιματα του
οργανιςμοφ ο οποίοσ εξετάηεται και εκτείνεται μζχρι και τθν προμθκευτικι και
καταναλωτικι αλυςίδα. Ωποςτθρικτικά ςτθν παραπάνω διαδικαςία επιςθμαίνεται
ότι είναι απαραίτθτθ θ μάκθςθ και θ προςαρμογι ςτισ νζεσ ςυνκικεσ ςτα πλαίςια
τθσ επιτυχίασ του οργανιςμοφ.
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4.3 Επεξιγθςθ των όρων τθσ ΔΟΠ
Ο όροσ Διοίκθςθ
Θ διαδικαςία τθσ διοίκθςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι προκειμζνου να είναι ςαφείσ
οι αξίεσ τθσ επιχείρθςθσ και να πραγματοποιθκοφν τα ςτρατθγικά πλάνα τθσ
εταιρείασ. Χτθ διαδικαςία αυτι εμπλζκονται όλοι οι εργαηόμενοι τθσ εταιρείασ και θ
διοίκθςθ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ τισ εξελίξεισ, και να κακίςταται εφικτι θ
οριηόντια και θ κάκετθ επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ
εργοδότεσ.

Ο όροσ Ολικι
Σ παράγοντασ ολικι κεωρικθκε απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκεί ςτθν ονομαςία τθσ
Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ διότι ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ να περιγραφεί μια
ςυνολικι διαδικαςία που αφορά ολόκλθρθ τθν εταιρεία και για να προωκθκεί θ
ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προϊόντων. Ιδθ από τα μζςα του αιϊνα
κατζςτθ ςαφζσ ότι είναι απαραίτθτο να γίνει μία ςυνολικι προςζγγιςθ τθσ
ποιότθτασ ςε κζματα που αφοροφν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν και των προϊόντων.
Σι Λάπωνεσ υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των Feigenbaum και Juran (1988) και
ςυγκεκριμζνα τουσ τρεισ παράγοντεσ επιτυχίασ του ελζγχου ποιότθτασ, οι οποίοι
είναι:
i. ιςχυρι θγετικι παρουςία θ οποία κακοδθγεί τισ κινιςεισ για τθν αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ςτθν επιχείρθςθ.
ii. παρεχόμενθ ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ ςε όλα τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ.
iii. ζμφαςθ ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επιχείρθςθσ.
Χτα παραπάνω, οφείλουμε να προςκζςουμε ότι όλοι όςοι αναμιγνφονται ςτθ
παραγωγι

ενόσ προϊόντοσ

ι

ςτθν παροχι

μίασ

υπθρεςίασ

πρζπει

να

δραςτθριοποιθκοφν προκειμζνου να αποκτιςει νόθμα θ λζξθ ολικι που
προςδιορίηει τον τίτλο ποιότθτα.
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Ο όροσ Ποιότθτα

Υροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και αγακϊν
χρειάηεται να αναγνωριςτεί θ ςθμαςία τόςο των εξωτερικϊν όςο και των
εςωτερικϊν παραγόντων για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Για να ςυμβεί αυτό
χρειάηεται να αντιμετωπιςτεί θ ςθμαςία τθσ ποιότθτασ του ςταδίου παραγωγισ ενϊ
επιβάλλεται να γίνει με προςοχι θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ, ενϊ ιδιαίτερθ ςθμαςία
κατζχει θ ςχεδίαςθ των προϊόντων κακϊσ και θ αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ των
πελατϊν. Λδιαίτερα, θ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ ανεξάρτθτα από
τθ βακμίδα ςτθν οποία βρίςκονται διαδραματίηει ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο,
κυρίαρχα ςτθ ςφγχρονθ εποχι θ οποία χαρακτθρίηεται από ταχφτατεσ αλλαγζσ και
φυςικά τθν ζντονθ εμπλοκι τθσ τεχνολογίασ, θ οποία κα μασ απαςχολιςει ςτο
επόμενο κεφάλαιο αυτι τθσ μελζτθσ.

Πίνακασ 5: Επεξθγιςεισ των όρων που απαρτίηουν τθν ονομαςία «Διοίκθςθ Σλικισ
Υοιότθτασ»

Διοίκθςθ
α. δζςμευςθ τθσ Ανϊτατθσ
Διοίκθςθσ
β. κακιζρωςθ ςτόχων και
αξιϊν για τθν εταιρεία
γ. θ ςθμαςία τθσ
θγετικότθτασ
δ. αλλαγζσ ςτθν
οργανωςιακι κουλτοφρα
τθσ επιχείρθςθσ

Σλικισ

Υοιότθτασ

α. κάκε ςυμμζτοχοσ ςτθν παραγωγικι α. ςθμείο αναφοράσ
διαδικαςία οφείλει να αντιλθφκεί τθ
αποτελεί ο πελάτθσ
ςθμαςία τθσ προαγωγισ τθσ
ποιότθτασ
β. προςπάκεια για ςυνεχι
βελτίωςθ
β. απαραίτθτθ κρίνεται θ ομαδικι
εργαςία
γ. προαγωγι των δεξιοτιτων
και των γνϊςεων των
γ. αλλθλεπίδραςθ των επιπζδων και των εμπλεκομζνων
λειτουργιϊν ςτθν εταιρεία
δ. προςπάκεια για
δ. ςυςτθματικι ςκζψθ
προαγωγι τθσ
καινοτομίασ και τθσ
ενδυνάμωςθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ

Πηγή: Perrow (1970)
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4.4 Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ ΔΟΠ
Θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ ςτθρίηεται ςε κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ.
Υρϊτον,

δίνεται ζμφαςθ ςτουσ πελάτεσ και ςτισ ομάδεσ ενδιαφερομζνων

(stakeholders). Δεφτερον, απαιτείται

ομαδικι ςυνεργαςία από όλουσ τουσ

ςυμμετζχοντεσ ςτθν επιχείρθςθ, και τρίτον δίνεται ζμφαςθ ςτθ ςυνεχι βελτίωςθ και
ςτθν προαγωγι τθσ μάκθςθσ.
Τςον αφορά τθν ζμφαςθ ςτον πελάτθ, θ ςθμαςία τθσ ορκισ αντιμετϊπιςθσ του
είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ διότι εκείνοσ είναι ο τελικόσ αποδζκτθσ τθσ υπθρεςίασ
ι του προϊόντοσ και επομζνωσ εκείνοσ είναι ο τελικόσ αποτιμθτισ τθσ ποιότθτασ των
υπθρεςιϊν και των προϊόντων. Θ ευχαρίςτθςθ του πελάτθ από τθν επιχείρθςθ είναι
εκείνθ που εγγυάται τθν ευδοκίμθςθ τθσ εταιρείασ και μπορεί να αυξιςει
κατακόρυφα τισ αποδοχζσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ εςτίαςθ ςτο πελάτθ δεν είναι εφκολο
να προςδιοριςτεί και αποτελεί πολφ περιςςότερο μια ψυχολογικι κατάςταςθ παρά
μία απόλυτθ ζννοια.
Θ επιτυχισ εςτίαςθ ςτον πελάτθ είναι μία επίπονθ διαδικαςία που αφορά ςυνεχι
προςπάκεια. Επιπλζον, διαρκισ είναι θ προςπάκεια για τθ δθμιουργία νζων
ςυςτθμάτων για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του πελάτθ γεγονόσ που απαιτεί τθν
ευελιξία τθσ εταιρείασ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να δεχτεί νζεσ προκλιςεισ και
να ενςωματϊςει καινοφριεσ ζννοιεσ.
Θ εςτίαςθ ςτθν επικυμία του πελάτθ απαιτεί τθν πεικαρχία και τθν προςοχι τθσ
Ανϊτατθσ Διοίκθςθσ. Θ εκδιλωςθ τθσ επικυμίασ από τθν πλευρά του πελάτθ δεν
είναι πάντοτε εκπεφραςμζνθ με τρόπο ξεκάκαρο και χρειάηεται τθν καλλιζργεια
αντίςτοιχων αντανακλαςτικϊν.
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Χχετικά με τθν ομαδικι ςυνεργαςία, θ ςυνειςφορά όλων όςοι εμπλζκονται ςτθν
παραγωγι του προϊόντοσ ι ςτθν παροχι των υπθρεςιϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι
κακϊσ πρζπει να χαρακτθρίηεται από ςυντονιςμζνθ προςπάκεια από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ. Χχετικά με το ηιτθμα αυτό ζχουν γραφεί ςχετικζσ μελζτεσ οι οποίεσ
ζχουν αναδείξει και υπογραμμίςει τθ ςθμαςία τθσ ανάμιξθσ των εργαηομζνων.
Ψα προγράμματα ανάμιξθσ των εργαηομζνων ζχουν διάφορεσ μορφζσ όπωσ θ
εργαςιακι ςυμμετοχι ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ οι εργαηόμενοι αναλαμβάνουν άμεςο
ρόλο ι ακόμθ και ςυμβουλευτικι ςυμμετοχι, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ θ γνϊμθ των
εργαηομζνων λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ λιψθ αποφάςεων. Επιπρόςκετα, θ
ςυμμετοχι μπορεί να είναι και χρθματοοικονομικι ςτα πλαίςια τθσ οποίασ οι
εργαηόμενοι ζχουν ςυμμετοχι ςτα κζρδθ ι ςτθν ιδιοκτθςία. Πζςα από τθν ανάμιξθ
των εργαηομζνων, επιτυγχάνεται θ δθμιουργία τθσ ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ τθσ εταιρείασ
κακϊσ επίςθσ και ο υψθλόσ βακμόσ δζςμευςθσ και αφοςίωςθσ ςε αυτι. Χε κάκε
περίπτωςθ βζβαια, οι αποφάςεισ λαμβάνονται από τθ διοίκθςθ θ οποία διατθρεί για
τον εαυτό τθσ το πλεονζκτθμα του ολοκλθρωτικοφ ελζγχου.
Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων αφορά τθν περίπτωςθ ευρείασ ςυμμετοχισ και
οδθγεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και μπορεί να λάβει τθ μορφι εξωτερικισ
ανάμιξθσ, θ οποία ςχετίηεται με ανταμοιβζσ χρθματικζσ και μθ, όπωσ επίςθσ και
εςωτερικι ανάμιξθ, όταν οι εργαηόμενοι απολαμβάνουν αυτονομία κατά τθν άςκθςθ
του ζργου τουσ και τθ δυνατότθτα να αναδιοργανϊςουν, όςο μποροφν, τθν εργαςία
τουσ .
Χθμαντικό ςτο ςθμείο αυτό κρίνεται να επιςθμανκεί θ ζννοια τθσ ενδυνάμωςθσ των
εργαηομζνων από τθ κυρίαρχθ μεριά τθσ εργοδοςίασ. Πζςω τθσ ενδυνάμωςθσ, οι
εργαηόμενοι νιϊκουν ότι ςυμμετζχουν ςτθν επιτυχία τθσ εταιρείασ. Σι εργοδότεσ
εκμεταλλεφονται τισ ικανότθτεσ των εργαηομζνων, προκειμζνου να τοποκετθκεί ο
εργαηόμενοσ ςτο κζντρο των εξελίξεων. Επίςθσ, μζςα από τθν ενδυνάμωςθ οι
εργαηόμενοι ζχουν τθν αίςκθςθ ότι ανικουν ςτθν εταιρεία ςτθν οποία εργάηονται και
νιϊκουν ότι είναι αποδεκτοί. Ακόμθ, μζςα από τθ διαδικαςία τθσ ενδυνάμωςθσ το
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άτομο νιϊκει ότι ανικει ςτθν εταιρεία και εκτόσ αυτοφ απολαμβάνει τθν εργαςία του,
κακϊσ γίνεται αποδοτικό(Rothschild & Ollilainen 1999).
Οίγο πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ, αξίηει να γίνει ςφντομθ αναφορά ςτισ
ομάδεσ που ςυναντιοφνται ςτισ επιχειριςεισ (Dimitriades 2000):

ομάδεσ ζργου: ςτισ ομάδεσ αυτζσ ανατίκενται ςυγκεκριμζνεσ και υψθλισ ευκφνθσ
και ςθμαςίασ αρμοδιότθτεσ όπωσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ νζου προϊόντοσ ι θ
εξάπλωςθ των επιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςε άλλουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ.
Υροκειμζνου να λειτουργιςουν ομαλά οι ομάδεσ ζργου απαιτείται θ κατάρτιςθ
χρονοδιαγραμμάτων και θ τιρθςι τουσ. Θ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ ομάδασ
κρίνεται απαραίτθτθ μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ολοκλιρωςισ του.

κφκλοι ποιότθτασ: ςτουσ κφκλουσ ποιότθτασ εντάςςονται ζξι ζωσ οκτϊ άτομα τα
οποία προζρχονται από το ίδιο τμιμα και ςυμμετζχουν εκελοντικά. Ψα μζλθ αυτά
ςυμμετζχουν ςε εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ ωριαίασ διάρκειασ και αναλαμβάνουν
αρμοδιότθτεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και το περιβάλλον εργαςίασ τουσ.

ομάδεσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ: οι ομάδεσ περιλαμβάνουν άτομα από ζνα
ςυγκεκριμζνο τμιμα ι μπορεί να είναι διατμθματικζσ και να ςυμπεριλαμβάνουν
εκπροςϊπουσ πελατϊν ι προμθκευτϊν. Χτόχοσ τθσ ομάδασ είναι θ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ, επομζνωσ απομακρφνονται όλεσ οι δραςτθριότθτεσ εκείνεσ οι οποίεσ δεν
προάγουν τθν αξία και τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εταιρείασ. Χε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ απαιτείται θ βοικεια ενόσ ατόμου το οποίο διευκολφνει και
παρζχει ςυμβουλζσ και χρθςιμοποιεί αντίςτοιχα ποιοτικά εργαλεία προκειμζνου να
διατθρθκεί θ ομάδα ςτθν ορκι κατεφκυνςθ.
Ψζλοσ,

θ βελτίωςθ και θ προαγωγι τθσ μάκθςθσ, αφορά τθ ςυνεχόμενθ

προςπάκεια να βελτιϊνονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα προϊόντα από τθν
επιχείρθςθ με τρόπο που εμπλζκει τόςο τουσ προμθκευτζσ όςο και τουσ πελάτεσ τθσ
επιχείρθςθσ, χωρίσ, φυςικά να παραλείπονται οι ίδιοι οι εργαηόμενοι και τα
ανϊτερα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ(Dimitriades2000).
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4.5 Η Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ ωσ τρόποσ περιοριςμοφ τθσ
δθμοκρατικότθτασ
Χτθ ςφγχρονθ εποχι, ωςτόςο, θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ δε φαίνεται να
αποςκοπεί μόνο ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ του προϊόντοσ
αλλά να ζχει μετατραπεί ςε ζναν μθχανιςμό ελζγχου και περιοριςμοφ τθσ
δθμοκρατικότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ, όπωσ καταδεικνφουν ςφγχρονεσ μελζτεσ.
εκινϊντασ από αυτό, κρίνεται απαραίτθτο να επιςθμανκεί άλλο ζνα ςθμαντικό
ερϊτθμα, το κυριότερο ίςωσ όλων, που διατρζχει τισ ςχετικζσ με τθν άςκθςθ
εξουςίασ ςτο χϊρο εργαςίασ μελζτεσ: πϊσ κακίςταται εφικτό να επιβάλλεται θ
εξουςία των λίγων ςτουσ πολλοφσ τόςο ςε μεμονωμζνουσ οργανιςμοφσ όςο και ςε
ολόκλθρθ τθν κοινωνία μασ.
Εκείνοι οι οποίοι τάςςονται υπζρ τθσ κεωρίασ του Weber προκρίνουν τθ
γραφειοκρατικι οργάνωςθ ςτθν επιβολι τθσ εξουςίασ από τα υψθλότερα ςτρϊματα
ςτα χαμθλότερα, είτε πρόκειται για τθν οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ είτε των
οργανιςμϊν. Από τθν άλλθ, εκείνοι οι οποίοι τάςςονται υπζρ τθσ κεϊρθςθσ του
Marx, κάνουν λόγο για τθν προϊκθςθ των ςυμφερόντων τθσ τάξθσ τουσ και για τισ
δυνατότθτεσ που εμφανίηει ο εργάτθσ ςτο να αντιςτακεί ςτθν άςκθςθ εξουςίασ
πάνω του και να διεκδικιςει τθν κοινωνικι αλλαγι, που προάγει με καλφτερο τρόπο
τα ςυμφζροντά του.
Υαρά το γεγονόσ ότι οι προαςπιςτζσ τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ,
υποςτθρίηουν τθν άποψθ ότι πρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ είναι θ βελτίωςθ των
προϊόντων και θ παροχι ςτουσ εργαηομζνουσ τθσ δυνατότθτασ να ςυμμετζχουν ςτθ
λιψθ των αποφάςεων, ωςτόςο εκείνο το οποίο φαίνεται τελικά να προάγεται είναι
θ ενδυνάμωςθ του ιεραρχικοφ και όχι του δθμοκρατικοφ ελζγχου.
Θ διατιρθςθ τθσ ιεραρχικισ αυτισ υπεροχισ ςυγκεκριμζνων ομάδων
υποςτθρίχκθκε τόςο από οικονομικζσ παραμζτρουσ όςο και από κοινωνικζσ και
αποτζλεςε τρόπον τινά το κλθροδότθμα του καπιταλιςμοφ, υποςτθριγμζνο από τθ
λογικι και τθ διάδοςθ τθσ ιδζασ που επζταςςε τθ διατιρθςθ τθσ τάςθσ αυτισ.
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Φυςικά, διατυπϊκθκε και ςτο παρελκόν αλλά και ςιμερα ο αντίλογοσ ο οποίοσ
ικελε τισ ειλθμμζνεσ αποφάςεισ να είναι αποδεκτζσ και ςεβαςτζσ μόνο ςτθν
περίπτωςθ που οι ςυμμετζχοντεσ και οι επθρεαηόμενοι από αυτζσ μποροφςαν επί
ίςοισ, κατά το δυνατόν, όροισ να εκφζρουν άποψθ και να επθρεάςουν με αυτι, τθν
εξζλιξθ τθσ απόφαςθσ.
Σι παραπάνω τάςεισ και ιδζεσ εντοπίηονται ςτθν Αμερικι ιδθ από τισ αρχζσ του
περαςμζνου αιϊνα. Εκεί θ εργατικι οργάνωςθ, τθσ οποίασ οι πρϊτεσ ρίηεσ
ανάγονται ςτο 19ο αιϊνα, ςθματοδοτοφςε κοινωνικζσ αλλαγζσ ςθμαντικισ ζνταςθσ
και πυροδοτοφςε εξελίξεισ, ο απόθχοσ των οποίων εξαπλωνόταν και ςτον υπόλοιπο
κόςμο και αποτελοφςε ςθμείο αναφοράσ ενίοτε.
Ψα διδάγματα των Λαπϊνων και θ παγκοςμιοποίθςθ που παρατθρείται τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ ανζδειξαν με τθ ςειρά τουσ τθν ανάγκθ να κακοριςτοφν
ςυγκεκριμζνοι κφκλοι ποιότθτασ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί αφενόσ θ ποιότθτα
των προϊόντων και αφετζρου να μπορζςουν να εξθγιςουν ςτθν πτϊςθ ςτθν αξία
των μεριδίων των εταιρειϊν. Χτα πλαίςια των παραπάνω, ζγινε προςπάκεια να
δθμιουργθκοφν ομάδεσ ποιότθτασ ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ, οι οποίεσ κα
ςυηθτοφςαν νζεσ ιδζεσ ςχετικά με τθ βελτίωςθ των προϊόντων.
Θ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ, επικεντρϊνοντασ ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ,
ςτθρίχκθκε ςτθ βελτίωςθ

τθσ ποιότθτασ και ςτθ ςυνεχι ανάμιξθ όλων των

εμπλεκομζνων. Αρχικά, κεωρικθκε ότι ο ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ εργαςίασ βοθκάει
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων προϊόντων. Πζςα από τθν αποφυγι
των ςυγκεντρωτικϊν τάςεων, οι χϊροι εργαςίασ μετατρζπονται ςε δθμοκρατικοφσ
χϊρουσ εργαςιακισ ςυνεφρεςθσ με κοινό ςκοπό τθ βελτίωςθ των προϊόντων και των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με γνϊμονα τθν ευχαρίςτθςθ του πελάτθ (Rothschild &
Ollilainen 1999).
Χταδιακά, το επικεντρωμζνο ενδιαφζρον των εργοδοτϊν ζγινε αυςτθρϊν θ
βελτίωςθ των προϊόντων, ενϊ παράλλθλα περιορίςτθκε το ενδιαφζρον για τθν
ποιότθτα του εργαςιακοφ χρόνου, γεγονόσ που πρωταρχικά ζπλθττε τουσ
εργαηομζνουσ. Θ εςτίαςθ τελικά τθσ εργοδοςίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
προκάλεςε πολλαπλά προβλιματα ςτουσ όρουσ εργαςίασ των εργαηομζνων οι
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οποίοι μετατράπθκαν ςε ελεγχόμενα γρανάηια ενόσ ανϊτερου μθχανιςμοφ που
μποροφςε να εγγυθκεί τθν ευδοκίμθςθ ενδεχομζνωσ τθσ εταιρείασ, αλλά όχι τθν
καλυτζρευςθ των όρων εργαςίασ του προςωπικοφ τθσ.
Σ ςχεδόν αυτοςκοπόσ τθσ βελτίωςθσ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν παρείχε
κεωρθτικά τθ βάςθ για τθν ενδυνάμωςθ του ιεραρχικοφ ελζγχου και τελικά για τθν
προάςπιςθ τθσ ανάγκθσ να λαμβάνονται οι αποφάςεισ όχι με τρόπο δθμοκρατικό
αλλά με τρόπο ςυγκεντρωτικό προκειμζνου να επιτευχκεί καλφτεροσ ζλεγχοσ των
διαδικαςιϊν και να μθν εντοπίηονται εμπόδια ςτθν παραγωγι και τελικά τθν
κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ (Rothschild & Ollilainen 1999).
Θ παραπάνω μετεξζλιξθ φυςικά προςζκρουςε ςτουσ εργαηόμενουσ, οι οποίοι
εφλογα φάνθκαν απρόκυμοι να ςυνεργαςτοφν απόλυτα, δεδομζνου ότι οι αλλαγζσ
που προωκοφνταν δε φαινόταν να προαςπίηουν τα ςυμφζροντά τουσ αλλά μάλλον
να τουσ επιςτρζφουν ςε άλλεσ εποχζσ εργαςιακισ εκμετάλλευςθσ.
Ωςτόςο, εκείνο που αποτελεί κοινό τόπο είναι το κατά πόςο οι εργαηόμενοι,
παρά το ποςοςτό ικανοποίθςθσ από τθν εργαςία τουσ, μποροφν να διεκδικιςουν με
κζρμθ τα δικαιϊματά τουσ και να διακόψουν ακόμθ και τθν παραγωγι απαιτϊντασ
αλλαγζσ για τθν καλυτζρευςθ τθσ κζςθσ τουσ. Θ απάντθςθ είναι αμφίβολθ και
ιδιαίτερα ςε περιόδουσ οικονομικισ φφεςθσ μάλλον κακίςταται προφανζσ ότι δεν
είναι εφικτό να περάςει ο ζλεγχοσ ουςιαςτικά ςτα χζρια των εργαηομζνων.
Αναςταλτικό παράγοντα ςτα παραπάνω αποτελεί θ ειςαγωγι και θ χριςθ τθσ
τεχνολογίασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία θ οποία διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο
ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ.
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Κεφάλαιο 5ο
Ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διαχείριςθ του
ανκρώπινου δυναμικοφ
5.1 Γενικό πλαίςιο
Θ ειςαγωγι τθσ Υλθροφορικισ και τθσ Θλεκτρονικισ, οι οποίεσ ςυνοπτικά
χαρακτθρίηονται ωσ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ εντοπίηεται για πρϊτθ φορά ςτθ δεκαετία
1950-1960, αρχικά ςτισ βιομθχανίεσ ςυνεχοφσ ροισ αλλά και ςταδιακά ςτθ
βιομθχανικι παραγωγι κακϊσ επίςθσ και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν. Ψο γεγονόσ ότι
οι

Ρζεσ

Ψεχνολογίεσ

παρείχαν

τθ

δυνατότθτα

τθσ

αυτοματοποίθςθσ,

προγραμματιηόμενθσ ι ευζλικτθσ, ζδωςε τθ δυνατότθτα να προςαρμόηεται με
ςχετικι ευκολία θ παραγωγι και να μπορεί να ευκυγραμμίηεται με τισ ζννοιεσ τθσ
προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ, παράμετροσ ιδιαίτερα ςθμαντικι για τθν ευόδωςθ τθσ
επιχείρθςθσ.
Ξυρίαρχα, θ προςζγγιςθ των περιςςοτζρων μελετθτϊν για τθν εξζταςθ των
ςχζςεων εργαςίασ και τεχνολογίασ εςτιάηει ςτον τεχνολογικό ντετερμινιςμό ο οποίοσ
από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970 επικεντρϊνεται ςτθν τεχνικι διαίρεςθ τθσ
εργαςίασ, ςτισ ειδικότθτεσ και ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ, ζτςι όπωσ αυτά
κακορίηονται ςτενά από τισ τεχνολογικζσ επιλογζσ και εξελίξεισ. Ωπό τθν ζννοια
αυτι, θ τεχνολογία είναι θ εξωτερικι μεταβλθτι θ οποία βοθκάει ςτθν ερμθνεία
των κακοριςτικϊν και αναγκαίων ςυνεπειϊν τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ (Maurice
et all. 1982).
Σ τεχνολογικόσ ντετερμινιςμόσ αμφιςβθτικθκε ιδθ από τθ δεκαετία του 1970,
ςτα πλαίςια ποικίλων ερευνϊν οι οποίεσ διενεργικθκαν ανάμεςα ςε χϊρεσ με
παρόμοια οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ, προκειμζνου να μελετθκεί ςε βάκοσ
θ επιρροι τθσ τεχνολογίασ ςτθ διαμόρφωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων. Θ ςυμβολι
τθσ τεχνολογίασ ςτθ διαμόρφωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων κεωρείται ιδιαίτερα
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ςθμαντικι διότι όςο και αν δεν οργανϊνει με τθν αυςτθρι ζννοια του όρου τθν
εργαςία, ωςτόςο είναι ςαφζσ ότι κζτει ςε αυτι ςυγκεκριμζνα όρια (Curran 2003).
Επιπλζον, θ τάςθ που διαφαίνεται ζντονα ςτθ ςφγχρονθ εποχι αφορά τθ μείωςθ
τθσ ηωντανισ εργαςίασ, ςυχνά ςτα πλαίςια τθσ τόνωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ
ποιότθτασ, αντίκετα με τον άνκρωπο ο οποίοσ λογίηεται ωσ παράγοντασ αςτάκειασ
ςτο χϊρο τθσ παραγωγισ, χωρίσ φυςικά να προςμετρϊνται οι πικανότθτεσ απεργιϊν
και λοιπϊν κινιςεων διεκδίκθςθσ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων.
Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ και ο ςχεδιαςμόσ τθσ παραγωγισ, όταν δε γίνεται με τθ
ςυνδρομι των ίδιων των παραγωγϊν οι οποίοι μεταφζρουν τισ πραγματικζσ και όχι
τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ παραγωγισ, οδθγεί με τθ ςειρά τθσ ςτθν κατάτμθςθ τθσ
εργαςίασ ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ παραγωγισ. Ψο γεγονόσ αυτό κζτει ωσ κζντρο τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ τθ μθχανι και όχι τον άνκρωπο. Σ δεφτεροσ, ιδίωσ ςτθ
ςφγχρονθ εποχι τθσ τεχνολογικισ προόδου, φαίνεται αδφναμοσ να ςτακεί ιςάξια
ςτθν ίδια κζςθ με τθ μθχανι και ζχει λάβει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθ κζςθ
βοθκθτικοφ εξαρτιματόσ τθσ, παρά χειριςτι τθσ (Maurice et all.1982).

