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1. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΔΦΖ ΣΟΤ 

ΜΑΡΞ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΗ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ 

“ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1. Ειζαγυγή 

 

 ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ Μαπξιζηική Πολιηική Οικονομία Η θαη Μαπξιζηική 

Πολιηική Οικονομία ΙΙ εμεηάδνπκε νξηζκέλεο βαζηθέο φςεηο ηεο καξμηθήο 

νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ηεο ζρεηηθήο καξμηζηηθήο βηβιηνγξαθίαο φπσο απηή 

πεξηέρεηαη θπξίσο ζηνπο ηξεηο ηφκνπο ηνπ Κεθαλαίος, θαζψο θαη ηηο ζχγρξνλεο 

ζπδεηήζεηο θαη εμειίμεηο ηεο καξμηζηηθήο νηθνλνκηθήο έξεπλαο. Απηφ γίλεηαη φρη 

απιψο ζαλ επηζθφπεζε ελφο ηκήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο αιιά 

ζαλ κία πξψηε εηζαγσγή ζε έλα ζεσξεηηθφ ζχζηεκα, κηα (ηελ θαη’ εμνρήλ) 

«εηεξφδνμε» νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη ηθαλή κε ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία θαη αλάπηπμε λα εμεγήζεη ηηο θπξηφηεξεο πιεπξέο θαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ αιιά 

θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εηδηθφηεξα. Πξνζπαζνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

αληαπνθξηζνχκε ζην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη ν ίδηνο ν Μαξμ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο ηνπ παξαγσγήο ζην πεδίν 

ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. 

 ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εηζάγνπκε θαη αλαπηχζζνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο θχξηεο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Κεθάλαιο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί εμαξρήο φηη νη έλλνηεο απηέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ κηα πιηζηηθή κέζνδν 

(materialist method), δειαδή είλαη πξψηα απ’ φια βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε αλάπηπμε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θηάλεη θάζε θνξά κέρξη ην 

ζεκείν εθείλν φπνπ νη έλλνηεο απηέο είλαη πιένλ θαηάιιειεο, δειαδή επαξθψο 

πεξίπινθεο, ζχλζεηεο θαη πεξηεθηηθέο ψζηε λα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ θξηηηθή 

θαηαλφεζε, θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή επεμήγεζε ηνπ 

(νηθνλνκηθνχ θπξίσο) θφζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη.  

 Δμεηάδνπκε δειαδή ζηα επφκελα, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ ζηα 

πεξηνξηζκέλα πιαίζηα κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, αθελφο ηε ινγηθή ζεσξεηηθή ζπλνρή, 
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θαη αθεηέξνπ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ηεο καξμηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο φπσο 

πξνθχπηνπλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο εθαξκνγήο ηεο. Απηφ είλαη 

πάληνηε αλαγθαίν θαη ηδηαίηεξα ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο γηα λα εθηηκεζεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ηεο θξηηηθήο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί είηε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο γεληθφηεξεο καξμηζηηθήο παξάδνζεο είηε έμσ απφ απηήλ, θαη ηα νπνία 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο, ηνλ ππξήλα ή θαη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο ηνπ Μαξμ.  

Σα επηρεηξήκαηα απηά έρνπλ πάξεη ηζηνξηθά δηάθνξεο κνξθέο. Ζ πξώηε πνπ 

κάιινλ ήηαλ θαη παξακέλεη ε πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ αιιά αθφκε θαη ζήκεξα 

ππνζηεξίδεη φηη ε καξμηθή αλάιπζε δελ είλαη πιένλ ηθαλή θαη θαηάιιειε λα αλαιχζεη 

θαη λα εμεγήζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο λφκνπο θίλεζεο ησλ ζύγσπονων 

θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ επεηδή νη ηειεπηαίεο είλαη πιένλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο απφ 

απηέο ηνπ ηέινπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηεο επνρήο ηνπ Κεθαλαίος. Σα ζπλεζηζκέλα 

παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ εκθαληζζεί ζε απηήλ ηελ εθδνρή αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ζχγρξνλνπ “κνλνπσιηαθνχ” θαπηηαιηζκνχ κε ηνπο δηθνχο ηνπ δηαθνξεηηθνχο 

λφκνπο θίλεζεο, ν νπνίνο αληηπαξαβάιιεηαη κε ηνλ “αληαγσληζηηθφ” θαπηηαιηζκφ ηεο 

επνρήο ηνπ Μαξμ, ή ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ θάζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ 

θαη ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ απφ ην θξάηνο θαη ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο 

κεηά ηελ εκπεηξία ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο ησλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930, ζε αληίζεζε κε ηνλ ππνηηζέκελν “άλαξρν” ακηγψο αγνξαίν 

θαπηηαιηζκφ ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξφλσλ κε ηελ πεξηνξηζκέλε θξαηηθή παξέκβαζε θαη 

ηηο έληνλεο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ε νπνία 

απφ ηε κηα ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο θεθαιαίνπ-εξγαζίαο ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί 

έηζη ψζηε λα ελζσκαηψζεη ηελ εξγαηηθή ηάμε ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα 

εμαζθαιίδνληαο ηεο έλα ηξέρνλ αιιά θαη κειινληηθφ αμηνπξεπέο εηζφδεκα θαη 

βηνηηθφ επίπεδν επίζεο ζεσξήζεθε σο εμέιημε πνπ ζεκαηνδνηεί κηα πνηνηηθή 

κεηαβνιή ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ (απηή ηε θνξά “ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηεο 

επεκεξίαο” ή “welfare capitalism”) ζε ζρέζε κε ην άγξηα εθκεηαιιεπηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα. αλ απφηνθν θαη απηψλ ησλ εμειίμεσλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ 

κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ππνζηεξίρζεθε επίζεο (ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηεο  

δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980) φηη νη θαπηηαιηζηηθνί 

λφκνη ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζηελ θιαζηθή θαη καξμηθή αλάιπζε 
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θξαηνχλ θαζεισκέλεο ηηο ακνηβέο ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 

γεληθφηεξα θαζψο θαη θαη ην κεξίδην ηνπο ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, μεπεξάζηεθαλ θαη 

πιένλ ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζα κπνξνχζε λα θηλεζεί πξνο νπνηαδήπνηε 

θαηεχζπλζε, αθφκε θαη ππέξ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ρσξίο δνκηθά φξηα θαζνξηζκέλα 

απφ ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, ηνλ «εθεδξηθφ ζηξαηφ» εξγαζίαο θαη ηνπο λφκνπο 

εμέιημεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη βέβαηα ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο εξκελεχνπλ ηελ ηειεπηαία θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ 

εθδειψζεθε ην 2007 κε ηνλ αθξηβψο αληίζεην ηξφπν ζε ζρέζε κε ηελ εμήγεζε ηεο 

θξίζεο ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, δειαδή κε ηελ νινθιεξσηηθή 

επηθξάηεζε ηνπ θεθαιαίνπ απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε ζηε ζθαίξα ηεο δηαλνκήο 

θαη ηελ πζηέξεζε ησλ κηζζψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, κηα 

εμέιημε πνπ εληείλεη ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα έιιεηςεο επαξθνχο ελεξγνχ δήηεζεο. Δπηπιένλ, ν απμεκέλνο ξφινο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, ε επνλνκαδφκελε ρξεκαηηζηηθνπνίεζε 

(financialization) ηεο νηθνλνκίαο ζηελ χζηεξε πεξίνδν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ν 

ξφινο ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο είλαη ε ηειεπηαία ρξνληθά 

πεξίπησζε φπνπ ζε ηκήκα ηεο καξμηζηηθήο βηβιηνγξαθίαο ππνζηεξίδεηαη φηη ε δνκή 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο έρεη αιιάμεη ξηδηθά ζε ζρέζε ην πξφηππν πνπ 

αλαιχεηαη ζην «Κεθάιαην» ππαγνξεχνληαο θαη πάιη ηελ αλάγθε γηα δξαζηηθέο 

αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ή «επηθαηξνπνίεζε» ηεο καξμηθήο αλάιπζεο.      

