
ςνδςαζμόρ απόλςηηρ και ζσεηικήρ ςπεπαξίαρ 

 
Πποϋποθέζειρ ηηρ ανάλςζηρ 

 

1. Η αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αμία ησλ κέζσλ 

ζπληήξεζεο πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε νη εξγάηεο λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη θαζνξηζκέλεο ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά 

αλάινγα κε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηεο γεληθφηεξεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

ησλ εξγαηψλ. ε κηα νξηζκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν θαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ρψξα ε κάδα θαη ην είδνο ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη 

δεδνκέλα.  

2. Σα εκπνξεχκαηα πσινχληαη ζηελ αμία ηνπο 

3. Η εξγαηηθή δχλακε πσιείηαη ζηελ αμία ηεο ή πάλσ απφ ηελ αμία ηεο. 

 

Βάζεη απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ην ζρεηηθφ θαη ην απφιπην κέγεζνο ηεο ππεξαμίαο 

εμαξηάηαη απφ 3 παξάγνληεο: 

 

1. Γηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο (εθηαηηθφ κέγεζνο ηεο εξγαζίαο) 

2. Δληαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (εληαηηθφ κέγεζνο ηεο εξγαζίαο): κεηξά ηελ 

πνζφηεηα ηεο δαπαλψκελεο εξγαζίαο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ 

3. Παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο: κεηξά ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη απφ νξηζκέλε πνζφηεηα εξγαζίαο 

 

Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζπλδπαζκέλα θαη ηαπηφρξνλα. Η 

αιιαγή ηνπ ζρεηηθνχ θαη απφιπηνπ κεγέζνπο ηεο ππεξαμίαο θαη ε θαηεχζπλζή ηεο 

εμαξηάηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ ησλ ηαπηφρξνλσλ κεηαβνιψλ. 

 

I. ΣΑΘΔΡΑ: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ, ΔΝΣΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. 

ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Νόμοι καθοπιζμού ηηρ ςπεπαξίαρ: 

 

1. Η νέα αξία πος παπάγεηαι ζε μία επγάζιμη ημέπα είναι πάνηοηε η ίδια, έζησ 

80 επξψ (10 επξψ / ψξα). 

 

Η αμία θαηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηα παξαγφκελα πξντφληα. Αλ απμάλεηαη 

(κεηψλεηαη) ε παξαγσγηθφηεηα, δειαδή θαη ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ αλά εκέξα, ε αμία ηνπ θάζε πξντφληνο κεηψλεηαη (απμάλεηαη).  Αλ ηα 

παξαγφκελα πξντφληα αλήθνπλ ζηα κέζα ζπληήξεζεο ηνπ εξγάηε, ε αμία ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο κεηψλεηαη (απμάλεηαη) θαη ε ππεξαμία απμάλεηαη (κεηψλεηαη). 

  

2. Η αξία ηηρ επγαηικήρ δύναμηρ και η ςπεπαξία μεηαβάλλονηαι ζε ανηίζηποθη 

καηεύθςνζη.  

 

Καζψο ε λέα αμία πνπ παξάγεηαη ζε κία εκέξα είλαη ζηαζεξφ κέγεζνο, φζν 

κεηψλεηαη (απμάλεηαη) απφιπηα ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, ηφζν ζα απμάλεηαη 

(κεηψλεηαη) απφιπηα ε ππεξαμία. Π.ρ. αλ αξρηθά ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

θαη ε ππεξαμία είλαη απφ 40 επξψ, θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο πέζεη ζηα 30 επξψ, κεηνχκελε 



απφιπηα θαηά 10 επξψ, ε ππεξαμία ζα απμεζεί ζε 50 επξψ, απμαλφκελε απφιπηα 

θαηά 10 επξψ.  

 

Ο κφλνο ηξφπνο λα κεηαβιεζεί ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο είλαη ε κεηαβνιή 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ παξάγεη κέζα ζπληήξεζεο. Π.ρ. αλ 

κηιάκε γηα 8ψξε εξγάζηκε εκέξα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε αμία ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο θαηά 10 επξψ, ζα πξέπεη ηα κέζα ζπληήξεζεο πνπ πξνεγνπκέλσο 

παξάγνληαλ κέζα ζε 4 ψξεο λα παξάγνληαη πιένλ ζε 3 ψξεο. 

 

Παξφηη νη κεηαβνιέο ησλ απφιπησλ κεγεζψλ ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη 

ηεο ππεξαμίαο είλαη ίζεο (10 επξψ ζην παξάδεηγκα), πξνθαλψο απηά δελ 

αιιάδνπλ ζηελ ίδηα αλαινγία. Η αλαινγηθή κεηαβνιή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηα 

αξρηθά ηνπο κεγέζε. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε αλαινγηθή κεηαβνιή ηνπο 

είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 25%. Αλ φκσο, ην αξρηθφ κέγεζνο ηεο αμίαο ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο ήηαλ 50 επξψ θαη ην αξρηθφ κέγεζνο ηεο ππεξαμίαο 30 επξψ, 

θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηα κεγέζε απηά γίλνληαλ 40 επξψ 

θαη 40 επξψ αληίζηνηρα, νη αλαινγηθέο κεηαβνιέο ζα ήηαλ 20% θαη 33.3% 

αληίζηνηρα. 

 

3. Η μεηαβολή ηηρ ςπεπαξίαρ είναι πάνηοηε ζςνέπεια και όσι αιηία ηηρ 

μεηαβολήρ ηηρ αξίαρ ηηρ επγαηικήρ δύναμηρ. 

 

Η κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο επεξεάδεη κφλνλ ηελ αμία ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο. Η κεηαβνιή ηεο ππεξαμίαο κπνξεί ινηπφλ λα νθείιεηαη κφλνλ 

ζηελ κεηαβνιή ηνπ απφιπηνπ κεγέζνπο ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. 