5.2 Ο ρόλοσ των Τεχνολογιών Πλθροφορικισ και Επικοινωνίασ ςτθ
διαμόρφωςθ μιασ νζασ προςζγγιςθσ ςτον καταμεριςμό τθσ
εργαςίασ
Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ τεχνολογίασ και τθσ οργανωτικισ μορφισ και λειτουργίασ
μελετϊνται από επιςτιμονεσ για πάνω από 50 ζτθ. Πζςα από ζρευνεσ που ζχουν
διενεργθκεί από τον Woodward (1958,1965), δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν
τεχνολογία ωσ κακοριςτικό παράγοντα τθσ οργανωτικισ δομισ. Υιο πρόςφατα,
μάλιςτα, πρότυπα τεχνολογίασ και οργάνωςθσ που προτάκθκαν από τον Perrow
(1967, 1970), πρόςκεςαν νζα οπτικι ςτθν κατανόθςθ του ρόλου τθσ τεχνολογίασ και
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ οργανωτικισ μορφισ και λειτουργίασ.
Αυτά τα πρότυπα εςτίαςαν ςτισ διαφορετικζσ πτυχζσ των οργανϊςεων ςε τεχνικά
ςυςτιματα που κακορίηονται ευρζωσ. Για παράδειγμα, θ ζρευνα του Woodward
(1958, 1965) για τθν καταςκευαςτικι τεχνολογία και τθν οργανωτικι δομι
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υποςτιριξε ότι απαιτείται αυξανόμενθ τεχνολογικι πολυπλοκότθτα και μεγαλφτερθ
δομικι πολυπλοκότθτα για τθν αποτελεςματικι απόδοςθ.

Σ Thompson (1967)

επζκτεινε τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ τεχνολογίασ πζρα από τισ καταςκευαςτικζσ
οργανϊςεισ ςτθν τεχνολογικι αλλθλεξάρτθςθ, που εςτιάηει ςτο ςυντονιςμό που
επιβάλλεται από τα διαφορετικά ςχζδια αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των ςτοιχείων μιασ
οργάνωςθσ ςτο επίπεδο του τεχνικοφ ςυςτιματοσ.
Τπωσ πρότεινε ο Galbraith (1973, 1977), θ οργανωτικι μορφι προζκυψε ωσ
απάντθςθ ςτθν αβεβαιότθτα που δθμιουργείται από τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ
πλθροφοριϊν που προςφζρονται και του ποςοφ των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν απόδοςθ ςτόχου. Υρότεινε, λοιπόν, ότι θ αβεβαιότθτα αυτι κα μποροφςε να
μειωκεί με τθ μείωςθ του ποςοφ των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθ λιψθ
αποφάςεων μζςα από τθν παροχι πόρων, με τθν αποκικευςθ ι με τθν αφξθςθ μιασ
οργάνωςθσ ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα να υποβλθκοφν ςε επεξεργαςία οι
πλθροφορίεσ. Θ Ψεχνολογία τθσ πλθροφορίασ γίνεται αντιλθπτι από τον Galbraith
ωσ εργαλείο για να ενιςχφςει τθν κάκετθ επεξεργαςία πλθροφοριϊν εκτιμϊντασ ότι
θ οριηόντια επεξεργαςία πλθροφοριϊν κα μποροφςε να αυξθκεί με τθ δθμιουργία
των ςυνδζςμων μεταξφ των ανκρϊπων, ϊςτε να αξιοποιθκεί μζροσ των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα λιψθσ
αποφάςεων.
Ξοινό ςθμείο αναφοράσ για τα πρότυπα οργάνωςθσ είναι θ ελλοχεφουςα
προχπόκεςθ ότι οι δομικζσ μορφζσ οργάνωςθσ κακορίηονται από τισ ιεραρχίεσ
επειδι εκείνεσ διευκρινίηουν τισ ροζσ πλθροφοριϊν και παράλλθλα γίνονται
αντιλθπτζσ ωσ αρχικόσ μθχανιςμόσ

για

το ςυντονιςμό και τον ζλεγχο

δραςτθριοτιτων. Θ ιεραρχία ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνολογία και το περιβάλλον,
ςτο οποίο εδράηεται θ επιχείρθςθ, αποτελοφν κακοριςτικοφσ παράγοντεσ, μζςα από
τουσ οποίουσ θ οργανωτικι δομι μπορεί να γίνει αντικείμενο μελζτθσ ϊςτε να
μελετθκοφν οι οργανωτικζσ δομζσ τθσ.
Ψισ

δεκαετίεσ

αυτζσ

κακϊσ επίςθσ και

εκείνεσ

που επακολοφκθςαν

παρατθρικθκε θ τάςθ να καταγράφονται ποικίλεσ προςεγγίςεισ ςχετικζσ με τθν
περιγραφι τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ και του τρόπου που θ τεχνολογία επιδρά ςε
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αυτιν. Ενδεικτικά αναφζρεται θ λεγόμενθ κεςμικι κεωρία θ οποία ειςιχκθ από
τουσ Mayer και Rowan (1977), θ κεωρία τθσ οικολογίασ των πλθκυςμϊν από τουσ
Hannan και Freeman (1977) και θ κεωρία τθσ εξάρτθςθσ των πόρων που ειςιχκθ
από τουσ Pfeiffer και Salancik (1978).
Χε κάκε περίπτωςθ, όποια κεωρθτικι προςζγγιςθ και αν υιοκετείται, θ
ειςχϊρθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ καταδεικνφεται, μεταξφ
άλλων, και από τον αρικμό των ιςτοςελίδων που φιλοξενοφνται πλζον ςτον
παγκόςμιο ιςτό. Σι ςελίδεσ αυτζσ από 9.472.000 που ιταν το 1996 ζφταςαν ςτα
394.991.609 δζκα χρόνια αργότερα (Watson 2005).
Σι ςφγχρονοι μελετθτζσ αντιλαμβάνονται τθν τεχνολογικι επανάςταςθ που ζχει
επιτελεςτεί εξίςου ςθμαντικι με εκείνθ που προκλικθκε ςτθν περίπτωςθ του
ατμοφ. Θ πλθροφορικι, οι τθλεπικοινωνίεσ, θ θλεκτρονικι και θ ρομποτικι
δθμιουργοφν ζνα νζο δίκτυο παραγωγικϊν δυνάμεων οι οποίεσ ζχουν δυναμικι
επίδραςθ ςτθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ ενϊ παράλλθλα διαμορφϊνουν τα
μζςα εργαςίασ με τρόπο μοναδικό.
Θ παραπάνω αντίλθψθ ςχετικά με τθ ςπουδαιότθτα των Ψεχνολογιϊν
Υλθροφορικισ και Επικοινωνίασ ςτθρίηεται ςτισ επιπτϊςεισ που διευρφνονται ςε
ποικίλεσ όψεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ κακϊσ και τθσ εργαςίασ. Χε ςχζςθ με τα
ηθτοφμενα τθσ εν λόγω μελζτθσ, εκείνο που ενδιαφζρει περιςςότερο είναι ότι θ
πλθροφοριακι τεχνολογία και το ςφμπλεγμα των υπόλοιπων τεχνολογιϊν επιδροφν
ςτον τεχνικό και κοινωνικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ, γεγονόσ που επιδρά ςτθ
διαςτρωμάτωςθ τθσ κοινωνίασ, επομζνωσ και ςτον τρόπο δόμθςθσ αυτισ.
Σ τρόποσ που αλλάηει θ κατανομι τθσ εργαςίασ οδθγεί ςτθ μεταβίβαςθ
λειτουργιϊν του ανκρϊπινου εγκεφάλου ςε βακμό που να ςτενεφουν τα περικϊρια
να καταλάβει το άτομο ουςιαςτικι κζςθ ςτθν παραγωγι. Αντίκετα, θ εργαςία
περιορίηεται ςτθν ανάλυςθ αφθρθμζνων ςυμβόλων και ςτθν επεξεργαςία τθσ
πλθροφορίασ, τουλάχιςτον ςτθν τωρινι φάςθ που θ τεχνολογία δεν μπορεί ακόμθ
να ανταποκρικεί ςε αυτόν το ςυνκετότερο ρόλο.
Θ διαδραςτικι λειτουργία των μθχανϊν ςτα πλαίςια των Ψεχνολογιϊν
Υλθροφορικισ και Επικοινωνίασ δθμιουργεί ανακατατάξεισ ςτον εργαςιακό χϊρο
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κακϊσ αναδομεί τον τρόπο εργαςίασ ςε βακμό τζτοιο που μπορεί να καταργιςει
ακόμθ και τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ και ςτουσ εργάτεσ,
παρατιρθςθ θ οποία οδθγεί εφκολα ςτο ςυμπζραςμα ότι πολλζσ από τισ κζςεισ κα
μποροφςαν να εξαφανιςτοφν και ςτθ κζςθ αυτϊν να τοποκετθκοφν κατάλλθλα
μθχανιματα επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν και υλοποίθςθσ των επιχειρθςιακϊν
ςτοιχείων (Watson 2005).
Ακόμθ, θ πλθροφοριακι τεχνολογία ανατρζπει τισ ςχζςεισ που ζχουν δομθκεί
μεταξφ εργαηομζνων ςτθ διαδικαςία τθσ παραγωγισ και ςτθ διαχείριςθ και
επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτισ κατθγορίεσ άμεςθσ και
ζμμεςθσ εργαςίασ ςτο ςφνολο των εργαηομζνων αναβακμίηεται και παρζχει τθ
δυνατότθτα αναςφνκεςθσ και περαιτζρω διαίρεςθσ ςτα διάφορα ςτάδια και
βακμίδεσ εργαςίασ, γεγονόσ που φζρει ςε ςυνεργαςία εργαηόμενουσ από ποικίλα
επίπεδα τθσ δθμιουργίασ των αγακϊν ι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Θ
«γειτνίαςθ» αυτι κζτει νζεσ βάςεισ ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ
κακεςτθκυία τάξθ που υπιρχε ςτα εργοςτάςια παλαιοφ τφπου.
Θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν οδθγεί ςε ζναν νζο καταμεριςμό τθσ εργαςίασ
και δθμιουργεί ζνα νζο μοντζλο εργαςίασ ςτο νζο, αυτοματοποιθμζνο πλζον
περιβάλλον εργαςίασ που ζχει διαμορφωκεί. Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά του νζου
μοντζλου είναι θ μείωςθ τθσ άμεςθσ εργαςίασ και θ αφξθςθ των ωρϊν τθσ ζμμεςθσ.
Επιπρόςκετα, παρατθρείται θ αλλθλοδιείςδυςθ τθσ άμεςθσ και τθσ ζμμεςθσ
εργαςίασ με παράλλθλθ ςφγκλιςθ των δφο μορφϊν εργαςίασ, τθν ίδια ςτιγμι που
αυξάνεται ο χρόνοσ τθσ εργαςίασ ςτο χϊρο παραγωγισ.
Ωσ αποτζλεςμα τθσ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν αναπτφςςονται ςτθν
παραγωγι δφο βαςικζσ τάςεισ: αφενόσ επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ θ οποία
κεωρείται ο ςφγχρονοσ τρόποσ επιδίωξθσ τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και
αφετζρου

αναηθτείται θ ευελιξία των γραμμϊν παραγωγισ προκειμζνου να

επιτευχκεί θ προςαρμογι τθσ παραγωγισ ςτθν αςτάκεια των αγορϊν. Πε τον τρόπο
αυτό, μειϊνονται οι νεκροί χρόνοι παραγωγισ και αυξάνονται οι χρόνοι λειτουργίασ
των μθχανϊν, μζςα από τον προγραμματιηόμενο αυτοματιςμό.
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Θ ζμμεςθ εργαςία ςταδιακά επεκτείνεται και περιορίηει ταυτόχρονα τθν άμεςθ
εργαςία, γεγονόσ που κακιςτά τθν πρϊτθ περιςςότερο αφθρθμζνθ ςε βακμό τζτοιο
που θ εργαςία αφορά πλζον τθν αποκωδικοποίθςθ δεδομζνων. Θ νζα τάςθ, φυςικά,
φαίνεται να επιφορτίηει με περιπλοκότθτα τισ ςφγχρονεσ μορφζσ εργαςίασ, γεγονόσ
που ακροίηεται ςτα μειονεκτιματα των εξελίξεων ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ (Ξοριά
1985). Θ άμεςθ εργαςία ςυνεχίηει να υπάρχει ςτισ γραμμζσ παραγωγισ και
περιορίηεται κυρίαρχα ςε χειριςμοφσ, ςχετικοφσ με τον ζλεγχο και τθν εποπτεία των
αυτοματοποιθμζνων γραμμϊν παραγωγισ. Χταδιακά, οι κζςεισ άμεςθσ εργαςίασ
είναι εκείνεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςτισ χαμθλότερεσ κζςεισ ιεραρχικά. Ψα
διαχειριςτικά κακικοντα που ανατίκενται ςτουσ εργάτεσ τελικά, ςε ςυνδυαςμό με
το κόςτοσ των πρϊτων υλϊν και του χρόνου λειτουργίασ των μθχανϊν,
διαμορφϊνουν το τελικό κόςτοσ του παρεχόμενου προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ,
διαμορφϊνοντασ το ςφγχρονο αυτοματοποιθμζνο χϊρο παραγωγισ.