 Μηα άιιε, δεύηεξε κνξθή θξηηηθήο ζηελ καξμηθή αλάιπζε αλαθέξεηαη ζην 

φηη νξηζκέλεο βαζηθέο ηεο πιεπξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ εζσηεξηθέο ζεσξεηηθέο 

αληηθάζεηο θαη αδπλακίεο. Σα ζπλεζηζκέλα παξαδείγκαηα εδψ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ζεσξεηηθή ζπλνρή ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ αλάινγσλ ησλ αμηψλ ζε ηηκέο παξαγσγήο, ή ηνπ 

λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζαλ απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο 

νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, θ.ά. ην πιαίζην ηεο επηζθφπεζεο ηεο 

καξμηζηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνινπζεί ζπδεηάκε ηα δεηήκαηα απηά παξαθάησ, 

θαη ζηε ζεσξεηηθή αιιά θαη ζηελ εκπεηξηθή ηνπο δηάζηαζε. ρεηηθά κε απηφ, κηα 

ηξίηε κνξθή θξηηηθήο ε νπνία αλαπηχρζεθε πξφζθαηα θαη ζρεηίδεηαη βέβαηα κε ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο αιιά είλαη πην ζπγθεθξηκέλεο, εκπεηξηθήο κνξθήο δηαηππψλεη ην 

επηρείξεκα φηη ε καξμηθή ζεσξία (αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ινγηθή ηεο δνκή είλαη 
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ηθαλνπνηεηηθή ή φρη) βξίζθεηαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηα εκπεηξηθά θαηλφκελα ηεο 

ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Τπνζηεξίδεηαη δειαδή φηη ζηνλ βαζκφ 

πνπ κπνξεί θάπνηνο λα εμαγάγεη απφ ηελ καξμηθή ζεσξία εκπεηξηθά ειέγμηκεο 

πξνηάζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη ηειεπηαίεο δελ κπνξνχλ λα επαιεζεπζνχλ απφ ηε ζρεηηθή εκπεηξηθή 

έξεπλα. Ζ εμήγεζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο έρεη δεκηνπξγήζεη άιιν έλα ηέηνην πεδίν 

δηρνγλσκίαο κε αξθεηνχο καξμηζηέο λα ππνζηεξίδνπλ φηη θάζε θαπηηαιηζηηθή θξίζε 

είλαη δηαθνξεηηθή θαη πξνθαιείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο θάζε θνξά κεραληζκνχο, θαη 

άιινπο λα επηκέλνπλ φηη θαη απηή φπσο φιεο νη ζνβαξέο θξίζεηο/ξήγκαηα ζηελ 

ηζηνξία ηνπ θαπηηαιηζκνχ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλεπαξθή θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ 

ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.  

Οη πξφζθαηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν, φπσο είλαη ε αλεμέιεγθηε εμάπισζε ηνπ (ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

θπξίσο) θεθαιαίνπ θαη ε ζρεηηθή ππνρψξεζε ηεο ηζρχνο θαη ησλ πεξηζσξίσλ 

παξέκβαζεο ησλ επί κέξνπο εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, ε έληαζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζε εζληθφ θαη δηεζληθφ επίπεδν, ε επηκνλή ηεο πεξηνδηθήο εκθάληζεο 

ησλ θάζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ε επέθηαζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ θφζκνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

εμάπισζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, νη δπζκελείο γηα ηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο εμειίμεηο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

κηζζσηήο ζρέζεο, ε ππνρψξεζε ησλ νξίσλ ηνπ φπνηνπ θξάηνπο πξφλνηαο 

δηακνξθψζεθε ζην παξειζφλ ζε νξηζκέλεο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο 

θαη πάλσ απ’ φια ε πξφζθαηε παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ αθφκε δηαηξέρεη 

ηελ πνξεία ηεο ρσξίο νξαηφ ηέινο, ηείλνπλ λα αλαηξέζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

θξηηηθά επηρεηξήκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ φζνλ 

αθνξά ηελ επηθαηξφηεηα ηεο καξμηθήο αλάιπζεο. Ο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δηεζλνπνηεκέλνο ζχγρξνλνο παγθφζκηνο θαπηηαιηζκφο απνθιίλεη πιένλ ζεκαληηθά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηεο «ρξπζήο επνρήο», ηεο πξψηεο θάζεο 

ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, κε ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ηελ εθηεηακέλε 

θξαηηθή παξέκβαζε, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο.  Σα άκεζα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ 

πνπ είλαη θπξίσο ε φμπλζε θαη επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ, ε αχμεζε ηεο απφιπηεο θαη ζρεηηθήο θηψρεηαο, ε καθξνρξφληα 
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δηαηήξεζε ηεο αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα, ε εμάπισζε ηεο επηζθαινχο 

απαζρφιεζεο ησλ κηζζσηψλ θαη ε απνδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο αθφκε θαη ζε 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε ζπλερηδφκελε θνηλσληθή ηαμηθή ζχγθξνπζε γηα 

ηε δηάξθεηα θαη ηελ εληαηηθφηεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, θαη πάλσ απ’ φια ε 

επαλεκθάληαε θξίζεσλ ζπγθξίζηκσλ ζε δηάξθεηα θαη βάζνο κε απηήλ ηεο Μεγάιεο 

Ύθεζεο  ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο επηκνλήο ή ηεο επηζηξνθήο 

ζηηο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο καξμηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο.  

Σέινο, φπσο ζα δνχκε δηεμνδηθά ζην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ καζήκαηνο 

Μαξμηζηηθή Πνιηηηθή Οηθνλνκία ΗΗ, έλαο ηξίηνο ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ καξμηζηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε έρεη λα θάλεη θαη 

κε ηελ ζεκαληηθή ππνζηήξημε πνπ βξίζθνπλ ζηηο πξφζθαηεο εκπεηξηθέο κειέηεο 

θαίξηεο πξνηάζεηο θαη πξνβιέςεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην καξμηθφ έξγν, ηδίσο απηέο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εξκελεία ηεο θξίζεο ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

ηελ απνηίκεζε ηεο πεξηφδνπ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηελ 

εξκελεία ηεο πξφζθαηεο θξίζεο, θαη ζην επίπεδν ηεο παγθφζκηαο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη ζηελ εηδηθφηεξε πεξίπησζε ηεο θξίζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

πκπεξαζκαηηθά, ν βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο ζεηξάο καζεκάησλ είλαη λα 

δείμεη ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά φηη ε καξμηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ πιαίζην αλάιπζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο 

θαη επνκέλσο έλα ρξήζηκν θαη αλαληηθαηάζηαην εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

βαζχηεξεο θχζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ θαπηηαιηζηηθψλ θνηλσληψλ.  