εκαληηθή παξαηήξεζε πνπ θάλεη ζε απηφ ην ζεκείν ν Μαξμ είλαη φηη φηαλ 

απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο δελ 

πέθηεη απαξαίηεηα ζην επίπεδν ηεο λέαο αμίαο ηεο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ, νπφηε αληηζηνίρσο ε ππεξαμία απμάλεηαη ιηγφηεξν. Όπσο 

επηζεκαίλεη, ην χςνο ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαμηθή 

πάιε. 

 

Η αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο δελ κεηαβάιιεη ηε κάδα ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αιιά ηελ αμία ηνπο. 

Αλ ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο πέζεη ιηγφηεξν απφ ηελ αμία ηεο –ιφγσ ηεο 

ηαμηθήο πάιεο– ηφηε ε κάδα ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο πνπ ιακβάλεη ν εξγάηεο ζα 

απμεζεί φπσο επίζεο θαη ε κάδα ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ππεξαμία πνπ ιακβάλεη ν θαπηηαιηζηήο.  

 

Π.ρ. έζησ 40 επξψ ε αξρηθή αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ε αξρηθή ππεξαμία. 

Αλ δηπιαζηαζηεί ε παξαγσγηθφηεηα, θαη ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο παξακείλεη 

40 επξψ (αλψηεξε απφ ηα 20 επξψ πνπ ζα είλαη ε λέα αμία ηεο εξγαηηθήο 

δχλακεο), ε ππεξαμία ζα παξακείλεη 40 επξψ. Ωζηφζν ζηα 40 επξψ ζα 

αληηζηνηρεί ηψξα δηπιάζηα κάδα αμηψλ ρξήζεο. Αθφκα θαη αλ ε ηηκή ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο πέζεη ζηα 30 επξψ, ζα αληηζηνηρεί πάιη ζε 1,5 θνξέο 

κεγαιχηεξε κάδα κέζσλ ζπληήξεζεο. Με άιια ιφγηα, φηαλ απμάλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο κπνξεί λα πέθηεη κε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο κάδαο ησλ κέζσλ ζπληήξεζεο. Παξφηη, σζηφζν ν 

εξγάηεο ζα γίλεη πην «πινχζηνο» ζε αμίεο ρξήζεο, ε ππεξαμία πνπ ζα θαξπψλεηαη 

ν θαπηηαιηζηήο ζα είλαη κεγαιχηεξε (50 επξψ αληί γηα 40 επξψ πνπ ήηαλ πξηλ) 



θαη αληηζηνίρσο ε κάδα ησλ αμηψλ ρξήζεο πνπ ζα νηθεηνπνηείηαη. Δπνκέλσο, ην 

ράζκα αλάκεζα ζηνλ εξγάηε θαη ηνλ θαπηηαιηζηή γίλεηαη κεγαιχηεξν (ζρεηηθφ 

θηψρεκα). 

 

Ο Ρηθάξλην θαη άιινη νηθνλνκνιφγνη έπεθηαλ ζην ζθάικα λα κπεξδεχνπλ ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο κε ην πνζνζηφ θέξδνπο. Σν πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο είλαη ν 

ιφγνο ππεξαμίαο πξνο ην κεηαβιεηφ θεθάιαην ελψ ην πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ν 

ιφγνο ηεο ππεξαμίαο πξνο ην πξνθαηαβεβιεκέλν θεθάιαην πνπ είλαη ην άζξνηζκα 

κεηαβιεηνχ θαη ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ. Αλ ππνζέζνπκε ζηαζεξφ θεθάιαην ζ = 120 

επξψ, κεηαβιεηφ κ = 40 επξψ θαη ππεξαμία π = 40 επξψ, ην πνζνζηφ θέξδνπο π.θ. 

= 25% ελψ ην πνζνζηφ ππεξαμίαο π.π. = 100%. ηνλ 3
ν
 ηφκν ν Μαξμ δείρλεη πσο 

ζην ίδην πνζνζηφ ππεξαμίαο κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά 

θέξδνπο, ελψ ζην ίδην πνζνζηφ θέξδνπο κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ δηαθνξεηηθά 

πνζνζηά ππεξαμίαο. 

 

Μηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ θάλεη επίζεο ν Μαξμ ζηελ ππνζεκείσζε 10 ζ. 

537 είλαη φηη νη θφξνη πνπ πιεξψλεη ν θαπηηαιηζηήο δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππεξαμίαο πνπ θαξπψλεηαη. χκθσλα κε ηνλ Μαξμ, 

νη θφξνη απιψο επηκεξίδνπλ ηελ ππεξαμία ζην κέξνο πνπ ηζεπψλεη ν ίδηνο ν 

θαπηηαιηζηήο θαη ζην κέξνο πνπ ηζεπψλνπλ ηξίηα πξφζσπα-θαπηηαιηζηέο. 

Ωζηφζν, ζηελ επνρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πνπ δνχκε, κέξνο ησλ θφξσλ 

ρξεκαηνδνηεί ηνλ έκκεζν κηζζφ ηνπ εξγάηε (δαπάλεο πγείαο, εθπαίδεπζεο, 

ζχληαμεο θιπ) θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη σο κέξνο ηεο αμίαο ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο ηζνδπλακψληαο επνκέλσο κε κείσζε ηεο ππεξαμίαο πνπ 

θαξπψλεηαη. 

 

 

II. ΣΑΘΔΡΑ: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ. 

ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ: ΔΝΣΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

Η απμεκέλε εληαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζεκαίλεη φηη δαπαλάηαη πεξηζζφηεξε εξγαζία 

κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπνκέλσο, ζε κηα εληαηηθφηεξε εξγάζηκε εκέξα 

παξάγνληαη πεξηζζφηεξα πξντφληα απ’ φηη ζε κηα ιηγφηεξν εληαηηθή. Σν ίδην πξάγκα 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Η δηαθνξά φκσο 

είλαη φηη ζηελ ηειεπηαία, ε πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ δαπαλάηαη είλαη ίδηα, ε αμία 

πνπ παξάγεηαη ίδηα θαη επνκέλσο ε αμία θάζε πξντφληνο κηθξφηεξε. Αληηζέησο, κε 

ηελ αχμεζε ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο δαπαλάηαη πεξηζζφηεξε εξγαζία, 

παξάγεηαη πεξηζζφηεξε αμία, θαη ε αμία θάζε πξντφληνο παξακέλεη ζηαζεξή. Αλ 

ινηπφλ ε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο είλαη ζηαζεξή, ε πην εληαηηθή εξγάζηκε 

εκέξα ελζαξθψλεηαη ζε πεξηζζφηεξν ρξήκα, αλ κέλεη ίδηα ε αμία ηνπ ρξήκαηνο. 