5.3 Οι παράμετροι τθσ εργαςίασ ςτθ μετα-τεχλορικι και μεταφορντικι εποχι
Ιδθ από τθν εποχι των λεγόμενων κλαςικϊν οικονομολόγων υπιρχε ζντονο
ενδιαφζρον για τα προβλιματα που ςχετίηονταν με τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ, υπό
το πρίςμα των καπιταλιςτικϊν ςχζςεων. Σι οικονομολόγοι που αςχολικθκαν με το
κζμα τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ ξεκίνθςαν το ζργο τουσ ιδθ από τθν εποχι τθσ
Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ. Λδιαίτερα ςτο διάςτθμα από τον 19ο αιϊνα ζωσ και τισ
αρχζσ του 20οφ παρατθρείται, ςτο διάςτθμα αυτό του ενόσ αιϊνα περίπου, μία
μεγάλθ διαφοροποίθςθ των επιχειριςεων που αναπτφχκθκαν και ιδιαίτερα ςτο
μζγεκοσ αυτϊν, κακϊσ και τελικά ςτον τρόπο οργάνωςισ τουσ με τθν παράλλθλθ
ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ (Braverman 1998).
Ψα μετα-φορντικά ςενάρια ζκαναν πολφ νωρίσ λόγο για τθ δθμιουργία ενόσ
νζου οικονομικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο κυρίαρχο ρόλο κα διαδραμάτιηε θ
αυξθμζνθ ηιτθςθ θ οποία κα ιταν αςτακισ ςε βακμό τζτοιο που να επιηθτεί τθν
υιοκζτθςθ ευζλικτων επιχειριςεων οι οποίεσ κα ςτθρίηονται ςτθν αποςυμφόρθςθ
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τθσ λιψθσ των αποφάςεων και κα μείωναν παράλλθλα τα λειτουργικά και τα
ιεραρχικά επίπεδα, υποκινϊντασ παράλλθλα τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ ιδίωσ μζςα
ςτουσ χϊρουσ τθσ παραγωγισ.
Σι αλλαγζσ που πυροδοτοφνται από τθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν
παραγωγι, οργανϊνουν τθν εργαςία ςε μία αποςτακεροποίθςθ των αυςτθρϊν
οριςμϊν των ειδικοτιτων και ενδυναμϊνουν και τονίηουν παράλλθλα τθν ανάγκθ να
προωκθκεί θ πολυειδίκευςθ, θ ςυνεργαςία και τελικά θ ςυνάκροιςθ τθσ γνϊςθσ.
Τπωσ ορίηεται από τον OECD (1992), θ αποτελεςματικι χριςθ των νζων τεχνολογιϊν
οδθγεί ςτθν ανάγκθ για περαιτζρω εξειδίκευςθ των εργαηομζνων, ενϊ παράλλθλα
απαιτείται θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και θ οικειοκελισ ςυνεργαςία μεταξφ των
εργαηομζνων προκειμζνου να επιτευχκεί θ ολοζνα και περιςςότερο επιτυχισ
ανάκεςθ και ολοκλιρωςθ ςυνκετότερων μορφϊν εργαςίασ. Επίςθσ, καίριασ
ςθμαςίασ κρίνεται θ αποδοχι των νζων τεχνολογιϊν από τουσ εργαηομζνουσ, διότι
ςε αντίκετθ περίπτωςθ δε κα μπορζςει να υπάρξει επιτυχισ εγκατάςταςθ των νζων
τεχνολογιϊν και ομαλι λειτουργία και χριςθ τουσ.
Πε τον τρόπο αυτό προωκικθκε θ επιςτθμονικι διαχείριςθ του ανκρϊπινου
μόχκου ςτισ ςχζςεισ που δομικθκαν ςτισ επεκτεινόμενεσ καπιταλιςτικζσ
επιχειριςεισ. Θ ειςροι τθσ τεχνολογίασ ςτθν παραγωγι με τθν ταυτόχρονθ
επικράτθςθ του καπιταλιςμοφ επθρζαςαν τισ ςυνκικεσ παραγωγισ. Σ τρόποσ που
διαμορφϊκθκαν οι εργαςιακζσ ςχζςεισ επθρζαςε ςταδιακά και τισ κοινωνικζσ
ςχζςεισ και οδιγθςε ςταδιακά όχι τόςο ςτθ μελζτθ του ανκρϊπινου μόχκου
κακεαυτοφ αλλά πολφ περιςςότερο του τρόπου με τον οποίο θ εκμετάλλευςθ του
ανκρϊπινου μόχκου κα εξυπθρετοφςε τθν περαιτζρω επαφξθςθ του κεφαλαίου. Σι
νζεσ ςυνκικεσ δεν καλλιζργθςαν ςτθν ουςία τθν είςοδο μόνο τθσ επιςτιμθσ ςτο
χϊρο εργαςίασ και ςτθ διαμόρφωςθ του τρόπου εργαςίασ αλλά πολφ περιςςότερο
ειςιγαγαν τθ διαχείριςθ τθσ εργαςίασ μζςω τθσ τεχνολογίασ.
Χτο ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να αναλογιςτεί κανείσ τισ αρχζσ του
τεχλοριςμοφ και τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου μόχκου, διαδικαςία θ οποία
επιβοθκικθκε από τον εκμθχανιςμό τθσ εργαςίασ, κακϊσ θ ζρευνα επικεντρϊκθκε
πλζον περιςςότερο ςτον τρόπο οργάνωςθσ τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ μζςα από τον
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εκμθχανιςμό αυτισ παρά ςτθ μελζτθ των φυςικϊν δυνάμεων, που αποτελοφςαν
αντικείμενο μελζτθσ των προθγοφμενων δεκαετιϊν (Braverman 1998: κεφ.12).
Θ διανόθςθ και θ επιςτιμθ οδιγθςαν ςτθν εκμθχάνιςθ τθσ εργαςίασ και με τον
τρόπο αυτό επθρεάςτθκαν οι κοινωνικζσ ςχζςεισ των εμπλεκόμενων ατόμων κακϊσ
επίςθσ και ο τρόποσ που λειτουργοφςαν και οργανϊνονταν ςτα πλαίςια τθσ
εργαςίασ τουσ. Χθμαντικό ςθμείο αναφοράσ επίςθσ κρίνεται το γεγονόσ ότι θ
επονομαηόμενθ θγεςία θ οποία βρίςκεται πίςω από τθ διαχείριςθ των μθχανϊν
αυτϊν είναι εκείνθ θ οποία διαχειρίηεται όχι μόνο τον εξοπλιςμό αλλά και τισ
ευρφτερεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ χϊρου και ζξω από
αυτόν.
Χταδιακά, το απότοκο του ανκρϊπινου μόχκου, φαίνεται να γίνεται το ίδιο
κεφάλαιο κακϊσ φαίνεται να δρα πλζον ζξω από τισ εςωτερικζσ ανκρϊπινεσ
ανάγκεσ. Πε τον τρόπο αυτό το κζντρο βάρουσ μετατοπίηεται από τισ ανκρϊπινεσ
ανάγκεσ ςτα χαρακτθριςτικά των μθχανϊν και τισ απαιτιςεισ ςχετικά με τθν
απαραίτθτθ αυτάρκεια. Επομζνωσ, θ ζρευνα μετατοπίηεται πλζον ςτθ μελζτθ και
τελικά ςτο διαχωριςμό του ελζγχου τθσ εργαςίασ από τθν εκτζλεςθ αυτισ,
διαχωριςμόσ ο οποίοσ εν πολλοίσ παραπζμπει ςτθν κατάτμθςθ τθσ εργαςίασ.
Χτθν πραγματικότθτα, εκείνο το οποίο εντοπίηεται είναι ότι θ χρθςιμοποίθςθ των
μθχανϊν δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ ϊςτε ζνα μικρό ςχετικά τμιμα ανκρϊπων να
μπορζςει να αςκιςει εξουςία ςε ζνα τεχνολογικά εξελιγμζνο εργοςτάςιο μζςα από
τθ χριςθ των μθχανϊν οι οποίεσ δίνουν τθν εντφπωςθ τθσ κυριαρχίασ ςτουσ εργάτεσ
αφοφ πρϊτα οι τελευταίοι αποκτιςουν τθν κατάλλθλθ γνϊςθ μζςα από τθν
επιςτιμθ. Ψο παραπάνω μπορεί να γίνει καλφτερα κατανοθτό ςτθν περίπτωςθ που
εξεταςτεί θ περίπτωςθ τθσ γραμμισ παραγωγισ θ οποία αποτελεί μία επινόθςθ τθσ
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, χωρίσ τθν οποία δε κα μποροφςε να υπάρξει θ ςφγχρονθ
βιομθχανικι κοινωνία (Braverman 1998: κεφ.15).
Θ υιοκζτθςθ τζτοιων μζςων όπωσ θ γραμμι παραγωγισ κυμίηει τθ
χρθςιμοποίθςθ των ςκλάβων ςτθν αρχαία Ελλάδα ι ςτθ Βόρεια Αμερικι
προκειμζνου να μπορζςουν οι ελεφκεροι πολίτεσ να αςχολθκοφν και τελικά να
προοδεφςουν ςτθν τζχνθ και ςτθν επιςτιμθ. Θ εξζλιξθ αυτι τθσ τεχνολογίασ ι οποία
- 63 -

παρουςιάηεται ωσ επίτευγμα τθσ απαραίτθτθσ καταπίεςθσ κάποιων κοινωνικϊν
ομάδων με ςφγχρονουσ όρουσ, κεωρείται ότι επιςτρζφει τα πλεονεκτιματα ςτισ
χαμθλζσ κοινωνικά ομάδεσ ςτων οποίων το μόχκο ςτθρίχκθκε.
Θ επικράτθςθ τθσ μθχανισ κάλυψε τισ ανάγκεσ για μεγαλφτερθ παραγωγι υλικϊν
αγακϊν που αποτζλεςε τθν επικυμία κυρίαρχα τθσ περιόδου μετά το Β᾽ Υαγκόςμιο
Υόλεμο. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο θμερομίςκιο και ςτο κόςτοσ απόκτθςθσ των μθχανϊν
δθμιουργοφν ακόμθ και ςτθ ςφγχρονθ εποχι ςχετικζσ ιςορροπίεσ ανάμεςα ςτθν
ανκρϊπινθ εργαςία και ςτθν εκμθχάνιςθ αυτισ. Ξατατοπιςτικοί είναι οι πίνακεσ που
παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια.
Πίνακασ 6. Εργάτεσ ςε μθ αγροτικζσ κζςεισ εργαςίασ τθν περίοδο 1820-1970

Φξνλνινγία

Σπλνιηθόο αξηζκόο
εξγαηώλ ζε ρηιηάδεο

Εξγάηεο
ζηελ παξαγωγή
αγαζώλ ζε ρηιηάδεο

Πνζνζηό

1820

810

369

45.6

1830

1167

550

47.1

1840

1702

828

48.6

1850

2732

1375

50.3

1860

4244

2453

50.7

1870

6023

2979

49.5

1880

8885

4539

51.1

1890

13549

6549

48.3

1900

18374

8641

47

1910

25750

11836

46

1920

30931

14179

45.8

1930

29424

11943

40.6

1940

32376

13204

40.8

1950

45222

18475

40.9

1960

54234

20393

37.6

1970

70616

23336

33

Υθγι:Braverman (1998:164).
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Χτον παραπάνω πίνακα ο οποίοσ καταδεικνφει το γεγονόσ ότι προςεγγιςτικά
τζςςερισ ςτουσ δζκα εργαηόμενουσ ςε μθ αγροτικοφσ τομείσ αςχολοφνται με τθν
παραγωγι αγακϊν, ποςοςτό ιδιαίτερα υψθλό, όςο και αν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ
παρατθρείται μείωςθ ςτον αρικμό αυτό. Ακόμθ, ςθμαντικό κρίνεται να επιςθμανκεί,
όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, το αυξανόμενο, ςτον εικοςτό αιϊνα,
ποςοςτό που υπογραμμίηει τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ αςχολοφμενουσ με τθ διοίκθςθ
και τθν παραγωγι. Ψα ςχετικά μεγζκθ υπογραμμίηουν το γεγονόσ ότι ζχει αυξθκεί
κατά πολφ το ποςοςτό των ατόμων που αναλαμβάνουν πλζον διοικθτικά κακικοντα,
υπονοϊντασ τθν παράλλθλθ επαφξθςθ των μθχανθμάτων ςτον εργαςιακό χϊρο,
πολφ περιςςότερο μάλιςτα ςε περιπτϊςεισ όπωσ θ παραγωγι αγακϊν (Braverman
1998).
Πίνακασ 7: Ξατανομι των εργατϊν ςτουσ τομείσ τθσ διοίκθςθσ και τθσ παραγωγισ.
Πνζνζηό
(αλαινγία αλάκεζα
ζηνπο δηνηθεηηθνύο
Τνκέαο Παξαγωγήο
ππαιιήινπο θαη ζε
εθείλνπο ηνπ
παξαγωγηθνύ ηκήκαηνο)

Φξνλνινγία

Τνκέαο Δηνίθεζεο

1899

348000

4496000

7.7

1909

750000

6256000

12

1923

1280000

8187000

15.6

1929

1496000

8361000

17.9

1937

1518000

8553000

17.7

1947

2578000

11916000

21.6

Υθγι:Braverman (1998:164)
Τπωσ ιταν αναμενόμενο, θ νζα τάξθ πραγμάτων που χαρακτθριηόταν από τθ
ςταδιακι αφξθςθ του αρικμοφ των μθχανικϊν οδιγθςε ςτθ δθμιουργία μίασ νζασ
εργατικισ ομάδασ, αυτισ των μθχανικϊν οι οποίοι ςτθν εποχι μασ χρειάηεται να
ςυμπλθρϊςουν τουλάχιςτον ζναν τετραετι κφκλο εκπαίδευςθσ. Ψθν ίδια περίοδο,
και περιςςότερο ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1930, παρατθρείται ραγδαία αφξθςθ
των αεροναυπθγϊν και των μθχανολόγων, με τθν αφξθςθ των τελευταίων να
ςχετίηονται με τισ ευρφτατεσ αλλαγζσ ςτον τομζα τθσ παραγωγισ. Λδιαίτερα θ
εναςχόλθςθ των ατόμων με τθν παραγωγι προκάλεςε και τθ δθμιουργία νζων
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επαγγελματικϊν κατθγοριϊν οι οποίεσ ςχετίηονταν με τθν παραγωγι, γεγονόσ το
οποίο μπορεί να επιβεβαιωκεί και από τα ακαδθμαϊκά αρχεία των αντίςτοιχων
περιόδων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι, ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ Αμερικισ, τα 866
ςχετικά με τα τεχνικά επαγγζλματα το 1870 ζφταςαν τον αρικμό των 30.000 το 1910,
ςθμειϊνοντασ δραματικι αφξθςθ (Braverman 1998: κεφ.16).