 

 

1.2. Η εξέλιξη ηηρ οικονομικήρ ζκέτηρ ηος Μαπξ 

 

Φιλοζοθία-Ιζηοπία-Πολιηική Οικονομία: Σν νηθνλνκηθφ έξγν ηνπ Μαξμ ζηελ ψξηκε 

πεξίνδν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ζηνλ πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο
1
 ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ πιεπξά ηεο 

                                                           
1
 Ζ έλλνηα ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο (mode of production) ζπλαληάηαη ζην έξγν ηνπ Μαξμ κε 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο, α) ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, λνκηθή, ηδενινγηθή ζθαίξα (επίπεδν), β) ηεο 

νηθνλνκηθήο δνκήο, βάζεο (economic base) θαη κφλν, θαη γ) ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
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αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ. Παξάιιεια φκσο ην έξγν 

ηνπ Μαξμ θπξηαξρείηαη απφ ηελ θξηηηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ, γηα ηνλ εθκεηαιιεπηηθφ 

ραξαθηήξα ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, ηηο αζπκθηιίσηεο ηαμηθέο 

αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη, θαη ηε ζπζηεκαηηθή δεκηνπξγία 

θαηαζηάζεσλ θηψρεηαο θαη εμαζιίσζεο γηα κεγάια ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ αθφκε 

θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σαπηφρξνλα, ε απνπζία ησλ πιηθψλ 

ζπλζεθψλ πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε κφληκε θαη ζηαζεξή αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ 

βαζηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ηελ απξφζθνπηε καθξνρξφληα αλάπηπμε δηαπεξλά 

ηε ινγηθή ηεο καξμηθήο αλάιπζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη θνξπθψλεηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα θαηάδεημεο ηεο εγγελψο αληηθαηηθήο θχζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη πάλσ απ’ φια απηή ε εγγελψο αληηθαηηθή θχζε ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο δνκήο πνπ θαζηζηά αλαπφθεπθηε ηελ εκθάληζε ησλ 

πιηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ εθείλσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ ηεο 

αλαγθαίαο πνιηηηθήο δξάζεο ησλ εθκεηαιιεπφκελσλ, θπξηαξρνχκελσλ ηάμεσλ λα 

νδεγήζνπλ ηελ θνηλσλία ζηελ κεηάβαζε ζε έλα δηαθνξεηηθφ, αηαμηθφ θαη κε 

εθκεηαιιεπηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 

 Δίλαη θπζηθφ κεξηθά ή φια απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά λα κελ είλαη παξφληα 

απφ ηελ αξρή ζηα έξγα ηνπ Μαξμ ή ζε νξηζκέλα απφ ηα πξψηα έξγα λα βξίζθνληαη ζε 

θάπνηα πξσηνγελή κε νινθιεξσκέλε κνξθή. Γη’ απηφ ην ιφγν δελ είλαη δφθηκε ε 

αληηπαξαβνιή επηκέξνπο ζηνηρείσλ απφ ην πξψηκν, αξρηθφ έξγν ηνπ Μαξμ, ηδίσο ζην 

ρψξν ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, κε κεηαγελέζηεξα θείκελα ηνπ πνπ απνηεινχλ 

πξντφληα πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη ζεσξεηηθήο εμέιημεο.  Έλα άιιν 

πξφβιεκα ηεο απνηίκεζεο ηνπ καξμηθνχ έξγνπ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ Μαξμ εθδφζεθε κφλν ν πξψηνο ηφκνο ηνπ Κεθαιαίνπ ελψ 

νη άιινη δχν εθδφζεθαλ απφ ηνλ Έλγθειο κεηά απφ αξθεηή πξνζπάζεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ λα ζπλζέζεη ηα ρεηξφγξαθα πνπ άθεζε ν Μαξμ, άιια ζε ηειηθή θαη άιια 

ζε αξθεηά πξσηφιεηα κνξθή. Σν Κεθάιαην δελ έρεη ηελ νξηζηηθή κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν πνπ ζα επηζπκνχζε ν ζπγγξαθέαο ηνπ. ε απηφ ην ηκήκα ινηπφλ 

ζθηαγξαθνχκε ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο ηνπ Μαξμ, θαη ηε ζέζε ηνπ 

“Κεθαιαίνπ” ζην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ έξγν ηνπ έηζη ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

                                                                                                                                                                      

πλήζσο είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο απφ ηα ζπκθξαδφκελα πνηα είλαη ε ζεκαζία πνπ 

ππνλνείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 
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θαηαλνεηέο, ηνπνζεηεκέλεο ζην θαηάιιειν ηζηνξηθφ πιαίζην νη έλλνηεο πνπ 

εηζάγνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζην θπξίσο κέξνο ηνπ καζήκαηνο θαζψο θαη ε ζέζε 

θαη ε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην ζπλνιηθφ καξμηθφ έξγν, 

ην ηειεπηαίν ηδσκέλν ζπλνιηθά θαη σο ζεσξεηηθή παξαγσγή θαη σο πνιηηηθή πξάμε. 

 εκαληηθή ζέζε ζε απηήλ ηε ζπδήηεζε, γηα ηε ζέζε ηεο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο ζην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ Μαξμ θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ην καξμηθφ 

ζεσξεηηθφ θαη πνιηηηθφ πξφηαγκα θαηέρεη έλα απφ ηα πην δηαβαζκέλα θαη 

«ηζηηαξηζκέλα» θείκελα ηνπ Μαξμ. πγθεθξηκέλα, ν Μαξμ πεξηγξάθεη ζηνλ Πξόινγν 

ηεο “πκβνιήο ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο”, έλα ππθλφ θαη ζχληνκν 

εηζαγσγηθφ κεζνδνινγηθφ θείκελν, πσο απνθάζηζε λα αζρνιεζεί ζπζηεκαηηθά κε ηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Απηφ ζπλέβε θπξίσο ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο αδπλακίαο ηνπ λα ηνπνζεηεζεί πνιηηηθά (ζαλ αξρηζπληάθηεο 

ηεο ξηδνζπαζηηθήο "Δθεκεξίδαο ηνπ Ρήλνπ") πάλσ ζε επίθαηξα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ (παξάλνκε μπιεία, ηδηνθηεζηαθνί λφκνη, ξπζκίζεηο 

δηεζλνχο εκπνξίνπ, θα) κε βάζε κφλν ηηο πνιηηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο θαη ηα ζεσξεηηθά 

εθφδηα απφ ηηο κέρξη ηφηε λνκηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπ γλψζεηο.  