 

Η αχμεζε ηεο αμίαο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ αχμεζεο ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θαλνληθφ βαζκφ εληαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσλία. Αλ ε 

εληαηηθφηεηα απμεζεί θαηά 20% θαη ε αμία ηεο θαλνληθήο εξγάζηκεο εκέξαο είλαη 80 

επξψ, ηφηε ε αμία ηεο εληαηηθφηεξεο εξγάζηκεο εκέξαο ζα είλαη 96 επξψ. Έηζη, ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα απμάλνληαη ηαπηφρξνλα σο απφιπηα κεγέζε ηφζν ε 

ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο φζν θαη ε ππεξαμία, θάηη πνπ δελ ηζρχεη φηαλ απμάλεηαη 

ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

 



Π.ρ. απφ εθεί πνπ πξηλ ήηαλ 40 επξψ ε θάζε κία, ηψξα κπνξνχλ λα γίλνπλ 48 επξψ ε 

θάζε κία. Ωζηφζν, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο δε ζεκαίλεη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε απαξαίηεηα φηη γίλεηαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηεο. Ο ιφγνο πνπ 

ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί ε αχμεζε ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηαζπαηάιεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ηνπ εξγάηε θαη επνκέλσο ζε 

αχμεζε ηεο εκεξήζηαο αμίαο ηεο εξγαηηθήο ηνπ δχλακεο. Όπσο, έρνπκε δεη ν Μαξμ 

ππνινγίδεη ηελ εκεξήζηα αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο δηαηξψληαο ηελ αμία ησλ 

απαξαίηεησλ κέζσλ ζπληήξεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζε φιν ην βίν ηνπ εξγάηε κε 

ην πξνζδφθηκν δσήο / ηθαλφηεηαο ηνπ γηα εξγαζία εθθξαζκέλν ζε εκέξεο. Η αχμεζε 

ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα κεηψζεη απηφ ην ρξφλν θαη επνκέλσο λα 

απμήζεη ηελ εκεξήζηα αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (αθνχ κεηψλεηαη ν 

παξνλνκαζηήο). 

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ γίλεηαη είλαη φηη ε κεηαβνιή ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ ππεξαμία κφλν φηαλ αθνξά θιάδνπο 

φπνπ παξάγνληαη κέζα ζπληήξεζεο ησλ εξγαηψλ. Ο φξνο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηε 

κεηαβνιή ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Δθφζνλ γηα θάζε θιάδν κεηαβάιιεηαη 

εληαηηθά ε λέα αμία πνπ παξάγεηαη ζε κία εξγάζηκε εκέξα, αληηζηνίρσο κπνξεί λα 

κεηαβιεζεί θαη ε ππεξαμία, αλ π.ρ. ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

Αλ ε αχμεζε ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο γίλεη νκνηφκνξθα θαη ηαπηφρξνλα ζε 

φινπο ηνπο θιάδνπο ζε κία ρψξα, ν αλψηεξνο βαζκφο εληαηηθφηεηαο γίλεηαη πιένλ ν 

θαλνληθφο βαζκφο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη επνκέλσο δελ έρνπκε πηα αχμεζε 

ηεο λέαο αμίαο πνπ παξάγεηαη ζε κηα εληαηηθφηεξε εξγάζηκε εκέξα ζε ζρέζε κε ηελ 

θαλνληθή. Ωζηφζν, νη κέζνη βαζκνί εληαηηθφηεηαο κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα 

δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη επνκέλσο θαη ε λέα αμία πνπ παξάγεηαη ζε κηα 

εξγάζηκε εκέξα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα εθθξαδφκελε κε 

δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο ρξήκαηνο. Η πην εληαηηθή εξγάζηκε εκέξα κηαο ρψξαο 

εθθξάδεηαη κε πεξηζζφηεξν ρξήκα απφ ηε ιηγφηεξν εληαηηθή κηαο άιιεο ρψξαο αλ ε 

δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο είλαη ε ίδηα. 

 

III. ΣΑΘΔΡΑ: ΔΝΣΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ. 

ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ 

 

1. Πεπιοπιζμόρ επγάζιμηρ ημέπαρ 

 

Αλ ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε εληαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

ηφηε ηφζν ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο φζν ε λέα αμία πνπ παξάγεηαη ζηε 

κνλάδα ηνπ ρξφλνπ παξακέλνπλ ζηαζεξέο . Δπνκέλσο, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε 

κείσζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγφκελεο 

λέαο αμίαο θαη ηελ ίζε κείσζε ηεο ππεξαμίαο. Η ππεξαμία κεηψλεηαη ηφζν 

απφιπηα φζν θαη ζρεηηθά. Ο κφλνο ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε δεκηά γηα ηνλ 

θαπηηαιηζηή είλαη ε πηψζε ηεο ηηκήο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θάησ απφ ηελ αμία 

ηεο. 

 

Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κείσζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο δελ γίλεηαη πνηέ 

φηαλ ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε εληαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 

Γηα λα κεησζεί ε εξγάζηκε εκέξα πξέπεη είηε λα έρεη πξνεγεζεί αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο εληαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο είηε λα ηελ αθνινπζήζεη 

άκεζα. 