5.4 Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ και οι δεξιότθτεσ των εργαηομζνων
Θ παγίωςθ τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγι επθρεάηει
ςθμαντικά τθν εξζλιξθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων, όςο και αν το τελευταίο
δεν μπορεί να διατυπωκεί απόλυτα, δεδομζνου ότι επθρεάηεται από παράγοντεσ οι
οποίοι μεταξφ άλλων ςυνδζονται με τον κλάδο για τον οποίο γίνεται λόγοσ, με τθν
αγορά εργαςίασ, τθν ιδιαίτερθ περιοχι ςτθν οποία εδράηεται θ επιχείρθςθ κακϊσ
επίςθσ και από μία ςειρά άλλα χαρακτθριςτικά τθσ επιχείρθςθσ τα οποία κα πρζπει
να μελετθκοφν ςε βάκοσ και ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ,
προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςε αςφαλι κατά το δυνατόν ςυμπεράςματα.
Ζρευνεσ καταδεικνφουν ότι θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν προκαλεί τθν
ειδίκευςθ των εργαηομζνων που τισ χρθςιμοποιοφν, επομζνωσ ςυνεκδοχικά οδθγεί
και ςτον εμπλουτιςμό τθσ εργαςίασ με τισ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ των εργαηομζνων.
Ωςτόςο, κάποιοσ δφναται να ςυμπεράνει ότι ο εμπλουτιςμόσ τθσ εργαςίασ δεν είναι
απαραίτθτοσ κακϊσ πολλζσ φορζσ θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν αφορά
γενικευμζνεσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, επίλυςθ προβλθμάτων ι κοινωνικζσ
δεξιότθτεσ, οι οποίεσ αφοροφν κυρίαρχα τθν εκμάκθςθ νζων ρόλων και όχι τθν
εκμάκθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων. Σι επιςτιμεσ τθσ πλθροφορικισ υποςτθρίηουν ότι ο
άνκρωποσ κα αντικαταςτακεί από τισ μθχανζσ ιδιαίτερα ςτο τομζα τθσ παραγωγισ.
Ππορεί θ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ να οδθγεί ςε ποςοτικι
μείωςθ τθσ παρζμβαςθσ του ανκρϊπου, όμωσ ο ρόλοσ των ανκρϊπινων ικανοτιτων
κρίνεται κακοριςτικόσ ςτα πλαίςια αυτϊν των διαδικαςιϊν. O Duran παρατθρεί ότι
παρόλο που θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ περιορίηεται μζςα από τθν αυτοματοποίθςθ,
φαίνεται τελικά να απαιτεί μεγάλθ εμπειρία και ςθμαντικι τεχνογνωςία και να
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αποκτά και ποιοτικό χαρακτιρα διότι ο άνκρωποσ πρζπει να ζχει τθν τεχνογνωςία
ϊςτε να παρεμβαίνει ςτισ μθχανζσ (όπωσ παρατίκεται ςτο Φραγκομιχελάκθσ 2000:
136).
Θ τεχνογνωςία ορίηεται εδϊ ωσ το ςφνολο των γνϊςεων, δεξιοτιτων και
ικανοτιτων που επιτείνει τον ζλεγχο τθσ τεχνικισ, δια τθσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο ενόσ
παραγωγικοφ ςυςτιματοσ, δθλαδι γνωρίηω πϊσ να κάνω κάτι. Σι τεχνογνωςίεσ
ζχουν

κοινωνικό

χαρακτιρα

διότι

εντάςςονται

ς’

ζνα

ςυγκεκριμζνο

κοινωνικοοικονομικό ςχθματιςμό και υπάρχουν όχι μόνο ς’ ατομικό επίπεδο αλλά
και ςε ςυλλογικό. Επιπλζον, αποτελοφν ςυςτατικό ςτοιχείο εργατικισ δφναμθσ και
διαμορφϊνονται μζςα από διαδικαςίεσ εκμάκθςθσ, κοινισ ςυμμετοχισ και
διαφοροποίθςθσ. Θ εμπορευματοποίθςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ ςτον καπιταλιςμό
αφορά και τισ τεχνογνωςίεσ. Σι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτισ καπιταλιςτικζσ οικονομίεσ
επιφζρουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο πεδίο των τεχνογνωςιϊν γεγονόσ το οποίο
κάνει πιο ζντονθ τθν ςυλλογικι διάςταςθ τθσ εργαςίασ και των τεχνογνωςιϊν. Θ
ςυλλογικι διάςταςθ των τεχνογνωςιϊν αναγνωρίηεται πλζον μζςα από τθν ζννοια
τθσ ςυλλογικισ ειδίκευςθσ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι οριςμζνεσ επαγγελματικζσ
ιδιότθτεσ παρουςιάηονται μόνο ςτο πλαίςιο ενόσ εργαςιακοφ ςυνόλου. Επίςθσ, ζνα
ςθμαντικό ποςοςτό τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ ενόσ ατόμου κακορίηεται από τθν
ικανότθτα του να ενςωματωκεί ςτο εργαςιακό του περιβάλλον όπωσ για
παράδειγμα ςε μία ομάδα εργαςίασ (Φραγκομιχελάκθσ 2000: 136-139).
Σι τεχνογνωςίεσ αποτελοφν εφόδιο, οικονομικό πόρο για τον εργαηόμενο που τισ
κατζχει. Θ ςυγκρότθςθ τεχνογνωςίασ αποτελεί μια μακρόχρονθ διαδικαςία ενϊ θ
αξιοποίθςθ τθσ γίνεται ςε πολφ ςφντομο χρονικό ορίηοντα. Θ αντίκεςθ ανάμεςα ς’
αυτζσ τισ δφο χρονικότθτεσ εντείνεται όταν κυριαρχεί ανταγωνιςμόσ μεταξφ του
εργαηόμενου και κάτοχου τθσ τεχνογνωςίασ
ενδιαφζρεται

να

τθν

αξιοποιιςει

ςτο

και του εργοδότθ ο οποίοσ
ζπακρο.

Χφμφωνα

με

τον

Φραγκομιχελάκθ(2000: 142) υπάρχουν δφο τρόποι οι οποίοι υποβοθκοφν τθν
«κλοπι» τθσ τεχνογνωςίασ. Σ πρϊτοσ τρόποσ ςχετίηεται με τθν ολικι ι μερικι
αντικατάςταςθ τουσ με μθχανζσ και ο δεφτεροσ ςχετίηεται με τθν ειςαγωγι
οργανωτικϊν αλλαγϊν όπωσ για παράδειγμα θ ειςαγωγι τεχλορικϊν μορφϊν
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οργάνωςθσ που οδθγεί ςτθ μεταφορά των τεχνογνωςιϊν ςτθ διεφκυνςθ τθσ
επιχείρθςθσ. Τπωσ γίνεται ςαφζσ θ διεφκυνςθ προςπακεί να ιδιοποιθκεί τισ
τεχνογνωςίεσ και το γεγονόσ αυτό κάνει τουσ εργαηομζνουσ να προςπακιςουν να τισ
ζχουν υπό τον ζλεγχο τουσ. Σι παραπάνω ςυνκικεσ δθμιουργοφν αντιπαρακζςεισ
μεταξφ των εργαηομζνων ιδιαίτερα ςε περιόδουσ κρίςθσ και ανεργίασ και εντείνουν
τισ αυτοπροςτατευτικζσ ςυμπεριφορζσ οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτο φόβο του κάκε
εργαηόμενου ότι αν δείξει ςτον ςυνάδελφο του αυτά που ξζρει, μπορεί κάποια
ςτιγμι να του πάρει τθν κζςθ. Αυτό το γεγονόσ αποτελεί τροχοπζδθ ςε μια από τισ
βαςικζσ διαδικαςίεσ ςυγκρότθςθσ των τεχνογνωςιϊν, δθλαδι ςτθ μετάδοςθ από
εργαηόμενο ςε

εργαηόμενο και από τθ μία εργαςιακι ομάδα ςτθν άλλθ

(Φραγκομιχελάκθσ 2000: 142-3).
Υζρα από το ηιτθμα τθσ τεχνογνωςίασ, υπάρχουν και άλλα ηθτιματα τα οποία
προκφπτουν από τθ γενικευμζνθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν. Χφμφωνα με τον
Watson(2005),

παρατθρείται

διεφρυνςθ

του

περιεχομζνου

των

βαςικϊν

λειτουργικϊν κζςεων εργαςίασ ςτα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ. Υαρόλα αυτά, ο
απαραίτθτοσ για τα ςφγχρονα δεδομζνα εμπλουτιςμόσ των κζςεων εργαςίασ δεν
εντοπίηεται. Υαράλλθλα παρατθρείται το φαινόμενο να μθν αυξάνονται οι μιςκοί
παρά το γεγονόσ ότι διευρφνονται τα κακικοντα των εργαηομζνων και αυξάνεται ο
φόρτοσ τθσ εργαςίασ τουσ.

Επιπρόςκετα, αυξάνεται θ τοπικι αυτονομία των

εργαηομζνων και ταυτόχρονα αυξάνεται ο διευκυντικόσ κεντρικόσ ζλεγχοσ που τουσ
αςκείται.
Χταδιακά, θ εργαςία οργανϊνεται και προωκείται ο ςυνεργατικόσ και
κοινωνικόσ χαρακτιρασ τθσ με τθ δθμιουργία κατάλλθλων ομάδων εργαςίασ.
Ωςτόςο, ο ρόλοσ των ομάδων αυτϊν είναι περιςςότερο ςυμβουλευτικόσ και θ
λειτουργία τουσ κακορίηεται από τθν εξουςία των ςτελεχϊν που αςκοφν τθ
διοίκθςθ. Ακόμθ, ςθμαντικό κρίνεται να τονιςτεί ότι οι ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ που
παρζχονται από τισ νζεσ τεχνολογίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν θγεςία, όχι μόνο να
αςκεί ζλεγχο ςτον τρόπο που εργάηονται οι ομάδεσ εργαςίασ, αλλά και να ζχει
οφζλθ από τθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται από τθ διαδικαςία
τθσ εποπτείασ.
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Ακόμθ, παρατθροφμε ότι τα μεςαία λειτουργικά ςτελζχθ τείνουν να
αποςτακεροποιοφνται λόγω του γεγονότοσ ότι μεγάλο μζροσ των δραςτθριοτιτων
τουσ ενςωματϊνονται ςτουσ υπολογιςτζσ ι ςε άλλεσ ομάδεσ βαςικϊν εργαηομζνων
ι ακόμθ και ςτα διευκυντικά ςτελζχθ. Σι νζεσ δομζσ που προωκοφνται οδθγοφν ςε
μία νζα οργάνωςθ τθσ εργαςίασ και ςε νζο ςχεδιαςμό των κζςεων εργαςίασ.
Ψο νζο περιεχόμενο τθσ εργαςίασ που αποκτάται ςταδιακά μζςα από τθν
υιοκζτθςθ των νζων τεχνολογιϊν δεν προςμετράται ςτα ατομικά χαρακτθριςτικά
των εργαηομζνων και δεν αποτελεί προςωπικι ικανότθτα, παρά το γεγονόσ ότι
εγγράφεται ςτο ατομικό επαγγελματικό κεφάλαιο του κάκε εργαηομζνου.
Επιπρόςκετα, το περιεχόμενο των κζςεων εργαςίασ, ζτςι όπωσ προκφπτει
εμπλουτιςμζνο από τισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςχετίηεται με υψθλότερο επίπεδο
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.
Αυτό γίνεται πλζον αντιλθπτό από το γεγονόσ ότι ακόμθ και οι χαμθλότερθσ
υποςτάκμθσ εργάτεσ παρουςιάηουν ουςιϊδεισ διαφορζσ τουλάχιςτον ςε επίπεδο
μόρφωςθσ από τουσ αντίςτοιχουσ εργάτεσ των προθγοφμενων δεκαετιϊν, γεγονόσ
που τουσ δίνει τθ δυνατότθτα όχι μόνο να μποροφν να διαβάηουν τα δεδομζνα που
τουσ παρζχει θ ςφγχρονθ τεχνολογία αλλά και να μποροφν ακόμθ και να τα
αποκωδικοποιοφν.