 Ο Μαξμ αξρίδεη ηε κειέηε (θαη ηαπηφρξνλα ηελ θξηηηθή) ηεο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο ην 1844 ζην Παξίζη έρνληαο ζαλ πξψην εξέζηζκα έλα νηθνλνκηθφ δνθίκην 

ηνπ Φ. Έλγθειο  ηνπ 1843 («Outlines of a Critique of Political Economy”). Οη 

ζεκεηψζεηο ηνπ ηεο πεξηφδνπ εθείλεο (γξακκέλεο γηα πξνζσπηθή ρξήζε θαη φρη γηα 

έθδνζε κε ηε κνξθή βηβιίνπ) έρνπλ γίλεη γλσζηέο ζαλ ηα “Οηθνλνκηθά θαη 

Φηινζνθηθά Υεηξφγξαθα” ή “Παξηζηλά Υεηξφγξαθα” ή “Υεηξφγξαθα ηνπ 1844”. Δθεί 

αζθεί θξηηηθή ζηελ επίζεκε εθδνρή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (δειαδή ζηνπο 

θχξηνπο εθθξαζηέο ηεο, Α. κηζ θαη Νη. Ρηθάξλην) πεξηζζφηεξν απφ πιηζηηθή 

θηινζνθηθή ζθνπηά θαη φρη γηα ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ελλνηψλ 

ηεο. Δπίζεο θξηηηθάξεη ηνλ θαπηηαιηζκφ ζπλνιηθά ζαλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, ηδίσο γηα ηελ αλζξψπηλε θηψρεηα θαη ηελ αιινηξίσζε ηεο εξγαζίαο πνπ 

αλαπφθεπθηα πξνθαιεί, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηελ αηνκηθή 

ηδηνθηεζία θαη ηελ κνλνπψιεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο απφ κηα θνηλσληθή 

κεηνςεθία. Ο Μαξμ αθφκε ζε απηφ ην ζηάδην ηνπνζεηεί ζε δεχηεξε κνίξα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ πινχηνπ πνπ επίζεο ραξαθηήξηδαλ ηελ εκθάληζε θαη  

αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Παξφηη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ Υέγθει θαη ηεο 

θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ε εξγαζία είλαη θπξίαξρε ζαλ έλλνηα θαη θνηλσληθή 
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δξαζηεξηφηεηα, ζηα “Υεηξφγξαθα”, απηή παξνπζηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζαλ “alienated 

labor”, “αιινηξησκέλε εξγαζία” (δειαδή απνμελσκέλε απφ ην ίδην ην ηειηθφ πξντφλ 

ηεο θαη ζηεξεκέλε απφ νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ, αλζξψπηλν πεξηερφκελν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηεο κέζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία) θαη φρη ηφζν ζε ζρέζε 

κε ηελ ηδηφηεηά ηεο λα δεκηνπξγεί αμία θαη ηδίσο απιήξσηε αμία, έλα γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ηε βάζε ηεο εθκεηάιιεπζήο ηεο απφ ην θεθάιαην, θαη ηνλ ππξήλα ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Οπζηαζηηθά ν Μαξμ ζε απηφ ην πξψηκν 

ζηάδην απνξξίπηεη ηελ (θπξίαξρε ζηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο επνρήο ηνπ) 

εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο, φκσο ε θξηηηθή ηνπ ζηάζε θαη ε ελαληίσζε ηνπ απέλαληη 

ζηελ αιινηξίσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νπζία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ζηνλ 

θαπηηαιηζκφ, ηνλ έρεη θάλεη ήδε νπαδφ ηεο ζπιινγηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο. 

 ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1845-1848 αθνινπζνχλ κία ζεηξά απφ θηινζνθηθά 

θαη ηζηνξηθά έξγα (κεξηθά γξακκέλα απφ θνηλνχ κε ηνλ Φ. Έλγθειο) κε ζθνπφ "ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηελ πξφηεξε θηινζνθηθή καο ζπλείδεζε" θαη φπνπ 

ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο (δειαδή ηνλ ηζηνξηθφ 

πιηζκφ, ηδίσο ζηε «Γεξκαληθή Ηδενινγία» θαη ζηελ «Αζιηφηεηα ηεο Φηινζνθίαο») 

θαζψο θαη νη βαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην έξγν ηνπ Μαξμ ηδίσο ζην 

ρψξν ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη νη αλαθνξέο ζηα 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα θηλνχληαη αθφκε κέζα ζην πιαίζην ηεο Κιαζηθήο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά νη έλλνηεο ηεο. Απηή είλαη ε πεξίνδνο 

πνπ ν Μαξμ απνδέρεηαη γηα πξψηε θνξά ηελ εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο 

(ηνπιάρηζηνλ φπσο είρε δηακνξθσζεί απφ ηνλ Α. κηζ θαη ηνλ Νη. Ρηθάξλην) αιιά 

επηπιένλ δίλεη έκθαζε ζηνλ ηζηνξηθά θαζνξηζκέλν, δειαδή παξνδηθφ ραξαθηήξα ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο (φπσο θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο) έλα ζεκείν πνπ αξγφηεξα απνηέιεζε ηελ θχξηα κνξθή ηεο θξηηηθή ηνπ 

απέλαληη ζηνλ κηζ θαη ηνλ Ρηθάξλην. 

 

 

 

 

 

 

Έπγα πεπιόδος 1845-1848 

Φεβξνπάξηνο 1845: "Αγία Οηθνγέλεηα" 

Απξίιηνο 1845: "Θέζεηο γηα ηνλ Φφπεξκπαρ" 

1846: "Γεξκαληθή Ηδενινγία" 

1847: "Ζ Αζιηφηεηα ηεο Φηινζνθίαο" 

1847: "Μηζζσηή Δξγαζία θαη Κεθάιαην" 

1848: "Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην" 
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 ηα έξγα απηά βξίζθνπκε κία πξψηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

ζαλ μερσξηζηνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ζπλνιηθά, δειαδή ηεο θαηαγσγήο ηνπ, ηεο 

αλάπηπμεο, ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ καθξνρξφλησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

Σνλίδεηαη ε εληππσζηαθή παξαγσγή πινχηνπ κε ηε κνξθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη φρη 

κφλν νη αξλεηηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ 

εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ. Ο Μαξμ δελ έρεη αλαπηχμεη αθφκε 

θακία απφ ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο ηνπ "Κεθαιαίνπ" φπσο 

αθεξεκέλε εξγαζία, αμία, ππεξαμία, νξγαληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ, λφκνο ηεο 

πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θ.α, ελψ ππνζηεξίδεη φηη ν πξαγκαηηθφο 

κηζζφο παξνπζηάδεη δηαρξνληθά κία πησηηθή ηάζε πξνθαιψληαο έηζη ηελ 

ρεηξνηέξεπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζε απφιπηνπο φξνπο 

(γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία ζαλ ζέζε πεξί ηνπ “absolute impoverishment of the 

working class”) κηα ζέζε σζηφζν πνπ δελ απαληάηαη ζηα πην ψξηκα έξγα ηνπ. 

Πηζηεχεη φκσο ήδε φηη ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εγγελείο αληηζέζεηο εμ’ αηηίαο ησλ νπνίσλ ζε θάπνην ζεκείν θαη κε ηελ αλαγθαία 

δξάζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο νδεγείηαη λνκνηειεηαθά ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα, ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο. ηελ “Αζιηφηεηα ηεο Φηινζνθίαο” γξάθεη πσο “νη νηθνλνκηθέο 

θαηεγνξίεο είλαη κφλν νη ζεσξεηηθέο εθθξάζεηο, νη αθαηξέζεηο, ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο” θαη έηζη ε ζεσξεηηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηεγνξηψλ εθείλσλ πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηνλ ηαμηθά εθκεηαιιεπηηθφ θαη εηδηθά ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ησλ 

ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 

 Μεηά απφ έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξίνδν 1848-1850 ν Μαξμ 

εγθαζίζηαηαη κφληκα ζην Λνλδίλν φπνπ αξρίδεη ηελ εληαηηθή κειέηε ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ. Ζ εκπεηξία ησλ 

επαλαζηάζεσλ ηνπ 1848 ζηελ Δπξψπε ηνλ έρεη θάλεη λα αληηιεθζεί ηελ 

ζπνπδαηφηεηα θαη ηε ζεκαζία ησλ θαηάιιεισλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ 