 

 

2. Παπάηαζη επγάζιμηρ ημέπαρ 

 

Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, ε παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ηζνδπλακεί κε αχμεζε 

ηεο παξαγφκελεο λέαο αμίαο θαη ζε ίζε αχμεζε ηεο ππεξαμίαο. Η ππεξαμία 

απμάλεηαη ηφζν απφιπηα φζν θαη ζρεηηθά. Δθφζνλ ε λέα αμία απμάλεηαη, είλαη 

δπλαηφ λα απμάλνληαη ηαπηφρξνλα ηφζν ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (πάλσ απφ 

ηελ αμία ηεο) φζν θαη ε ππεξαμία. 

 

Ωζηφζν, ε παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ιφγσ ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

ηνπ εξγάηε φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ηεο εληαηηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο 

παξακείλεη ζηαζεξή ή αθφκα θαη εάλ απμεζεί κπνξεί εληνχηνηο λα έρεη πέζεη θάησ 

απφ ηελ αμία ηεο.  

 

Όπσο ιέεη ν Μαξμ: «Μέρξη έλα νξηζκέλν ζεκείν ε κεγαιύηεξε θζνξά ηεο εξγαηηθήο 

δύλακεο, θζνξά αλαπόζπαζηε από ηελ παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, κπνξεί λα 

ηζνθαξηζηεί κε κεγαιύηεξε αλαπιήξωζή ηεο. Πέξα απ’ απηό ην ζεκείν ε θζνξά 

απμάλεη κε γεωκεηξηθή πξόνδν θαη ηαπηόρξνλα θαηαζηξέθνληαη όινη νη θαλνληθνί 

όξνη αλαπαξαγωγήο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο. Η ηηκή ηεο εξγαηηθήο δύλακεο θαη ν 

βαζκόο εθκεηάιιεπζήο ηεο παύνπλ λα είλαη ζύκκεηξα κεγέζε». Δπνκέλσο, ν Μαξμ 

ππνγξακκίδεη ηα αλππέξβιεηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο 

κέζσ παξάηαζεο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. 

 

IV. ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΑ: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΑΙΜΗ ΗΜΔΡΑ, 

ΔΝΣΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ.  

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ θαη νη ηξεηο παξάγνληεο λα κεηαβάιινληαη 

ηαπηφρξνλα. Βάζεη φζσλ εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο είλαη εχθνιν λα αλαιπζεί θάζε 

πεξίπησζε. Θα εμεηάζνπκε εδψ ηα παξαδείγκαηα πνπ εμεηάδεη θαη ν Μαξμ. 

 

1. Μείωζη ηηρ παπαγωγικόηηηαρ με ηαςηόσπονη παπάηαζη επγάζιμηρ ημέπαρ 

 

Θεσξνχκε φηη ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αθνξά θιάδνπο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, π.ρ. αθνξία ηεο γεο πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ηηκήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Έζησ 8σξε εξγάζηκε εκέξα κε 4 ψξεο αλαγθαία 

εξγαζία θαη 4 ψξεο ππεξεξγαζία ή δηαθνξεηηθά 40 επξψ αμία εξγαηηθήο δχλακεο 

θαη 40 επξψ ππεξαμία. Η κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο νδεγεί έζησ ζε αχμεζε 

ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαηά 10 επξψ θαη επνκέλσο ζε αχμεζε ηεο 

αλαγθαίαο εξγαζίαο θαηά 1 ψξα. Αλ ε εξγάζηκε εκέξα δελ απμεζεί ε ππεξαμία ζα 

πέζεη ζε 30 επξψ. Αλ ε εξγάζηκε εκέξα παξαηαζεί θαηά 2 ψξεο ζε 10 ψξεο, ε 

αλαγθαία εξγαζία ζα είλαη πιένλ 5 ψξεο θαη ε ππεξεξγαζία επίζεο 5 ψξεο, 

δειαδή ε αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ε ππεξαμία ζα είλαη ίζεο κε 50 επξψ. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε δειαδή έρνπκε απφιπηε αχμεζε ηφζν ηεο αμίαο ηεο 

εξγαηηθήο δχλακεο φζν θαη ηεο ππεξαμίαο ελψ ηα ζρεηηθά ηνπο κεγέζε 

παξακέλνπλ ζηαζεξά (50%). Αλ ε εξγάζηκε εκέξα παξαηεηλφηαλ ζε 12 ψξεο, ε 

ππεξεξγαζία ζα απμαλφηαλ ζε 7 ψξεο, ε ππεξαμία ζε 70 επξψ θαη ηφηε ζα 

απμαλφηαλ θαη ην ζρεηηθφ κέγεζνο ηεο ππεξαμίαο (70/120 = 58.33%). Καη ζε απηή 



ηελ πεξίπησζε ηα απφιπηα κεγέζε απμάλνληαη. Απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε απηή 

θαίλεηαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηφζν ην ζρεηηθφ φζν θαη ην απφιπην κέγεζνο 

ηεο ππεξαμίαο κπνξεί λα κεηψλνληαη, λα απμάλνληαη ή λα παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα. 

 

Η κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο δελ νδεγεί δειαδή απαξαίηεηα ζε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ππεξαμίαο θαζψο κπνξεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα 

απμάλεηαη ε εληαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ή ε εξγάζηκε εκέξα γηα λα αλαπιεξσζεί 

απηή ε κείσζε ή αθφκα θαη λα ππεξθεξαζηεί, θαη κάιηζηα ηφζν απφιπηα φζν θαη 

ζρεηηθά. Ο Μαξμ εδψ επηθαιείηαη γηα λα ην απνδείμεη απηφ ην παξάδεηγκα ησλ 

Ναπνιεφληεησλ Πνιέκσλ (1799-1815) φηαλ παξά ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο γεσξγηθήο εξγαζίαο ην θεθάιαην απμήζεθε κε 

επηηαρπλφκελν ξπζκφ ιφγσ ηεο πνιεκηθήο θηλεηνπνίεζεο ζηελ εξγαζία 

κεγαιχηεξνπ θνκκαηηνχ ηνπ εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ (γπλαίθεο θαη παηδηά) κε 