5.5 Οι Νζεσ Τεχνολογίεσ και ο μεταςχθματιςμόσ των ςφγχρονων
επιχειριςεων
Σι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ προςφοράσ και ηιτθςθσ αναγκάηουν τισ επιχειριςεισ να
προςαρμόηονται ςτα νζα δεδομζνα, ειςάγοντασ νζεσ τεχνολογίεσ και απαραίτθτεσ
πλζον τεχνολογικζσ διαρκρϊςεισ. Σ απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ επίτευξθ τθσ ευελιξίασ
ςε ζνα εργαςιακό περιβάλλον το οποίο διατθρεί τθν ιεραρχία του και οι κζςεισ
εργαςίασ διατθροφν το περιεχόμενό τουσ μερικό και χωρίσ ουςιαςτικι αυτονομία.
Πε τον τρόπο αυτό δθμιουργοφνται τρεισ βαςικοί τφποι επιχειριςεων.
Σ πρώτοσ τφποσ επιχείρθςθσ αφορά τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ των επιχειριςεων οι
οποίεσ λειτουργοφν κατά κάποιο τρόπο υβριδικά, προςκζτοντασ ςτθν ιδθ
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υπάρχουςα τεχλορικι δομι τουσ, μετατεχλορικζσ τεχνικζσ που ςχετίηονται με τθν
οργάνωςθ τθσ εργαςίασ όπωσ ομάδεσ εργαςίασ που αναφζρκθκαν παραπάνω. Χτισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ εργαςία παραμζνει ιεραρχθμζνθ, ενϊ το περιεχόμενο των
κζςεων εργαςίασ δεν ζχει αυτονομία και θ μεταβίβαςθ τθσ γνϊςθσ κεωρείται
ανεπαρκισ. Ψο γεγονόσ, ωςτόςο, ότι οι αλλαγζσ ςτα παραγωγικά ςυςτιματα δε
ςυνοδεφονται από ουςιαςτικζσ μεταβολζσ, οδθγεί τουσ εργαηόμενουσ ςτθν
υποχρζωςθ να ανταποκρικοφν ςε πολλαπλζσ υποχρεϊςεισ ενϊ ςυναντάται θ
παράλογθ απαίτθςθ να ηθτείται από τουσ εργαηόμενουσ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν
τθν ίδια ςτιγμι που οι ίδιοι δεν ζχουν ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτθ λιψθ των
κακθμερινϊν αποφάςεων. Ζρευνεσ που διενεργοφνται ςτθν Ευρϊπθ καταδεικνφουν
ότι, παρά τθ μείωςθ τθσ επιρροισ του τεχλορικοφ μοντζλου, παρατθρείται
εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν αυτϊν ενϊ παράλλθλα
παρατθρείται θ ενίςχυςθ των παραδοςιακϊν μθχανιςμϊν ελζγχου που ςυντθροφν
τθν ιεραρχία.
Σ δεφτεροσ τφποσ επιχείρθςθσ εςτιάηει ςτθ μεταρρφκμιςθ όχι μόνο των
παραγωγικϊν ςυςτθμάτων αλλά και των ςυςτθμάτων εργαςίασ. Αυτόσ ο τρόποσ
οργάνωςθσ των επιχειριςεων αφορά κυρίωσ τισ αμερικάνικεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ
εφαρμόηουν ζνα μετατεχλορικό ςφςτθμα εργαςίασ (Appelbaum& Batt 1994), με τον
εξισ τρόπο:
α. θ ειςαγωγι των μετατεχλορικϊν ςυςτθμάτων εργαςίασ δεν αφορά το ςφνολο
εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ αλλά πολφ περιςςότερο ζνα τμιμα των κζςεων αυτϊν. Σι
μεταρρυκμίςεισ των ςυςτθμάτων εργαςίασ αφοροφν κυρίωσ τμιματα τθσ
λειτουργικισ δραςτθριότθτασ ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ.
β. οι μεταρρυκμίςεισ των κζςεων εργαςίασ ςυνοδεφεται ςυνικωσ από
αποςτακεροποίθςθ των αμοιβϊν και αποςυνάρτθςι τουσ από τισ κζςεισ εργαςίασ
και τισ ειδικότθτεσ.
γ. τα νζα ςυςτιματα εργαςίασ που υιοκετοφνται, διευρφνουν το περιεχόμενο τθσ
εργαςίασ και οργανϊνουν τισ βαςικζσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ με βάςθ τθν
ιεραρχία που πλαιςιϊνει τισ ομάδεσ εργαςίασ, με απϊτερο ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ
παραγωγισ.
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Θ τρίτθ κατθγορία επιχειριςεων αποτελεί μειοψθφία κακϊσ απαντοφν πολφ λίγα
παραδείγματα. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιχειρθματικι ςτρατθγικι προωκεί ωσ
απαραίτθτθ

τθν

αυτοδφναμθ

ανάπτυξθ

των εργαηομζνων, προςπακϊντασ

παράλλθλα

τον περιοριςμό τθσ κοινωνικισ διαίρεςθσ

τθσ εργαςίασ και

καλλιεργϊντασ τθ κετικι ενςωμάτωςθ των εργαηομζνων και τθ ςτακερότθτα τθσ
εργαςίασ. Αυτοφ του είδουσ θ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ αποτελεί μία περιοριςμζνθσ
εξάπλωςθσ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι (Υετράκθ 2007).
Τπωσ αντιλαμβανόμαςτε από τα παραπάνω, θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν
ςτθ παραγωγι διαμορφϊνει ζνα νζο πλαίςιο το οποίο επθρεάηει κακοριςτικά τθν
παραγωγικι διαδικαςία.

Αυτι θ νζα διάςταςθ των πραγμάτων μασ γεμίηει

πάμπολλα ερωτιματα ςχετικά με τον ακριβι ςκοπό τθσ τεχνολογίασ ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία.
Αρχικά, ςφμφωνα με τον Παρξ, θ μθχανι διαδραμάτιςε ζνα αξιοςθμείωτο ρόλο
ςχετικά με τθν απόςπαςθ τθσ απόλυτθσ και ςχετικισ υπεραξίασ των εργαηομζνων.
Υλζον, με τθν ειςαγωγι των μθχανϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, θ
παραγωγικότθτα τθσ εργαςία εξαρτάται από τισ μθχανζσ και όχι από τον εργάτθ.
Χφμφωνα με τον

Παρξ ςτο Κεφάλαιο, θ παραγωγικότθτα των μθχανϊν είναι

«αντιςτρόφωσ ανάλογθ προσ το μζγεκοσ του ςυςτατικοφ κείνου μζρουσ τθσ αξίασ
που μεταδίδουν ςτο προϊόν». Χυνεπϊσ «όςο μεγαλφτερθ είναι θ περίοδοσ που
λειτουργεί θ μθχανι, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα των προϊόντων, ςτθν οποία
κατανζμεται θ αξία που προςκζτει, και τόςο μικρότερο είναι το μζροσ τθσ αξίασ που
προςκζτει ςτθ μονάδα του εμπορεφματοσ»(Παρξ 2006 I:419).
Υολφ ςθμαντικό ηιτθμα για το κεφάλαιο είναι να λειτουργοφν οι μθχανζσ όςο το
δυνατόν μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Τμωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι προκφπτει ζνα
πολφ ςθμαντικό κζμα το οποίο ςχετίηεται με τθ φκορά των μθχανϊν. Ωπάρχουν δφο
κατθγορίεσ φκοράσ. Θ πρϊτθ κατθγορία ςχετίηεται με τθν υλικι φκορά θ οποία
μπορεί να ςυμβεί είτε από τθν παρατεταμζνθ χριςθ είτε όμωσ και από τθν αχρθςτία.
Θ δεφτερθ κατθγορία φκοράσ ςχετίηεται με τθν θκικι φκορά. Θ θκικι φκορά
αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι θ μθχανι ςτερείται τθσ ανταλλακτικισ τθσ αξίασ. Αυτό
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μπορεί να ςυμβαίνει με δφο τρόπουσ είτε μζςα από τθ δθμιουργία φκθνότερων
παρόμοιων μθχανϊν είτε μζςα από τθ καταςκευι βελτιωμζνων μθχανϊν.
Χυμπεραίνουμε λοιπόν ότι θ αξία τθσ μθχανισ, όςο καινοφργια και να είναι,
δεν ορίηεται πια από τον αναγκαίο χρόνο εργαςίασ αλλά ορίηεται από το χρόνο ο
οποίοσ απαιτείται για τθν αναπαραγωγι τθσ ι για τθ δθμιουργία μιασ βελτιωμζνθσ
μθχανισ. Σ κίνδυνοσ τθσ θκικισ φκοράσ περιορίηεται όταν μειϊνεται το χρονικό
διάςτθμα μζςα ςτο οποίο αναπαράγεται θ ςυνολικι αξία τθσ μθχανισ. Επίςθσ όςο
πιο μεγάλθ είναι θ εργάςιμθ θμζρα, τόςο πιο μικρό είναι το διάςτθμα αυτό(Παρξ
2006, I:420 ).
Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ λόγοσ για τον οποίον οι κεφαλαιοκράτεσ επιδιϊκουν τθν
παράταςθ τθσ εργάςιμθσ θμζρασ είναι θ αντίκεςθ μεταξφ ηωντανισ και νεκρισ
εργαςίασ. Είναι γεγονόσ ότι, ο μοναδικόσ τρόποσ για τθν απόςπαςθ υπεραξίασ από
τουσ εργαηομζνουσ είναι μόνο θ ανκρϊπινθ ηωντανι εργαςία. Σι μθχανζσ δεν
παράγουν αξία απλά μεταφζρουν αξία. Θ ποςότθτα τθσ υπεραξίασ που αποςπάται
προςδιορίηεται μζςα από δφο προχποκζςεισ. Θ πρϊτθ προχπόκεςθ αφορά το
ποςοςτό τθσ υπεραξίασ το οποίο και ορίηεται από τθν αναλογία ςτα πλαίςια τθσ
εργάςιμθσ θμζρασ, τθσ αναγκαίασ και τθσ πρόςκετθσ εργαςίασ. Θ δεφτερθ
προχπόκεςθ αφορά τον αρικμό των εργατϊν που απαςχολοφνται. Αυτόσ ο αρικμόσ
ςχετίηεται με τθ οργανικι ςφνκεςθ του κεφαλαίου δθλαδι αναφζρεται ςτθ ςχζςθ
μεταξφ ςτακεροφ και μεταβλθτοφ κεφαλαίου. Χυμπεραςματικά καταλιγουμε ςτο
γεγονόσ ότι οι καπιταλιςτζσ μζςα από τθν κακολικι χριςθ των τεχνολογιϊν ςτθν
παραγωγικι διαδικαςία αλλά και μζςα από τθν εκμετάλλευςθ τθσ δυνατότθτασ για
ανάπτυξθ τθσ υπερεργαςίασ ςε βάροσ τθσ αναγκαίασ εργαςίασ μζςω τθσ αφξθςθσ
τθσ παραγωγικισ δφναμθσ, καταφζρνουν τθν μείωςθ των εργατϊν που
απαςχολοφνται από το δοςμζνο κεφάλαιο. Υλζον το μεταβλθτό κεφάλαιο το οποίο
κα μεταςχθματιηόταν ςε ηωντανι εργατικι δφναμθ, παίρνει άλλθ μορφι και
μετατρζπεται ςε μθχανζσ. Χτθν ουςία αναφερόμαςτε ςτθ μετατροπι του ςε ςτακερό
κεφάλαιο το οποίο δεν παράγει υπεραξία ( Παρξ 2006, I:422).
Θ ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία προςφζρει
επιπλζον δυνατότθτεσ ςτουσ καπιταλιςτζσ. Πζςα από τισ μθχανζσ, οι εργοδότεσ
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δφνανται να εντείνουν και να αποςπάςουν τθν ςχετικι υπεραξία από τουσ
εργαηομζνουσ. Σ χαρακτιρασ τθσ ςχετικισ υπεραξίασ άλλαξε φςτερα από τθν
ειςαγωγι των μθχανϊν ςτθν παραγωγι. Σ καπιταλιςτισ μποροφςε να αποςπάςει
τθν ςχετικι υπεραξία του εργαηομζνου μζςα από τθν παραγωγικι δφναμθ τθσ
εργαςίασ. Σ εργάτθσ δθλαδι μποροφςε να παράγει περιςςότερα προϊόντα ςτον ίδιο
χρόνο. Θ ειςαγωγι των μθχανϊν ςτθν παραγωγι αφξθςαν τθν παραγωγικι δφναμθ
και με αφορμι αυτό το γεγονόσ οι κεφαλαιοκράτεσ ανάγκαηαν τουσ εργαηόμενουσ να
παράξουν

μεγαλφτερθ

εργαςία

μζςα

ςτον ίδιο χρόνο

δθλαδι

να

τθν

εντατικοποιιςουν. Ωπάρχουν λοιπόν δφο τρόποι μζςα από τουσ οποίουσ μπορεί να
γίνει θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ. Σ πρϊτοσ τρόποσ ςχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ
ταχφτθτασ των μθχανϊν και ο δεφτεροσ τρόποσ αφορά τθν αφξθςθ του αρικμοφ των
μθχανϊν τισ οποίεσ ελζγχει ζνασ εργάτθσ(Παρξ 2006,I:427).
Αξίηει να αναφζρουμε ότι θ μεγάλθ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν θ οποία και
αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο εντατικοποίθςθσ τθσ εργαςίασ είναι αποτζλεςμα
κοινωνικϊν αλλαγϊν. Θ εργατικι τάξθ είχε δείξει ζντονα τθ δυςφορία τθσ ςχετικά με
το χρονικό διάςτθμα τθσ εργάςιμθσ θμζρασ και ζτςι το κράτοσ αναγκάςτθκε να
ορίςει κανονικι εργάςιμθ θμζρα. Θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ και θ απόςπαςθ
ςχετικισ υπεραξίασ μζςα από τθν υπερχριςθ των μθχανϊν εδραιϊκθκε όταν ο
κρατικόσ μθχανιςμόσ, κάτω από τθν πίεςθ τθσ ταξικισ πάλθσ, μείωςε το χρονικό όριο
τθσ εργάςιμθσ θμζρασ μζςα από ςχετικι νομοκεςία

Από τθ ςτιγμι που είχε

ςταματιςει θ παραγωγι υπεραξίασ με τθν παράταςθ τθσ εργάςιμθσ θμζρασ, οι
καπιταλιςτζσ αςχολικθκαν εξ ολοκλιρου ςτθν παραγωγι ςχετικισ υπεραξίασ μζςα
από τθν ακρόα ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν.
Ξαταλιγουμε λοιπόν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ οποιαδιποτε ανάπτυξθ τθσ
παραγωγικισ δφναμθσ τθσ εργαςίασ,

όπωσ θ ανάπτυξθ μζςα από τισ μθχανζσ

αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό όπλο για τουσ καπιταλιςτζσ οι οποίοι ςτοχεφουν ςτθν
καλφτερθ αξιοποίθςθ του κεφαλαίου, ςτον καλφτερο και μζγιςτο ζλεγχο τθσ
εργατικισ τάξθσ, ςτθν παραγωγι τθν ίδια και ςτθν αναπαραγωγι τθσ ςχζςθσ
κεφαλαίου εργαςίασ, αλλά και φυςικά ςτθ γενικότερθ αναπαραγωγι
καπιταλιςμοφ ( MacKenzie 1984, Liodakis 2010: 81).
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του

Χυμπεραίνουμε λοιπόν ότι θ ειςαγωγι τθσ τεχνολογίασ δεν επιφζρει τθν
αναμενόμενθ βελτίωςθ των όρων εργαςίασ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ
εργαηομζνουσ γεγονόσ που επιτείνει τα υπάρχοντα χάςματα και φζρει δυςμενείσ
ςυνζπειεσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ.
Ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα το οποίο μπαίνει ςτο προςκινιο και ςυνδζεται με τθν
ειςαγωγι των τεχνολογιϊν είναι ο ζλεγχοσ των εργαηομζνων και τθσ παραγωγισ. Σ
Robert Hutchinson(2008) κάνει μια πολφ ςθμαντικι παρατιρθςθ αναφορικά με τθν
μεταφορά και τθν εφαρμογι του τεϊλοριςμοφ πάνω ςτθν πνευματικι εργαςία.
Κεωρεί ότι ο καπιταλιςμόσ κινείται προσ ζνα διαφορετικό ςτάδιο ανάπτυξθσ το
οποίο ονομάηεται μεταβιομθχανικό. Μδιον αυτοφ του νζου ςταδίου του κεφαλαίου
αποτελεί

θ

αδιάλειπτθ

μείωςθ

τθσ

χειρονακτικισ

εργαςίασ

ζτςι

όπωσ

διαμορφϊνεται ςχετικά με τθν παραγωγι αγακϊν. Υλζον, οι απλζσ και
επαναλθπτικζσ κινιςεισ

αυτοματοποιοφνται, θ πολυπλοκότθτα των ςτόχων

παραγωγισ ζχει μειωκεί και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα οι ανειδίκευτοι εργάτεσ να
βρίςκονται περιςςότερο εκτεκειμζνοι ςτο φάςμα τθσ ανεργίασ. Σι ειδικευμζνοι, οι
θμιειδικευμζνοι και οι ανειδίκευτοι αποτελοφν τισ τρεισ κατθγορίεσ εργαηομζνων
ζτςι όπωσ δθμιουργοφνται ςτα πλαίςια τθσ αυτοματοποίθςθσ. Χτα υψθλά επίπεδα
αυτοματοποίθςθσ, παρατθρείται ότι ενϊ αυξάνεται θ αναλογία των εργαηομζνων με
υψθλι ειδίκευςθ, ταυτόχρονα μειϊνεται θ αναλογία των εργατϊν με χαμθλι
ειδίκευςθ.