αλαηξνπή ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη γξάθεη φηη "...κία γεληθή νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί 

κία δπλάκεη επαλαζηαηηθή θαηάζηαζε..."  θάλνληαο έηζη γηα πξψηε θνξά απηνχ ηνπ 

είδνπο ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή (πιηθή) βάζε θαη ην λνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

επνηθνδφκεκα, έλα ζηνηρείν πνπ έκειιε λα απνηειέζεη θνκβηθφ ζεκείν ηεο ζπλνιηθήο 

ηνπ ζεψξεζεο γηα ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. 
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 ηελ πεξίνδν 1850-1857 ν Μαξμ νπζηαζηηθά δνπιεχεη γηα πξψηε θνξά ην 

πιηθφ πνπ ζα παξνπζηαζζεί αξγφηεξα ζην "Κεθάιαην". ε απηά ηα επηά ρξφληα 

ζπζηεκαηηθήο ζπνπδήο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ζπκπιεξψλεηαη ε νξηζηηθή ξήμε 

ηνπ Μαξμ κε ηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία θαη αλαπηχζζνληαη γηα πξψηε θνξά (αλ 

θαη φρη αθφκε ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή) νη εηδηθέο καξμηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

ζπλαληάκε ζην «Κεθάιαην». 

 Σν 1857 ν Μαξμ εθηηκά φηη επίθεηηαη κία ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε (αθφκε 

δελ έρεη θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε κία “κεξηθή θξίζε” ή νηθνλνκηθή χθεζε 

ζρεηηδφκελε πεξηζζφηεξν κε ηελ θαζνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη κία 

“γεληθή θξίζε” φπνπ απεηιείηαη ε ίδηα ε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο) πνπ 

πξννησλίδεη έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα αλάινγε κε απηήλ ησλ επαλαζηάζεσλ 

ηνπ 1848 θαη απνθαζίδεη λα δψζεη κία πην ζπζηεκαηηθή κνξθή ζην πεξηερφκελν θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ ηνπ. Έηζη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1857 

κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1858 γξάθεη ηηο Grundrisse (Βαζηθέο Γξακκέο ηεο Κξηηηθήο ηεο 

Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο). Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ 

«Κεθαιαίνπ» αιιά είλαη αθφκε κία κεηαβαηηθή δνπιεηά θαη επί πιένλ είλαη γξακκέλε 

ζε αξθεηά ζεκεία πεξηζζφηεξν κε ηε κνξθή πξνζσπηθψλ ζεκεηψζεσλ θαη ζίγνπξα 

φρη γηα δεκνζίεπζε. Γηα πξψηε θνξά παξνπζηάδνληαη θαη ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ, ε αμία ζαλ ξπζκηζηήο (βάζε) ηεο ηηκήο, ε 

ππεξαμία ζαλ ξπζκηζηήο (βάζε) ηνπ θέξδνπο θαη ε πιηζηηθή αληίιεςε ηεο 

ηζηνξίαο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ζηαζεξνχ θαη κεηαβιεηνχ 

θεθαιαίνπ, ε έλλνηεο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο απφιπηεο θαη  

ζρεηηθήο ππεξαμίαο, νη ηηκέο παξαγσγήο, ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο, φρη φκσο αθφκε 

ε πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ηα ζρήκαηα ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ε γαηνπξφζνδνο, ε πίζηε, θ.ά. Αθφκε, ηελ ζέζε 

ηεο απφιπηεο ρεηξνηέξεπζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ δηαρξνληθά, 

έρεη πάξεη ε γλσζηή ζέζε ηνπ Μαξμ φηη ε αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζε θάζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή απνηειείηαη φρη κφλν απφ έλα ειάρηζην επίπεδν γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηνηρεησδψλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη απφ έλα πξφζζεην 

κεηαβιεηφ κέξνο, έλα "ηζηνξηθφ θαη εζηθφ" ζηνηρείν. Σν κέγεζνο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έρεη ζπληειεζζεί ε ζπζζψξεπζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη ζρεκαηηζζεί ε εξγαηηθή ηάμε θάζε ρψξαο 
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ελψ δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπζηεκαηηθφο παξάγνληαο πνπ λα νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε 

δηαρξνληθή κείσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

 Δπίζεο, ζηηο Grundrisse βξίζθνπκε γηα πξψηε θνξά ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ 

Μαξμ γηα ηε ζπλνιηθή δνπιεηά ηνπ ζην ρψξν ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, ηελ νπνία 

πξνφξηδε λα απνηειείηαη απφ έμη βηβιία (δεο ηνλ πίλαθα 1 παξαθάησ) θαη ην νπνίν 

ζρέδην δελ είλαη ζίγνπξν αλ θαη πφηε ην εγθαηέιεηςε νξηζηηθά. 

 Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη θνηλσληθνί θαη πνιηηηθνί αγψλεο πνπ πξνέβιεπε ν 

Μαξμ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ηειηθά, ελψ ην 1859 θαηαθέξλεη λα εθδφζεη ηελ 

“πκβνιή ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο” πνπ απνηειείηαη απφ ηα δχν 

πξψηα θεθάιαηα (εκπφξεπκα θαη ρξήκα) ηνπ πξψηνπ κέξνπο (βηβιίνπ) ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδίνπ ηνπ, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηε ζεσξία ηεο ππεξαμίαο θαη ηηο αλαθνξέο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θπξίσο γηα ζρεηηθέο κε ηε ινγνθξηζία ηεο επνρήο 

αηηίεο. Ο Μαξμ ζρεδίαδε λα γίλεη απνδεθηή ε πξψηε πξνζέγγηζε ζηελ (εξγαζηαθή) 

ζεσξία ηεο αμίαο, ηεο νπνίαο ζεκαληηθά ζηνηρεία είραλ ήδε ελζσκαησζεί ζηελ 

παξάδνζε ηεο Κιαζηθήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη θαηφπηλ λα αλαπηχμεη ηε ζεσξία 

ηεο ππεξαμίαο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο κε ηε κεγαιχηεξε 

πνιηηηθή θφξηηζε θαη ζεκαζία. Όκσο ε “πκβνιή” πεξλά ζρεηηθά απαξαηήξεηε θαη ν 

Μαξμ ζρνιηάδεη αζθψληαο ηαπηφρξνλα θξηηηθή ζηε κνξθή παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ 

φηη “...νη επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο γηα λα επαλαζηαηηθνπνηήζεηο κία επηζηήκε δελ 

κπνξνχλ πνηέ λα είλαη δεκνθηιείο...”.  

 ηα ρξφληα 1861-1863 θαζψο ν Μαξμ μαλαδνπιεχεη ην πιηθφ ηνπ Κεθαιαίνπ 

γξάθεη ηηο “Θεσξίεο ηεο Τπεξαμίαο” (ηξεηο ηφκνη πνπ εθδφζεθαλ γηα πξψηε θνξά ην 

1908 απφ ηνλ Κ. Κάνπηζθπ θαη πνπ αλαθέξνληαη κεξηθέο θνξέο ζήκεξα ζαλ ν 

ηέηαξηνο ηφκνο ηνπ Κεθαιαίνπ ή ε Ηζηνξία ηεο Θεσξίαο) φπνπ εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά 

θαη εμαληιεηηθά ηηο ζεσξίεο γηα ηελ αμία θαη ηελ ππεξαμία φισλ ησλ κέρξη ηφηε 

ζπνπδαίσλ ζεσξεηηθψλ ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κηζ θαη ηνπ 

Ρηθάξλην. Σν 1862 γηα πξψηε θνξά ηηηινθνξεί ηε δνπιεηά ηνπ σο “Κεθάιαην: Μηα 

Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο” ελψ κέρξη ηφηε αλαθεξφηαλ ζην ζρέδην ησλ έμη 

βηβιίσλ ηνπ σο “Οηθνλνκηθά” ("Economics"). 