αληίζηνηρε αθξαία αχμεζε ηεο θηψρηαο ηνπ. Έηζη, ν ζπλνιηθφο εξγάζηκνο ρξφλνο 

ζηηο εκπιεθφκελεο ρψξεο απμήζεθε. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ν Μαξμ θάλεη επίζεο κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε γηα ηε 

ζεσξία ηνπ Μάιζνπο πεξί ππεξπιεζπζκνχ. Αλαγλσξίδεη σο ζεηηθφ ζηνηρείν φηη ν 

Μάιζνπο είλαη απφ ηνπο ιίγνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ δείρλεη ηελ πξέπνπζα 

πξνζνρή ζηελ παξάηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εξγάζηκνπ 

ρξφλνπ. Κξηηηθάξεη σζηφζν ηελ άπνςε ηνπ Μάιζνπο φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξάηαζεο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο απνδίδνληαη ζηνλ ππεξπιεζπζκφ πνπ 

ππνηίζεηαη νθείιεηαη ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο θαη επηζεκαίλεη φηη ν εξγαηηθφο 

«ππεξπιεζπζκφο» έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηηο αηηίεο ηνπ ζηνπο λφκνπο ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζπλδπαζκφ ηεο παξάηαζεο 

ηεο εξγάζηκεο εκέξαο κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεραλψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ θαη παηδηψλ πνπ ζα έθαλαλ ππεξάξηζκν έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φηαλ ε δήηεζε πνπ πξνθαινχζε ν πφιεκνο θαη ην αγγιηθφ 

κνλνπψιην ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζα ζηακαηνχζε. 

 

2. Αύξηζη ηηρ ενηαηικόηηηαρ και ηηρ παπαγωγικόηηηαρ ηηρ επγαζίαρ με 

ηαςηόσπονο πεπιοπιζμό ηηρ επγάζιμηρ ημέπαρ 

 

Η αχμεζε ηεο εληαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ 

νκνηφκνξθα: απμάλνπλ ηε κάδα ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη κέζα ζηελ 

εξγάζηκε εκέξα θαη επνκέλσο ζπληνκεχνπλ ηελ αλαγθαία εξγαζία, δειαδή ην 

κέξνο εθείλν ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζην νπνίν ν εξγάηεο παξάγεη ηα αλαγθαία 

κέζα ζπληήξεζήο ηνπ. Σν θαηψηαην φξην ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ίζν κε ην ρξφλν 

αλαγθαίαο εξγαζίαο. Ωζηφζν, ζηνλ θαπηηαιηζκφ είλαη αδχλαην ε εξγάζηκε εκέξα 

λα κεησζεί ζην φξην απηφ θαη λα εμαθαληζηεί ε ππεξεξγαζία. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ν Μαξμ βξίζθεη ηελ επθαηξία λα κηιήζεη γηα ηελ εξγαζία ζηελ 

θνκκνπληζηηθή θνηλσλία. Όπσο ιέεη, ε θαηάξγεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο ζα επηηξέςεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζηελ αλαγθαία 

εξγαζία. Ωζηφζν, αλ ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε εληαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

παξέκελαλ ζηαζεξέο ε αλαγθαία εξγαζία ζα επεθηεηλφηαλ θαζψο νη απαηηήζεηο 

ηνπ εξγάηε απφ ηε δσή ζα ήηαλ κεγαιχηεξεο θαη νη φξνη δσήο ηνπ πινπζηφηεξνη. 

Δπίζεο, έλαο αθφκα ιφγνο επέθηαζεο ηεο αλαγθαίαο εξγαζίαο ζα ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη ε εξγαζία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ελφο εθεδξηθνχ θαη 



ζπζζσξεπηηθνχ απνζέκαηνο ηεο θνηλσλίαο, πνπ ζήκεξα είλαη θνκκάηη ηεο 

ππεξεξγαζίαο ζα ζπγθαηαιεγφηαλ ζηελ αλαγθαία εξγαζία. 

 

Γηα λα γίλεη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζα πξέπεη λα απμεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

κπνξεί απφ θνηλσληθή άπνςε λα γίλεη κε ηελ νηθνλνκία ζε κέζα παξαγσγήο θαη 

κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο, δειαδή κε ηελ απνθπγή θάζε αλψθειεο 

εξγαζίαο. Όπσο επηζεκαίλεη ν Μαξμ, ζηνλ θαπηηαιηζκφ ππάξρεη έλαο άπεηξνο 

αξηζκφο ιεηηνπξγηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο κα πνπ ζε κηα θνκνπληζηηθή θνηλσλία 

ζα ήηαλ πεξηηηέο ελψ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θεθαιαίσλ νδεγεί επίζεο θαη 

απηφο ζε κεγάιε ζπαηάιε κέζσλ παξαγσγήο θαη εξγαηηθψλ δπλάκεσλ. 

 

Καη ζπλερίδνληαο ιέεη πσο γηα λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ κέξνπο ηεο 

θνηλσληθήο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πιηθή παξαγσγή –

ηαπηίδνληαο ηελ αλαγθαία εξγαζία κε ηελ εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιηθή 

παξαγσγή– θαη λα απμεζεί ην κέξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη θαηαθηεζεί γηα ηελ 

ειεχζεξε πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ, ζα πξέπεη ε 

εξγαζία λα θαηαλεκεζεί νκνηφκνξθα ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, λα 

γεληθεπηεί, γηαηί ζηνλ θαπηηαιηζκφ έλα θνηλσληθφ ζηξψκα (νη θαπηηαιηζηέο) 

απαιιάζζεηαη απφ ην βξαρλά ηεο εξγαζίαο (πνπ απνηειεί θπζηθή αλαγθαηφηεηα) 

θαη ηνλ θνξηψλεη ζηηο πιάηεο ελφο άιινπ θνηλσληθνχ ζηξψκαηνο (ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο). Η γελίθεπζε επνκέλσο ηεο εξγαζίαο είλαη ην απφιπην φξην γηα ηε 

ζπληφκεπζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο αλ ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε εληαηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. ηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, αληηζέησο, 

παξάγεηαη ειεχζεξνο ρξφλνο γηα ηελ αζηηθή ηάμε κεηαηξέπνληαο φιν ην ρξφλν 

ηεο δσήο ησλ καδψλ ζε ρξφλν εξγαζίαο. 