Θ αυτοματοποίθςθ

προχωρά ςτθν ενςωμάτωςθ ι ςτο ςταδιακό

αποκλειςμό τθσ χειρωνακτικισ εργαςίασ, κίγοντασ κυρίωσ τουσ εργαηόμενουσ με
χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ (κυρίωσ αυτοφσ με ανεπαρκι τεχνικι εκπαίδευςθ) και
τουσ χαμθλοφ επιπζδου τεχνίτεσ. Λδιαίτερα ανθςυχθτικό κρίνεται το γεγονόσ ότι
ςταδιακά οι εργαηόμενοι κα περιοριςτοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, ελάχιςτεσ από
τισ οποίεσ κα απαιτοφν υψθλό βακμό ειδίκευςθσ ενϊ οι υπόλοιποι εργαηόμενοι
μοιραία κα οδθγθκοφν ςτθν ςταδιακι αποειδίκευςι τουσ, γεγονόσ που κα
αποτελζςει υποβάκμιςθ όχι μόνο τθσ κζςθσ εργαςίασ τουσ αλλά και τθσ ποιότθτασ
ηωισ τουσ(Agnew et al. 1997).
Άλλο χαρακτθριςτικό αυτοφ του ςταδίου είναι θ αφξθςθ τθσ «γνωςιακισ
εργαςίασ» (knowledge labor) θ οποία οργανϊνεται γφρω από τθν παροχι
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υπθρεςιϊν. Σι νζεσ τεχνολογίεσ ζχουν αποδεςμεφςει τθν χειρωνακτικι εργαςία από
τθν άμεςθ παραγωγι ωςτόςο αυξάνεται θ ηιτθςθ για πνευματικι εργαςία. Αυτό ζχει
ςαν αποτζλεςμα τθν δθμιουργία μιασ εργατικισ τάξθσ θ οποία εργάηεται πνευματικά
και τίκεται το ηιτθμα του ελζγχου τθσ. Χτθν περίοδο τθσ βιομθχανίασ ο τεΝλοριςμόσ
χρθςιμοποιικθκε για τον καταμεριςμό τθσ χειρονακτικισ εργαςίασ. Υρζπει λοιπόν
τϊρα να γίνει ζνασ καταμεριςμόσ τθσ γνωςιακισ εργαςίασ(Hutchinson 2008).
Ψίκεται λοιπόν το ερϊτθμα πωσ κα μποροφςε να καταμεριςτεί θ διαδικαςία τθσ
ςκζψθσ. Χφμφωνα με τον Hutchinson(2008), θ διανοθτικι γνϊςθ αποτελεί τθν κφρια
παραγωγικι δφναμθ ςτο μεταβιομθχανικό κόςμο. Θ εργαςία πλζον βαςίηεται ςτθ
γνϊςθ, θ παραγωγικι μθχανι είναι ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ενϊ το εργοςτάςιο
είναι το ςφγχρονο γραφείο. Θ εμφάνιςθ αυτϊν των νζων δεδομζνων δθμιουργεί
νζουσ τρόπουσ διοίκθςθσ. Tο management ζχει εξαπλωκεί και προςπακεί να
εδραιϊςει τον τεϊλοριςμο και κατ’ επζκταςθ τον ζλεγχο πάνω ςτα μζςα παραγωγισ
και ςτουσ εργάτεσ τθσ γνϊςθσ. Αυτό μπορεί να ολοκλθρωκεί μζςα από τον
ςχεδιαςμό των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων(Hutchinson 2008). Θ προϊκθςθ του
καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ ς αυτό το επίπεδο ζχει παρεμφερείσ ςυνζπειεσ με τθν
εφαρμογι του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ και του τεϊλοριςμοφ πάνω ςτθν
χειρονακτικι εργαςία.
Υλζον, θ αναμενόμενθ αποειδίκευςθ αποτελεί τον επαλθκευμζνο φόβο ςε πολλζσ
παραγωγικζσ μονάδεσ. Τλο και περιςςότερο, οι εργαηόμενοι αποειδικεφονται,
μεταβάλλονται ςε χειριςτζσ μθχανϊν και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και
μετατρζπονται ςε εργοςταςιακοφσ εργάτεσ. Επίςθσ, θ δυνατότθτα εφαρμογισ των
πνευματικϊν δεξιοτιτων και τθσ δθμιουργικότθτασ ςε πολλζσ δουλειζσ ζχει μειωκεί
δραματικά (Agnew et al. 1997). Επιπλζον, με τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν,
αυξάνεται θ νευρικότθτα, διότι
επαγρφπνθςθ

και

να

οι εργάτεσ οφείλουν να βρίςκονται ςε ςυνεχι

επεμβαίνουν

ανά

πάςα

ςτιγμι

ςτισ

μθχανζσ.

Θ

παρακολοφκθςθ, επεξεργαςία και ιεράρχθςθ διαφόρων πλθροφοριϊν από τον
εργάτθ ςτα πλαίςια των αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν χρειάηονται αυξθμζνθ
πνευματικι αφφπνιςθ.
Επίςθσ, μζςα από τθν αυτοματοποίθςθ και τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν
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ςτθν παραγωγικι διαδικαςία δθμιουργοφνται νζεσ μορφζσ αλλοτρίωςθσ. Αυτό
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ εργαςία πλζον ζχει γίνει μονότονθ, ο ρυκμόσ τθσ
παραγωγικισ διαδικαςίασ εξαρτάται όλο και περιςςότερο από τισ μθχανζσ και
λιγότερο από τουσ ανκρϊπουσ. Σι εργαηόμενοι πλζον χάνουν τθν αίςκθςθ τθσ
ικανοποίθςθσ τθσ εργαςίασ διότι πλζον δεν ςυνδζονται με το προϊόν τθσ
δραςτθριότθτασ τουσ. Χθμαντικό ρόλο για τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ των ςτόχων
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ζχουν πλζον τα διοικθτικά ι διευκυντικά ςτελζχθ
(Agnew et al. 1997). Αξίηει να αναφζρουμε ότι μεγάλο μζροσ των διοικθτικϊνεποπτικϊν κζςεων κα μποροφςε να είχε εξαλειφκεί και να είχε αντικαταςτακεί από
μθχανζσ-κάμερεσ για το ςυντονιςμό, τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ των
εργαςιακϊν κακθκόντων των εργαηομζνων.
Τπωσ αντιλαμβανόμαςτε από τα παραπάνω, ο καπιταλιςμόσ βρίςκεται ςε μια
φάςθ μεταςχθματιςμοφ και αναδιοργάνωςθσ. Για να μπορζςουμε να αντιλθφκοφμε
αυτι τθ διαδικαςία αναςφνταξθσ του καπιταλιςμοφ πρζπει να αναφερκοφμε ςτθν
αναπαραγωγι και αναδιοργάνωςθ των κοινωνικϊν τάξεων.
Χφμφωνα με τον Οιοδακθ(2010:Ξζφ.5), για να μπορζςουμε να αντιλθφκοφμε
τθ ςθμερινι φάςθ μεταςχθματιςμοφ του καπιταλιςμοφ κα πρζπει να μελετιςουμε
το ρόλο που διαδραματίςουν ςτθν ιςτορικι εξζλιξθ του καπιταλιςμοφ θ γνϊςθ, θ
επιςτιμθ και θ τεχνολογία ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των κοινωνικϊν τάξεων. Χτο
Κεφάλαιο ο Παρξ, αναφζρκθκε ςτθν αντίκεςθ μεταξφ χειρωνακτικισ και
πνευματικισ εργαςίασ. Επίςθσ, επιςιμανε τισ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ αντίκεςθσ,
τονίηοντασ από τθ μία το ςυμφζρον των καπιταλιςτϊν το οποίο επιτυγχάνεται από
τον βζλτιςτο ζλεγχο τθσ παραγωγισ και των εργατϊν, και από τθν άλλθ τθν
αποειδίκευςθ , τισ κακζσ εργαςιακζσ ςυνκικεσ και τθν αλλοτρίωςθ που υπόκεινται οι
εργάτεσ. Πζςα από τθν ανάπτυξθ του τεΝλοριςμοφ και φορντιςμοφ ςτθν παραγωγι,
θ αντίκεςθ μεταξφ χειρονακτικισ και πνευματικισ εργαςίασ γίνεται περιςςότερο
ζντονθ και ζχει δυςμενείσ ςυνζπειεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν υποτίμθςθ και
εξαςκζνιςθ τθσ εργαςίασ και τθν εργατικισ τάξθσ γενικά.
Χτθ ςφγχρονθ εποχι, θ ροπι του κεφαλαίου να διευρφνει το χάςμα μεταξφ
χειρωνακτικισ και πνευματικισ εργαςίασ παίρνει πολφ μεγάλεσ διαςτάςεισ και
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εξαπλϊνεται ςε κάκε τομζα και δραςτθριότθτα. Χ’ όλθ αυτι τθ διαδικαςία,
αναπτφςςονται αντίρροπεσ τάςεισ. Χφμφωνα με τον Παρξ, θ μεγάλθ βιομθχανία
κακιςτά επιτακτικι ανάγκθ τθν αλλαγι ςτθν εργαςία. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ,
υπάρχουν και αυτζσ οι αντίρροπεσ τάςεισ ςε αυτι τθν διαδικαςία και τισ επεςιμανε
και ο ίδιοσ ο Παρξ.
Χφμφωνα λοιπόν με τον Πάρξ, ο καπιταλιςμόσ αναπτφςςεται με αντιφατικό
τρόπο. Δθλαδι ςτα πλαίςια τθσ εξζλιξθσ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ
ςχθματιςμοφ, τα χαρακτθριςτικά αυτοφ ςταδιακά μετατρζπονται ςτο αντίκετό τουσ.
Τπωσ γνωρίηουμε ο τρόποσ με τον οποίο αναπτφςςεται και οργανϊνεται θ
εργαςιακι/παραγωγικι διαδικαςία από τθν αυγι του καπιταλιςμοφ οδθγεί ςε μια
κλιμάκωςθ τθσ αντίκεςθσ μεταξφ χειρονακτικισ και επιτελικισ εργαςίασ, και ςε μια
ςυνεχι εμβάκυνςθ του τεχνικοφ καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ. Πορφζσ που πιρε θ
εμβάκυνςθ αυτι του καταμεριςμοφ τθσ εργαςίασ είναι ο τεΝλοριςμόσ -ο φορντιςμόσ
κλπ. Σ Πάρξ ςτο Κεφάλαιο, αναφζρει ότι ο τρόποσ με τον οποίο οργανϊνεται θ
εργαςία και θ παραγωγι ςε τελικι ανάλυςθ κακορίηεται από τον βακμό ανάπτυξθσ
των παραγωγικϊν δυνάμεων.
Ωπό αυτι τθν ζννοια λοιπόν κάποια ςτιγμι, θ ανάπτυξθ των παραγωγικϊν
δυνάμεων κακϊσ προχωρά ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τισ μζχρι τότε υφιςτάμενεσ
ςχζςεισ παραγωγισ, και προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ ανάπτυξθ των παραγωγικϊν
δυνατοτιτων τθσ ανκρωπότθτασ πρζπει οι παραγωγικζσ ςχζςεισ να αντικαταςτακοφν
από νζεσ οι οποίεσ να αντιςτοιχοφν ςτο νζο επίπεδο των παραγωγικϊν δυνάμεων.
Ψότε,