 ηα ρξφληα 1864-1865 ν Μαξμ δνπιεχεη γηα ηέηαξηε νπζηαζηηθά θνξά ην 

πιηθφ πνπ ζα εκθαληζζεί αξγφηεξα ζηνπο ηξεηο ηφκνπο ηνπ Κεθαιαίνπ ελψ ην 

πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ην επεμεξγάδεηαη κέρξη ην 1867 νπφηε θαη 

δεκνζηεχεηαη. Έηζη, κε ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ζρεδφλ θαη νη ηξεηο ηφκνη έρνπλ 
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γξαθεί (ηδίσο ην ηκήκα ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ φπνπ πξαγκαηεχνληαη ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 

γεληθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη ησλ ηηκψλ παξαγσγήο, δειαδή ε ζπλέρεηα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο) θαηά ην κεγαιχηεξν ηνπο κέξνο. Ο 

Μαξμ ζπλερίδεη λα δνπιεχεη θαη λα εκπινπηίδεη ηε ζεσξία ηνπ κε βάζε ηα θαηλνχξγηα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πάλσ ζε νξηζκέλα ζέκαηα φπσο ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο (1875), ε ζεσξία γηα ηελ γαηνπξφζνδν (1876), ηα ζρήκαηα 

αλαπαξαγσγήο (1870, 1878) δελ πξνιαβαίλεη φκσο λα δεκνζηεχζεη ζηελ ηειηθή 

κνξθή ηεο ηελ ππφινηπε δνπιεηά ηνπ θαη έηζη ν Δλγθειο ζα εθδφζεη ηνλ δεχηεξν ηφκν 

ηνπ Κεθαιαίνπ δχν ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μαξμ, ην 1885, θαη ηνλ ηξίην ηφκν 

ηνπ Κεθαιαίνπ, ην 1894. 

 Αληηπαξαβάιινληαο έζησ θαη επηθαλεηαθά κφλν ην πεξηερφκελν ηνπ αξρηθνχ 

ζρεδίνπ ησλ έμη βηβιίσλ κε ην πεξηερφκελν ησλ ηξηψλ δεκνζηεπκέλσλ ηφκσλ ηνπ 

“Κεθαιαίνπ” παξαηεξνχκε φηη θάπνηα ζηνηρεία απφ ηα βηβιία γηα ηε κηζζσηή 

εξγαζία θαη ηελ γαηνθηεζία ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ Κεθαιαίνπ κε 

ηε κία ή ηελ άιιε κνξθή, θαη ζηνλ βαζκφ εθείλν πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηεο 

θεθαιαηαθήο ζρέζεο. Όκσο ν Μαξμ δελ πξφιαβε λα θζάζεη ζηελ αλάιπζε ησλ 

πεξηνρψλ εθείλσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φπνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εμέιημεο ηνπ εθθξάδνληαη κε ηελ πην ζπγθεθξηκέλε θαη ιεπηνκεξή ηνπο κνξθή, θαη λα 

ελζσκαηψζεη ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο, ηελ επίδξαζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, θαη επνκέλσο ηνλ αθξηβή ηξφπν εκθάληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ λφκσλ 

θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Απηφ ην γεγνλφο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ζε θάζε πξνζπάζεηα θξηηηθήο θαηαλφεζεο θαη εκπεηξηθήο 

εθαξκνγήο ηεο καξμηθήο αλάιπζεο, καδί θπζηθά κε ηελ πηζαλφηεηα θάπνηεο απφ ηηο 

ζεσξεηηθέο πιεπξέο ηνπ καξμηθνχ έξγνπ λα ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη 

επηθαηξνπνίεζε. Ζ αλάπηπμε απηή βέβαηα νθείιεη λα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ “Κεθαιαίνπ”, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξγαληθή 

ζχλζεζε κε ην θπξίσο ζψκα ηεο ζεσξίαο θαη λα απνθεχγνληαη νη εθιεθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο καξμηθήο ζεσξίαο.  
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 πκπεξαζκαηηθά, ε νηθνλνκηθή ζθέςε θαη ζεσξία ηνπ Μαξμ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κία εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ ηνκή έρεη ηελ πεξίνδν γχξσ ζην 1850 φηαλ ν 

Μαξμ αξρίδεη ηελ ζπζηεκαηηθή κειέηε θαη θξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη ηελ 

παξαγσγή ησλ εηδηθά καξμηθψλ ελλνηψλ πνπ βξίζθνπκε δεκνζηεπκέλεο πξψηα ζηελ 

“πκβνιή ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο (1859)” θαη αξγφηεξα ζην 

“Κεθάιαην (1867)”. Όζνλ αθνξά δε, ηνλ βαζκφ νινθιήξσζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ 

ηνπ Μαξμ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, αθφκε θαη ν δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο 

ηφκνο ηνπ Κεθαιαίνπ πεξηέρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί πιήξσο, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πίλαθαο 1: Αξρηθό ζρέδην "Οηθνλνκηθώλ" θαη "Κεθάιαην" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Αξρηθό ρέδην (6 Βηβιία)           Κεθάιαην (3 Σόκνη)   

 

Α.ΚΔΦΑΛΑΗΟ                         Η. Γηαδηθαζία Παξαγσγήο ηνπ Κεθαιαίνπ 

    1. Γεληθά γηα ην Κεθάιαην        1. Δκπφξεπκα θαη ρξήκα         

      1α) Παξαγσγηθή δηαδηθαζία   2. Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην                                      

      1β) Κπθινθνξία                      3-5. Απφιπηε θαη ζρεηηθή ππεξαμία 

      1γ) Κέξδνο θαη Σφθνο              6. Μηζζνί 

     2. Αληαγσληζκφο                       7-8. πζζψξεπζε θεθαιαίνπ 

     3. Πηζησηηθφ ζχζηεκα 

     4. Μεηνρηθφ θεθάιαην           ΗΗ. Γηαδηθαζία Κπθινθνξίαο ηνπ Κεθαιαίνπ   

Β. ΓΑΗΟΚΣΖΗΑ                                                                  

Γ. ΜΗΘΧΣΖ ΔΡΓΑΗΑ           ΗΗΗ. πλνιηθή δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

                                                       παξαγσγήο 

Γ. ΚΡΑΣΟ                                 1-3. Κέξδνο θαη πνζνζηφ θέξδνπο 

Δ. ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ           4. Δκπνξηθφ θεθάιαην 

Σ. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ      5. Δπηηφθην θαη Πίζηε  

                                                       6. Γαηνπξφζνδνο 

                                                      7. Δηζνδήκαηα (Revenues) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ελψ απνπζηάδνπλ εληειψο ηα κέξε εθείλα ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ κε ηα νπνία ζα 

νινθιεξψλνληαλ ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε κεηάβαζε απφ ηηο γεληθέο, απιέο 

έλλνηεο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ζηηο ζχλζεηεο θαηεγνξίεο ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο.  