 

Βέβαηα, απηέο νη παξαηεξήζεηο ηνπ Μαξμ ζεθψλνπλ πνιχ ζπδήηεζε θαη ζα 

κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ήηαλ εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

δηθαηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ ηα θξαηηθνθαπηηαιηζηηθά 

θαζεζηψηα κε ηελ επηβνιή ηεο εξγαζίαο ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, ηε 

ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ απφ ην θξάηνο θ.ν.θ. Δληνχηνηο, κηα πξνζεθηηθφηεξε 

εμέηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ Μαξμ θαη ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδεη ζηηο 

έλλνηεο ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

«Τν βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο αξρίδεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εθεί πνπ παύεη ε εξγαζία 

λα ππαγνξεύεηαη από αλάγθε θαη από εμωηεξηθή ζθνπηκόηεηα. Βξίζθεηαη επνκέλωο 

από απηή ηε θύζε ηνπ πξάγκαηνο πέξα από ηε ζθαίξα ηεο θαζαπηό πιηθήο 

παξαγωγήο. Όπωο ν πξωηόγνλνο άλζξωπνο νθείιεη λα παιεύεη κε ηε θύζε γηα λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ, γηα λα ζπληεξεί θαη λα αλαπαξάγεη ηε δωή ηνπ, ην ίδην 

νθείιεη λα θάλεη θαη ν πνιηηηζκέλνο άλζξωπνο, θαη νθείιεη λα ην θάλεη απηό ζε 

όιεο ηηο θνηλωληθέο κνξθέο θαη ζηηο ζπλζήθεο νπνηνπδήπνηε ηξόπνπ παξαγωγήο. 

Με ηελ αλάπηπμή ηνπ δηεπξύλεηαη ην βαζίιεην απηό ηεο θπζηθήο αλαγθαηόηεηαο, 

γηαηί κεγαιώλνπλ νη αλάγθεο ηνπ. Ταπηόρξνλα όκωο δηεπξύλνληαη θαη νη 

παξαγωγηθέο δπλάκεηο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο απηέο. Η ειεπζεξία ζηνλ ηνκέα 

απηό κπνξεί λα ζπλίζηαηαη κόλν ζην όηη ν θνηλωληθόο άλζξωπνο, νη 

ζπλεηαηξηζκέλνη παξαγωγνί ζα ξπζκίδνπλ νξζνινγηθά απηή ηνπο ηελ αληαιιαγή ηεο 

ύιεο κε ηε θύζε, ζα ηελ ππνηάζζνπλ ζηνλ θνηλό έιεγρν από κέξνπο ηνπο, αληί λα 

θπξηαξρνύληαη από απηήλ ζαλ από κηα ηπθιή δύλακε, όηαλ ζα ηελ πξαγκαηνπνηνύλ 



κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή δαπάλε δπλάκεωλ θαη θάηω από όξνπο αληάμηνπο θαη 

ηαηξηαζηνύο πξνο ηελ αλζξώπηλε θύζε ηνπο. Ωζηόζν απηό παξακέλεη πάληα έλα 

βαζίιεην ηεο αλάγθεο. Πέξα από απηό αξρίδεη ε αλάπηπμε ηωλ δπλάκεωλ ηνπ 

αλζξώπνπ, ζαλ απηόο θαζεαπηόο ζθνπόο, ην πξαγκαηηθό βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο, 

πνπ κπνξεί όκωο λα αθκάζεη κόλν πάλω ζηε βάζε εθείλνπ ηνπ βαζηιείνπ ηεο 

αλάγθεο. Ο βαζηθόο όξνο είλαη ε ζπληόκεπζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο.» Κεθάιαην, η. 

3, 1007–1008. 

 

Δμεηάδνληαο απηφ ην απφζπαζκα απφ ηνλ 3
ν
 ηφκν, θαίλεηαη φηη γηα ηνλ Μαξμ ε 

αλαγθαηφηεηα δελ έξρεηαη απαξαίηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ ειεπζεξία. Καηαξράο 

κε ηελ έλλνηα «βαζίιεην ηεο αλαγθαηφηεηαο» ν Μαξμ αλαθέξεηαη ζηε ζθαίξα ηεο 

αλαγθαίαο εξγαζίαο, ηεο εξγαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πιηθψλ αλαγθψλ. 

Αληίζηνηρα, ην «βαζίιεην ηεο ειεπζεξίαο» αλαθέξεηαη ζηε ζθαίξα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο θαη θνηλσληθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εμαλαγθαζκφ θάπνηνπ εμσηεξηθνχ 

ζθνπνχ ηνπ νπνίνπ ε εθπιήξσζε απνηειεί θπζηθή αλαγθαηφηεηα ή θνηλσληθή 

ππνρξέσζε (π.ρ. ηέρλεο, ζηνραζκφο, επηζηήκεο, έξσηαο, γηνξηή θιπ). Ωζηφζν, 

είλαη ιαλζαζκέλε ε άπνςε φηη ε ζθαίξα ηεο αλαγθαηφηεηαο είλαη απαξαίηεηα 

ζθαίξα αλειεπζεξίαο. Αληηζέησο, ν Μαξμ ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα κηιά 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ειεπζεξία ζηε ζθαίξα ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο (βι. ππνγξάκκηζε παξαπάλσ): 

 

1. Θα πξέπεη λα μεπεξαζηεί ε αιινηξίσζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία «νη 

ζπλεηαηξηζκέλνη παξαγωγνί ζα ξπζκίδνπλ νξζνινγηθά απηή ηνπο ηελ 

αληαιιαγή ηεο ύιεο κε ηε θύζε, ζα ηελ ππνηάζζνπλ ζηνλ θνηλό έιεγρν από 

κέξνπο ηνπο, αληί λα θπξηαξρνύληαη από απηήλ ζαλ από κηα ηπθιή δύλακε». 