ςφμφωνα

με

τον

Παρξ,

ξεκινά

μια

εποχι

κοινωνικισ

επανάςταςθσ. Χυμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ςταδιακά οριςμζνα χαρακτθριςτικά του
καπιταλιςμοφ μετατρζπονται ςτο αντίκετό τουσ και ςυνεπϊσ, ςτα πλαίςια του
ςθμερινοφ ςυςτιματοσ δθμιουργοφνται, με αυτό τον τρόπο, οι προχποκζςεισ
υπζρβαςθσ του ςιμερα και μετάβαςθσ ςτο αφριο, ςτο επόμενο βιμα τθσ κοινωνικισ
εξζλιξθσ.
Ζτςι λοιπόν, ενϊ εντόσ του ςταδίου τθσ μεγάλθσ βιομθχανίασ επιβάλλεται θ
τμθματοποίθςθ τθσ παραγωγισ και ο κατακερματιςμόσ τθσ εργαςιακισ διαδικαςίασ,
ο εργάτθσ αποειδικευεται, αλλοτριϊνεται, γίνεται ζνασ μερικόσ χειριςτισ μιασ
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μερικισ μθχανισ. Από τθν άλλθ, θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, θ ςταδιακι μετατροπι
τθσ επιςτιμθσ ςε άμεςθ παραγωγικι δφναμθ, και θ ειςαγωγι των νζων αυτϊν
επιτευγμάτων ςτθν παραγωγι, οδθγοφν ςε ανάπτυξθ του κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ
εργαςίασ και ςυνεπϊσ απαιτοφν και ζνα πιο μορφωμζνο εργατικό δυναμικό.
Αυτό όμωσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ ανάγκεσ που ζχει το κεφάλαιο για όλο και
μεγαλφτερο ζλεγχο τθσ παραγωγισ και αποειδίκευςθσ του εργαηόμενου οφτωσ ϊςτε
να είναι πιο φκθνόσ, αναλϊςιμοσ, ελεγχόμενοσ κλπ. Υαράλλθλα οι εργατικοί αγϊνεσ
που αναπτφχκθκαν κακ’ όλθ τθν ιςτορία του καπιταλιςμοφ που αντιτίκονταν ςτθν
αποειδικευςθ, ςτο επιςτθμονικό μανατημεντ (ΨεΝλορ, Φορντ) είναι και αυτά ςτοιχεία
που ζρχονται να προςτεκοφν. Πε δυο λόγια αυτό ςθμαίνει αντίρροπθ τάςθ κι αυτόσ
είναι ο μθχανιςμόσ εμφάνιςθσ και ανάπτυξθσ τουσ.
Από τθν εποχι τθσ μεγάλθσ βιομθχανίασ μζχρι και ςιμερα ζχουν λάβει χϊρα
πάμπολλοι αγϊνεσ τθσ εργατικισ τάξθσ ενάντια ςτθν αποειδίκευςθ. Βαςικό αίτθμα
αυτϊν των αγϊνων είναι θ διεκδίκθςθ για μια βαςικι και επιςτθμονικι εκπαίδευςθ
γεγονόσ που ωφελοφςε τόςο τθν εργατικι τάξθ όςο και τον ςυνεχιηόμενο ταξικό
αγϊνα.
Χτο ςθμείο αυτό αξίηει να αναφζρουμε οριςμζνα πράγματα τα οποία ςχετίηονται
με το ηιτθμα τθσ αναπαραγωγισ των κοινωνικϊν τάξεων ςιμερα. Χφμφωνα με τον
Οιοδάκθ(2010), εςτιάηοντασ ςτθν εργατικι τάξθ μποροφμε να εντοπίςουμε δφο
ςχετικζσ πτυχζσ. Αφενόσ, πρζπει να αναφερκοφμε ςτισ ςυνζπειεσ που προκφπτουν
από τθν υποβάκμιςθ τθσ εργατικισ τάξθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ προλεταριοποίθςθσ
τθσ ανεξάρτθτθσ εργαςίασ ς’ ζνα αρκετά μεγάλο φάςμα κλάδων τθσ παραγωγισ. Θ
παραπάνω

διαδικαςία

αποτελεί

διαδικαςία

ταξικισ

διαμόρφωςθσ

και

μεταςχθματιςμοφ τθσ εργατικισ τάξθσ.
Υράγματι, παρατθρεί κανείσ ότι διάφορεσ κατθγορίεσ επαγγελμάτων, όπωσ για
παράδειγμα οι αγρότεσ, οι μικροί ανεξάρτθτοι επαγγελματίεσ, εκπαιδευτικοί και
γενικότερα διάφορα κοινωνικά ςτρϊματα προλεταριοποιοφνται. Ειδικά ςτθ
ςφγχρονθ εποχι όπου μαςτίηεται από τθν οικονομικι κρίςθ, το φαινόμενο αυτό είναι
τόςο ζκδθλο που μπορεί οποιοςδιποτε να το αντιλθφκεί.
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Από τθν άλλθ πλευρά τϊρα, οι αντίκετεσ τάςεισ που εμφανίηονται, δε
ςχετίηονται μόνο με τθν ανάπτυξθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν αναβάκμιςθ του
επιπζδου του πολιτιςμοφ, αλλά επίςθσ και με τα όρια που ορίηουν οι ίδιοι οι
εργάτεσ αναφορικά με τθν αλλοτρίωςθ που υπόκεινται οι πνευματικζσ πτυχζσ τθσ
παραγωγισ. Αξίηει να αναφζρουμε ότι, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, θ πολυδιάςτατθ
εκπαίδευςθ μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφζλιμθ για το κεφάλαιο κακϊσ και μοιραία
γεγονόσ που οφείλεται ςτθν αυξθμζνθ κοινωνικοποίθςθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ
καπιταλιςτικισ παραγωγισ ι ακόμα και αποτζλεςμα τθσ ίδιασ τθσ ταξικισ πάλθσ
(Liodakis 2010: 90).
Τπωσ και να χει, αυτό που ςυμπεραίνουμε είναι ότι θ εργατικι τάξθ είναι
παροφςα και μεγαλφτερθ ποςοτικά. Επίςθσ είναι και καλφτερθ ποιοτικά διότι είναι
περιςςότερο μορφωμζνθ. Αυτό το γεγονόσ τθν κάνει να είναι ςε μεγάλο βακμό
ςυνειδθτοποιθμζνθ. Πζςα από τθν εκπαίδευςθ και τθν μόρφωςθ ζχει περιςςότερεσ
δυνατότθτεσ και προοπτικζσ.

- 79 -

Συμπεράςματα
Επιχειρϊντασ μία ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι κακίςταται ςαφζσ ότι ο
φιλελευκεριςμόσ και θ διεκνοποίθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ευρφτερεσ πολιτικζσ,
κοινωνικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ που παρατθρικθκαν από το 17ο αιϊνα,
προετοίμαςαν το ζδαφοσ για τθν εμφάνιςθ του Ψεχλοριςμοφ και του Φορντιςμοφ.
Ψα χαρακτθριςτικά των δφο αυτϊν ρευμάτων ςυνοπτικά είναι τα εξισ:

o

Ψεχλοριςμόσ «κεωρείται ζνα διοικθτικό ςφςτθμα τεχνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ
και πρακτικισ το οποίο αναγνωρίηει τθν αλθκινι υποταγι τθσ εργαςίασ ςτα δομικά
προαπαιτοφμενα του μονοπωλιακοφ καπιταλιςμοφ ςε τρεισ μορφζσ: Υρϊτον,
διαμορφϊνει τθν εργαςιακι διαδικαςία εντελϊσ ανεξάρτθτα από τισ δεξιότθτεσ και
τθν αυτονομία του εργαηομζνου. Δεφτερον, κατορκϊνει τον απόλυτο διαχωριςμό
τθσ πνευματικισ από τθ χειρωνακτικι εργαςία διαςπϊντασ τθ ςφλλθψθ του ζργου
από τθν εκτζλεςι του και οδθγϊντασ ςτθ ςυγκεντροποίθςθ τθσ ςφλλθψθσ ςτα χζρια
τθσ διοίκθςθσ. Ψρίτον, ςταδιακά απογυμνϊνει όλα τα απομεινάρια τθσ γνϊςθσ και τα
κατάλοιπα τθσ δεξιότθτασ από τουσ ατομικοφσ εργάτεσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να
εξαςφαλίςει τον αποτελεςματικό ζλεγχο κάκε ςταδίου τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ» (Braverman 1994:59).
Χυναφισ με τον τεχλοριςμό, ο φορντιςμόσ βαςίηεται ςτθ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου
και τθ μονοπωλιακι ρφκμιςθ τθσ οικονομίασ. Θ ςυςςϊρευςθ γίνεται εντατικι μζςα
από τθ μαηικι παραγωγι ομοιόμορφων (τυποποιθμζνων) προϊόντων τα οποία
προορίηονται για μαηικι κατανάλωςθ. Απαραίτθτο ςτοιχείο, επομζνωσ, είναι θ
εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ και τθσ οικειοποίθςθσ των
εςωτερικϊν οικονομιϊν κλίμακασ. Σ φορντιςμόσ κατζςτθ ζνασ ςυνολικόσ τρόποσ
κεϊρθςθσ και ρφκμιςθσ τθσ οικονομίασ ςε διεκνζσ επίπεδο, αξιοποιϊντασ τισ ίδιεσ
αρχζσ που είχε ο φορντιςμόσ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. Θ λειτουργία του
φορντιςμοφ ςτθρίηεται ςε μία ςτακερι και ελεγχόμενθ αγορά, γεγονόσ που με τθ
ςειρά του απαίτθςε τθ δθμιουργία του κατάλλθλου κεςμικοφ πλαιςίου για τθν
υποςτιριξθ τθσ μεγάλθσ επιχείρθςθσ. Επιπρόςκετα, θ μονοπωλιακι ρφκμιςθ απαιτεί
τθν παρζμβαςθ του κράτουσ ςτθν κοινωνικι και τθν οικονομικι ηωι.
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Ψα χαρακτθριςτικά των δφο παραπάνω ρευμάτων προλείαναν το ζδαφοσ για τθ
ςυςςϊρευςθ κεφαλαίου και τθν ανάπτυξθ του καπιταλιςμοφ με τθν ταυτόχρονθ
προςπάκεια ελζγχου τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ. Θ επικυμία να ελεγχκεί θ εργατικι
τάξθ και να τικαςευτοφν οι επικυμίεσ τθσ κάτω από τθν επιδίωξθ του μζγιςτου
κζρδουσ για το κεφάλαιο οδιγθςε με τθ ςειρά του ςτθν περαιτζρω καταπίεςθ του
εργατικοφ δυναμικοφ, γεγονόσ που ςχετίςτθκε και με τθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ
αγοράσ και τθν όξυνςθ του ανταγωνιςμοφ ςε διεκνζσ πλζον επίπεδο.
Χτθ ςφγχρονθ εποχι πλζον, θ τεχλορικι και θ φορντικι οργάνωςθ φαίνεται να
ζχουν υποχωριςει και να ζχουν προςαρμοςτεί ςτα ςφγχρονα δεδομζνα, γεγονόσ
που οδθγεί ςτθ δθμιουργία νζων εργαςιακϊν ςχζςεων και παράλλθλα νζων
ςυγκροφςεων ςτο χϊρο εργαςίασ ανάμεςα ςτουσ εργοδότεσ και τουσ εργαηομζνουσ
και νζων τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ. Θ ςθμαντικι αλλαγι που παρατθρείται κατά
κόρον ςτθ ςφγχρονθ εποχι είναι θ τάςθ να ςυνάπτονται περιςςότερεσ ςυμβάςεισ
μερικισ απαςχόλθςθσ αντιςτρζφοντασ τθν τάςθ να ςυνάπτονται ςυμβάςεισ πλιρουσ
ωραρίου, όπωσ προκφπτει και από τα ςτατιςτικά δεδομζνα.
Ψα παραπάνω δεδομζνα κατζςτθςαν απαραίτθτθ τθ μελζτθ τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ
Υοιότθτασ προκειμζνου να μελετθκοφν οι όροι οι οποίοι μπορεί ενδεχόμενα να
βελτιϊνουν τθν παραγωγικότθτα και τθν ποιότθτα των προςφερόμενων αγακϊν και
υπθρεςιϊν. Πζςα από τθ Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ γίνεται ςαφζσ ότι θ εταιρεία
βελτιϊνει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ, γίνεται περιςςότερο αποτελεςματικι και
ςχεδιάηει τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. Θ διαδικαςία αυτι αφορά κάκε εργαηόμενο
ξεχωριςτά ςτθν επιχείρθςθ, ανεξάρτθτα από τθν ιεραρχικι κζςθ που κατζχει, ενϊ τα
διδάγματα τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ μποροφν να βρουν εφαρμογι ςε όλουσ
τουσ κλάδουσ, τόςο τθσ παραγωγισ και πϊλθςθσ αγακϊν όςο και ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν.
Σ ςχεδόν αυτοςκοπόσ τθσ βελτίωςθσ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν παρείχε
κεωρθτικά τθ βάςθ για τθν ενδυνάμωςθ του ιεραρχικοφ ελζγχου και τελικά για τθν
προάςπιςθ τθσ ανάγκθσ να λαμβάνονται οι αποφάςεισ όχι με τρόπο δθμοκρατικό
αλλά με τρόπο ςυγκεντρωτικό προκειμζνου να επιτευχκεί καλφτεροσ ζλεγχοσ των
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διαδικαςιϊν και να μθν εντοπίηονται εμπόδια ςτθν παραγωγι και τελικά τθν
κερδοφορία τθσ επιχείρθςθσ (Rothschild & Ollilainen 1999).
Ψζλοσ, αναλφεται ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ. Σι Ρζεσ Ψεχνολογίεσ ζχουν ειςαχκεί ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και
ζδωςαν τθν απαιτοφμενθ ευελιξία ςτισ εταιρείεσ προκειμζνου να προςαρμοςτοφν
ςτθν προςφορά και τθ ηιτθςθ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ. Θ ειςροι αυτι τθσ τεχνολογίασ
προϊκθςε ζνα νζο διαφορετικό καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και τθν ίδια ςτιγμι
επεςιμανε τθν ανάγκθ ειδίκευςθσ και διαχωριςμοφ των ομάδων εργαςίασ. Αξίηει να
αναφζρουμε ότι θ τεχνολογία δεν ειςάγεται ωσ ζνα εξωτερικό δεδομζνο αλλά
διαμορφϊνεται κοινωνικά και εφαρμόηεται για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ
ςυγκεκριμζνων ςτόχων. Ψο ηιτθμα που τίκεται είναι κάτω από ποιουσ όρουσ
εφαρμόηεται και αναπτφςςεται θ τεχνολογία και αν οι εργαηόμενοι ζχουν τισ
προχποκζςεισ να ςυμμετζχουν ς αυτιν τθν διαδικαςία. Θ τεχνολογία κα μποροφςε
να ςυμβάλλει ςτθν οικονομικι και κοινωνικι αναβάκμιςθ των εργαηομζνων, αλλά
αυτό που παρατθρείται είναι ότι μζςα από τθν τεχνολογία γίνεται εντονότερθ
χειραγϊγθςθ και εκμετάλλευςθ των εργαηομζνων.
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