ε θάζε πεξίπησζε, ην νηθνλνκηθφ έξγν ηνπ Μαξμ παξακέλεη έλα αλνηθηφ 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζε νξηζκέλα ζεκεία βξίζθεηαη αθφκε ζε αξθεηά πςειφ 

επίπεδν αθαίξεζεο, δειαδή επηδέρεηαη ή/θαη ρξεηάδεηαη ζπκπιήξσζε ηφζν απφ ηελ 

θαζαξά ζεσξεηηθή ζθνπηά φζν θαη απφ απηήλ ηεο πην ζηελήο αληηζηνίρηζεο κε ηηο πην 

ζπγθεθξηκέλεο φςεηο ηεο ηππηθήο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη 

ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε καξμηζηηθή έξεπλα έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά ζε 

νξηζκέλα ζεκεία (π.ρ. εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο, ζεσξία νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη 

ζεσξίεο θξίζεο) θαη έρεη επίζεο επεθηαζεί ζε λένπο ηνκείο (π.ρ. ξφινο ηνπ θξάηνπο 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, αλάιπζε ηεο 

εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο) ηφζν ζηελ ζεσξεηηθή επεμεξγαζία φζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εκπεηξηθήο επαιήζεπζεο ηεο ζεσξίαο. Παξ’ φια απηά είλαη ζαθήο ε 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε θαη αλάπηπμε ηεο βαζηθήο ζεσξίαο αιιά θαη ηνπ 

εκπινπηηζκνχ ηεο κε ηελ ελζσκάησζε ζε απηήλ ησλ φπνησλ πξαγκαηηθά λέσλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζχγρξνλσλ θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ. 

 

 

1.3. Μεθοδολογικά ζηοισεία ηηρ Μαπξικήρ ανάλςζηρ και ηο 

ανηικείμενο ηος “Κεθαλαίος” 

 

Υλιζηική ανηίλητη ηηρ Ιζηοπίαρ: Έρνπκε αλαθέξεη ήδε πσο ν Μαξμ έθηαζε απφ 

πνιχ λσξίο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαηνκία ηεο “civil society” (αζηηθήο θνηλσλίαο ή 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ), ηνπ ζπλφινπ δειαδή ησλ πιηθψλ ζπλζεθψλ αλαπαξαγσγήο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηαπηφρξνλα πεγήο θαηαλφεζεο ησλ λνκηθψλ ζρέζεσλ θαη 

ησλ πνιηηηθψλ κνξθψλ, ζα έπξεπε λα αλαδεηεζεί ζηελ δνκή ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη επνκέλσο ζην πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο 

ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. ηνλ Πξφινγν ηεο “πκβνιήο ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο” ν Μαξμ εθζέηεη ζπλνπηηθά ηηο αξρέο ηεο ςλιζηικήρ ανηίλητηρ ηηρ 

ιζηοπίαρ ή ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ πνπ φπσο αλαθέξεη ηνπ ρξεζίκεπζαλ ζαλ ε 

νδεγνχζα αξρή ("guiding principle") ζηηο έξεπλέο ηνπ. Ζ ζεψξεζε απηή βξίζθεηαη ζε 
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αληίζεζε κε ηελ θπξίαξρε γηα ηελ επνρή ηδεαιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Υέγθει πνπ έβιεπε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ζαλ ηελ διαλεκηική δηαδηθαζία απνθάιπςεο, 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Ηδέαο, ή ηνπ απνιχηνπ πλεχκαηνο πνπ (πξν)ππάξρνπλ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ πιηθφ θφζκν πνπ παξαηεξνχκε θαη καο πεξηβάιιεη. Ζ ηδέα ή ην 

απφιπην πλεχκα παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

κέζα φκσο απφ κηα ηδηφκνξθε δηαδηθαζία φπνπ ην θάζε ηη αθελφο εκπεξηέρεη θαη ην 

αληίζεηφ ηνπ αθεηέξνπ εμειίζζεηαη αλαπφθεπθηα ζε θάηη πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ κέζα 

απφ ην ζρήκα ζέζε - αληίζεζε - ζχλζεζε. Απηή είλαη ε νπζία ηεο δηαιεθηηθήο γηα ηελ 

νπνία ν Μαξμ αλαθέξεη φηη ζηελ νξζνινγηθή ηεο κνξθή κπνξεί λα είλαη 

ξηδνζπαζηηθή θαη πξννδεπηηθή "επεηδή πεξηέρεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ππάξρνληνο ηελ 

ηαπηφρξνλε αλαγλψξηζε ηεο άξλεζήο ηνπ, ηεο αλαπφθεπθηεο θαηαζηξνθήο ηνπ, 

επεηδή ζεσξεί θάζε ηζηνξηθά αλαπηπγκέλε κνξθή ζαλ λα βξίζθεηαη ζε έλα ξεπζηφ 

ζηάδην, ζε θίλεζε, θαη επνκέλσο ζπιιακβάλεη επίζεο θαη ηελ κεηαβαηηθή ηεο κνξθή, 

θαη επεηδή δελ επηηξέπεη λα εληππσζηαζζεί απφ ηίπνηε, φληαο ζηελ νπζία ηεο θξηηηθή 

θαη επαλαζηαηηθή." (Κεθάιαην, Σφκνο Η, επίινγνο ζηε δεχηεξε έθδνζε, ζει. 103, 

χγρξνλε Δπνρή). 

 Πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ν Λ. Φφπεξκπαρ, θηιφζνθνο  πνπ αλήθε ζηε ζρνιή 

ησλ αξηζηεξψλ Υεγθειηαλψλ (φπσο θαη ν Μαξμ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

πνπ νινθιεξψζεθαλ κε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ηίηιν "Γηα ηηο δηαθνξέο ζηε 

θπζηθή θηινζνθία ηνπ Γεκφθξηηνπ θαη ηνπ Δπίθνπξνπ", ην 1841) δεκνζηεχεη ην 

ζπνπδαηφηεξν έξγν ηνπ, Η Οςζία ηος Χπιζηιανιζμού (The Essence of Christianity, 

1841) φπνπ ππνζηεξίδεη φηη ζην δηαιεθηηθφ ζρήκα ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη 

ε ηδέα, ην απφιπην πλεχκα ή ν Θεφο πνπ έρνπλ ην ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ. Αληίζεηα, 

γηα ηνλ Φφπεξκπαρ ν άλζξσπνο, ε θπζηθή χπαξμε ηνπ νπνίνπ έρεη αλεμάξηεην, 

απηφλνκν ραξαθηήξα είλαη ν δεκηνπξγφο ηεο ηζηνξίαο θαη ν Θεφο δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν απφ κηα δεκηνπξγία (επηλφεζε) ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ θαζψο νη άλζξσπνη 

πξνβάιινπλ ζηελ χπαξμε ηνπ Θενχ ηηο επηζπκεηέο γη απηνχο ηδηφηεηεο, πνπ ιείπνπλ 

απφ ηελ θνηλσλία. Ζ δηαηήξεζε ηεο δηαιεθηηθήο κνξθήο θαη ε πιηζηηθή/αλζξσπηζηηθή 

αληί ηεο ηδεαιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο απφ ηνλ Φφπεξκπαρ 

είλαη ε βάζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πιηζηηθήο αληίιεςεο ηεο ηζηνξίαο απφ ηνλ 

Μαξμ.  