Μάιηζηα, ε ειεπζεξία εδψ δελ νξίδεηαη απιψο σο απνπζία πεξηνξηζκψλ 

αιιά σο ε ζεηηθή πιεπξά ηνπ νξζνινγηθνχ απηνθαζαξηζκνχ. 

2. Η αλαγθαία εξγαζία ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη «κε ηε κηθξόηεξε 

δπλαηή δαπάλε δπλάκεωλ θαη θάηω από όξνπο αληάμηνπο θαη ηαηξηαζηνύο 

πξνο ηελ αλζξώπηλε θύζε ηνπο». Δδψ ν Μαξμ ελλνεί ηε ρξήζε ηεο 

αλζξψπηλεο επθπΐαο, θαη εηδηθφηεξα ησλ κεραλψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν θπζηθφο θφπνο θαη λα αλαπηπρζνχλ νη «επηζηεκνληθέο» 

θαη επθπείο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο. 

3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο αλαγθαίαο εξγαζίαο πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ψζηε ν «ειεχζεξνο ρξφλνο» θαη ε «ζθαίξα ηεο 

ειεπζεξίαο» λα επεθηαζνχλ. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ε εξγαζία ζηε 

ζθαίξα ηεο αλαγθαηφηεηαο είλαη απαξαίηεηα απερζήο. Γηα ηνλ Μαξμ, ε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ «αλαγθαίαο εξγαζίαο» ζε έλα «θαλνληθφ κέγεζνο» 

(δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο ηνπ) κπνξεί λα ηε κεηαηξέςεη ζε 

ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθήλεη ζηνπο αλζξψπνπο ελέξγεηα θαη 

ρξφλν γηα δξαζηεξηφηεηεο άιινπ ηχπνπ. «Είλαη απηνλόεην όηη ν ίδηνο ν 

ρξόλνο εξγαζίαο, από ην γεγνλόο όηη πεξηνξίδεηαη ζην θαλνληθό κέηξν, 

αθόκα από ην γεγνλόο όηη δελ μνδεύεηαη πηα γηα έλαλ άιιν, αιιά γηα εκέλα 

ηνλ ίδην, καδί κε ηελ θαηάξγεζε ηωλ θνηλωληθώλ αληηζέζεωλ αλάκεζα ζηνλ 

αθέληε θαη ζηνπο ππεξέηεο, θιπ. απνθηάεη ηέινο ζαλ πξαγκαηηθά θνηλωληθή 

εξγαζία, ζαλ βάζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, έλαλ εληειώο δηαθνξεηηθό 

ειεύζεξν ραξαθηήξα» Θεωξίεο γηα ηελ ππεξαμία, Μέξνο 3
ν
, ζει. 294. 

Μέρξη ηψξα, ε ειεπζεξία βξηζθφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

δηφηη ην λα είλαη θαλείο ειεχζεξνο ζήκαηλε φηη δελ εξγαδφηαλ, θαη ην λα 



εξγαδφηαλ ζήκαηλε φηη δελ ήηαλ ειεχζεξνο ιφγσ ηνπ ηαμηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο θνηλσλίαο. Γηα ηνλ Μαξμ, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλαγθαίαο εξγαζίαο 

δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ εμαθάληζε ηεο ζθαίξαο ηεο αλαγθαηφηεηαο, αιιά 

κε ηελ ππέξβαζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζρέζεο πνπ έρεη ππάξμεη ηζηνξηθά 

αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ ειεπζεξία.  

 

Σίζεηαη ηειηθά ην εξψηεκα: αλ ε αληίζεζε αλάκεζα ζηε ζθαίξα ηεο αλαγθαηφηεηαο 

θαη ηε ζθαίξα ηεο ειεπζεξίαο μεπεξαζηεί, είλαη δπλαηή ε πιήξεο εμάιεηςε ηεο 

δηάθξηζεο αλάκεζά ηνπο; ην παξαπάλσ απφζπαζκα, ν Μαξμ δειψλεη μεθάζαξα φηη 

θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ πιεπξέο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Μαξμ πνπ δείρλνπλ πξνο κηα άιιε θαηεχζπλζε, απηή ηεο πιήξνπο εμάιεηςεο ηεο 

δηάθξηζεο αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν ζθαίξεο. πγθεθξηκέλα, ζην παξαπάλσ 

απφζπαζκα ν Μαξμ αλαθέξεηαη ζηελ επέθηαζε ηνπ «βαζηιείνπ ηεο αλαγθαηφηεηαο» 

θαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Π.ρ. ν ξνπρηζκφο, ην θαγεηφ ή 

ε ζηέγαζε απνηεινχλ βαζηθέο πιηθέο αλάγθεο θαη ε εξγαζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζή 

ηνπο απνηειεί κέξνο ηεο αλαγθαίαο εξγαζίαο. Ωζηφζν, ε εξγαζία απηή κπνξεί λα 

απνθηήζεη αηζζεηηθφ πεξηερφκελν, κηα δεκηνπξγηθή θαη ειεχζεξε δηάζηαζε. 

Αληηζηξφθσο, θαζψο αλαπηχζζνληαη νη αλάγθεο, η ίδια η ελεύθεπη, δημιοςπγική 

δπαζηηπιόηηηα γίνεηαι ανάγκη. Καζψο νη αλάγθεο αλαπηχζζνληαη, αλαιακβάλνπλ 

ζπρλά ην ραξαθηήξα απηνέθθξαζεο θαη απηνπξαγκάησζεο «Ο άλζξωπνο πνπ είλαη 

πινύζηνο ζε αλάγθεο είλαη ηαπηόρξνλα ν άλζξωπνο πνπ βρίσκεται στην ανάγκη κηαο 

ζπλνιηθήο δωηηθήο αλζξώπηλεο έθθξαζεο· είλαη ν άλζξωπνο ζηνλ νπνίν ε δηθή ηνπ 

πξαγκάηωζε ππάξρεη ζαλ εζωηεξηθή αλαγθαηόηεηα, ζαλ ανάγκη» Οηθνλνκηθα θαη 

Φηινζνθηθά Χεηξόγξαθα, ζει. 137, εθδ. Γιάξνο. Έηζι λοιπόν, ζηον κομμοςνιζμό, η 

επγαζία για ηην ικανοποίηζη ηων βαζικών αναγκών γίνεηαι ελεύθεπη 

δπαζηηπιόηηηα και η ελεύθεπη δπαζηηπιόηηηα καθολική βαζική ανάγκη. 

 



Σύποι ηος ποζοζηού ςπεπαξίαρ 

 
Ι. π.π. = ππεξαμία / κεηαβιεηφ θεθάιαην = ππεξαμία / αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο = 

ππεξεξγαζία / αλαγθαία εξγαζία.  

Οη δχν πξψηνη ηχπνη εθθξάδνπλ ζα ζρέζε αμηψλ απηφ πνπ ν ηειεπηαίνο εθθξάδεη ζα 

ζρέζε ρξφλσλ 

 

ηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία βξίζθνπκε ηνπο παξάγσγνπο ηχπνπο: 

 

ΙΙ. ππεξεξγαζία / εξγάζηκε εκέξα = ππεξαμία / αμία ηνπ πξντφληνο = ππεξπξντφλ / 

ζπλνιηθφ πξντφλ.  

Η ίδηα αλαινγία εθθξάδεηαη εδψ δηαδνρηθά σο ζρέζε ρξφλσλ, αμηψλ θαη πξντφλησλ 

πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο αμίεο. Ο φξνο αμία ηνπ πξντφληνο αλαθέξεηαη ζηε λέα αμία 

πνπ παξάγεηαη εκεξεζίσο θαη φρη ζην ζηαζεξφ κέξνο ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο. 

 

Πξνθαλψο νη ηχπνη ΙΙ δελ εθθξάδνπλ ζσζηά ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο. Αλ έρνπκε 

π.ρ. κηα 8σξε εξγάζηκε εκέξα ζηελ νπνία παξάγεηαη λέα αμία 80 επξψ πνπ ρσξίδεηαη 

ζε 40 επξψ αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη 40 επξψ ππεξαμία, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο 

ζα είλαη 100% ελψ νη ηχπνη ΙΙ καο δίλνπλ έλα πνζνζηφ ππεξαμίαο 50%. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ηχπνη ΙΙ εθθξάδνπλ ηελ αλαινγία ζηελ νπνία ε εκεξήζηα αμία 

θαηαλέκεηαη ζηνλ θαπηηαιηζηή. Βαζηθφ ζθάικα είλαη φηη βάζεη απηψλ ησλ ηχπσλ, ε 

αλαινγία δελ κπνξεί πνηέ λα μεπεξάζεη ην 100%. Μάιηζηα γηα λα θηάζνπλ νη 

αλαινγίεο χςνο 100% ζα πξέπεη ε ππεξεξγαζία λα απνξξνθά φιε ηελ εξγάζηκε 

εκέξα, κε άιια ιφγηα ε αλαγθαία εξγαζία ζα έπξεπε λα πέζεη ζην κεδέλ. Όπσο ιέεη ν 

Μαξμ φκσο αλ εμαθαληζηεί εληειψο ε αλαγθαία εξγαζία, εμαθαλίδεηαη θαη ε 

ππεξεξγαζία, γηαηί ε ηειεπηαία απνηειεί απιψο ζπλάξηεζε ηεο πξψηεο (;). 

 

Αληηζέησο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο κπνξεί λα απμεζεί πάλσ 

απφ 100%. Π.ρ. αλ ε αλαγθαία εξγαζία είλαη 2 ψξεο θαη ε ππεξεξγαζία 6 ψξεο ην 

πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο είλαη 300%. 

 

Ο Μαξμ δίλεη ηελ εμήο εξκελεία γηα ην γεγνλφο φηη ζηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηχπνη ΙΙ: θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη εθθξάδνπλ ηελ ππεξαμία 

θαη ηελ αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο ζαλ θιάζκαηα ηεο παξαγφκελεο λέαο αμίαο 

δεκηνπξγείηαη ε ςεπδαίζζεζε φηη ν εξγάηεο θαη ν θεθαιαηνθξάηεο κνηξάδνληαη ζαλ 

«ειεχζεξνη ζπλέηαηξνη» ην πξντφλ αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ θαπηηαιηζηηθή ζρέζε ην κεηαβιεηφ θεθάιαην 

αληαιιάζζεηαη κε ηε δσληαλή εξγαηηθή δχλακε θαη ν εξγάηεο απνθιείεηαη απφ ην 

πξντφλ. 

 

Έλαο άιινο ηχπνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν ΙΙΙ: π.π. = απιήξσηε εξγαζία 

/ πιεξσκέλε εξγαζία. Σν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη κε απηφ ηνλ ηχπν είλαη φηη κπνξεί 

λα δψζεη ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη ν θαπηηαιηζηήο πιεξψλεη ηελ εξγαζία θαη φρη 

ηελ εξγαηηθή δχλακε. Ωζηφζν, ε ππεξεξγαζία κπνξεί λα νλνκαζηεί απιήξσηε 

εξγαζία ππφ ηελ έλλνηα φηη ην κεηαβιεηφ θεθάιαην αλαπιεξψλεηαη θαηά ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν εξγαζίαο. Αληηζέησο, ν θεθαιαηνθξάηεο δε δίλεη ηίπνηα γηα ηελ αμία 

πνπ παξάγεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ππεξεξγαζίαο. Άξα ην θεθάιαην δελ είλαη κφλν 

εμνπζία πάλσ ζηελ εξγαζία, αιιά νπζηαζηηθά εμνπζία πάλσ ζε απιήξσηε εξγαζία 

θαη απηφ είλαη ην κπζηηθφ ηεο απηναμηνπνίεζήο ηνπ. Κάζε κνξθή ηεο ππεξαμίαο 

(θέξδνο, ηφθνο, γαηνπξφζνδνο, θιπ) είλαη πινπνίεζε απιήξσηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο. 