 χκθσλα κε ηελ πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο, ε ηζηνξία είλαη κία δηαδνρή 

απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο φπνπ ν θαζέλαο μερσξηζηά νξίδεηαη θαη 
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δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο κε βάζε ηε κνξθή πνπ θάζε θνξά παίξλεη ε 

ελφηεηα ησλ πιηθψλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ ζρέζεσλ ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ κέζσλ παξαγσγήο, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ ρσξηζκφ ηεο θνηλσλίαο 

ζε αληαγσληζηηθέο ηάμεηο. Απηή ε ελφηεηα, ε νηθνλνκηθή δνκή (economic base), 

απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή βάζε ηεο θνηλσλίαο πάλσ ζηελ νπνία εγείξεηαη (θαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη,ηξνπνπνηείηαη, ξπζκίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, 

δηαηεξψληαο φκσο πάληνηε κηα ζρεηηθή απηνλνκία θαη πξσηνθαζεδξία ζε ηειεπηαία 

αλάιπζε) κία πνιχπιεπξε ππεξδνκή (επνηθνδφκεκα, superstructure) κε επηκέξνπο 

ζηνηρεία ην θξάηνο, ηελ πνιηηηθή, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία, ηε θηινζνθία, ηελ 

ηδενινγία θαη ελ ηέιεη ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ. Οη 

θαηεζηεκέλεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο ζπγθξνηνχλ έλα 

ζηαζεξφ πιαίζην (έλαλ ηπόπο παξαγσγήο) κέζα ζην νπνίν αλαπαξάγεηαη κε θαλνληθφ 

ηξφπν ε πιηθή θαη θνηλσληθή δσή, θαη έηζη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

πξνζιακβάλνπλ ηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο θνηλσληθήο χπαξμεο ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ απηέο ηηο ζρέζεηο. ην πξψην ζηάδην θάζε ηξφπνπ παξαγσγήο νη 

λέεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο απειεπζεξψλνπλ (παξαγσγηθέο) δπλάκεηο πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα βξνπλ δηέμνδν ζηηο ηζηνξηθά παξσρεκέλεο ζρέζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Όκσο ν Μαξμ πηζηεχεη επηπξφζζεηα πσο ζε έλα 

νξηζκέλν ζεκείν, φπσο αθξηβψο ζπλέβε κε ηνλ Αζηαηηθφ, ηνλ δνπινθηεηηθφ θαη ηνλ 

θενπδαξρηθφ ηξφπν παξαγσγήο νη ππάξρνπζεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο παχνπλ λα 

απνηεινχλ ην θαηάιιειν πιαίζην αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, 

κεηαηξέπνληαη ζε εκπφδηα, ηξνρνπέδε (“fetter”)  ζηελ παξαπέξα αλάπηπμή ηνπο θαη 

ηφηε κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ ηελ 

αθνινπζεί είλαη πην εχθνιν γηα ηηο εθκεηαιιεπφκελεο θνηλσληθέο ηάμεηο λα δνπλ 

θξηηηθά ηελ ππάξρνπζα ηάμε πξαγκάησλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ εθήκεξν ή ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλν ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ θαη λα δξάζνπλ 

πνιηηηθά γηα ην μεπέξαζκά ηνπο, ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Απηήλ 

ηελ έλλνηα έρεη ε θξάζε ηνπ Μαξμ φηη “...ε ηζηνξία φισλ ησλ κέρξη ηψξα θνηλσληψλ 

είλαη ε ηζηνξία ησλ ηαμηθψλ αγψλσλ”. Ζ ηζηνξηθή εμέιημε είλαη πξντφλ ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο πνπ φκσο δελ είλαη αλεμέιεγθηε θαη εληειψο απζφξκεηε, γηαηί ζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζε ζεκαληηθφ  
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Τιηζηηθή Αληίιεςε ηεο Ηζηνξίαο 
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βαζκφ απφ ηα φξηα, ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην ππάξρνλ 

θνηλσληθφ πιαίζην ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ησλ αηφκσλ, νη ππάξρνπζεο 

παξαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δεδνκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Ζ ηδεαιηζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο ηζηνξίαο 

ηνπνζεηεί θάπνηα κεηαθπζηθή νληφηεηα ζηε ζέζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ηζηνξίαο, ελψ ε 

πιηζηηθή ηνλ άλζξσπν θαη ηδηαίηεξα νη ξηδνζπαζηηθέο θνηλσληθέο απφςεηο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο αληηζέζεηο ηνπο, 

ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ. Ο Μαξμ ηζρπξίδεηαη φηη ε ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη 

ε ηζηνξία ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ αιιά απηή ε πάιε δηεμάγεηαη επάλσ ζε έλα 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηεξξαίλ πνπ κεηαβάιιεηαη θαη είλαη απνιχησο ρξήζηκν θαη 

αλαγθαίν γηα ηηο ηάμεηο πνπ ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ηελ ηζηνξία λα γλσξίδνπλ κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν ηελ θάζε θνξά θαηάζηαζε, ηε ζπγθπξία θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

ηνπο λφκνπο θίλεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο βάζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο.    

 Απηή ε αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε έρεη ζπγθεθξηκέλεο επηπηψζεηο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμάγεη ν Μαξμ. Σα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο αληίιεςεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν νξαηά ζηνλ (επαλα)θαζνξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ πεδίνπ ηεο νηθνλνκηθήο έξεπλαο ηνπ Μαξμ, ηδίσο ζε 

ζχγθξηζε κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θιαζηθήο 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. 

Ανηικείμενο ηος «Κεθαλαίος»: Όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ανηικείμενο ηος 

“Κεθαλαίος”, ν Μαξμ αλαθέξεη ζηνλ πξφινγν ηεο πξψηεο έθδνζεο ηνπ Κεθαιαίνπ 

πψο “απηφ πνπ έρσ λα εξεπλήζσ ζε απηφ ην έξγν είλαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο 

παξαγσγήο θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο θαη αληαιιαγήο πνχ αληηζηνηρνχλ ζ’ 

απηφλ......θαη ν ηειηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη λα απνθαιχςεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

νόμο κίνηζηρ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο...”. (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 12, 16 ). Γελ 

είλαη δειαδή ην "Κεθάιαην" κία γενική νηθνλνκηθή ζεσξία εθαξκφζηκε ζε φινπο 

ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο (νχηε κπνξεί λα ππάξμεη κία ηέηνηα ζεσξία άιισζηε) φπσο 

δελ είλαη θαη ζεσξία γηα ηηο άιιεο εθηφο ηεο νηθνλνκηθήο ζθαίξαο πεξηνρέο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φπσο είλαη ην θξάηνο, ε ηδενινγία, ε θηινζνθία, 

θ.ά., παξά ηηο θάπνηεο αλαθνξέο ζηνλ ξφιν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θξάηνπο, ζηνλ 

«θεηηρηζκφ ηνπ εκπνξεχκαηνο», θ.ι.π. Δπνκέλσο, νη εηδηθά καξμηθέο έλλνηεο πνπ 

ζπλαληάκε ζην Κεθάιαην (αμία, ππεξαμία, αθεξεκέλε εξγαζία, αμία ηεο εξγαζηαθήο 
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δχλακεο, ηηκέο παξαγσγήο, θεθάιαην ζαλ θνηλσληθή ζρέζε, θ.ά.) είλαη ηζηνξηθά 

θαζνξηζκέλεο έλλνηεο, αληαλαθινχλ δειαδή ηηο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη ράλνπλ απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή ηνπο 

ζεκαζία ζε πξν ή κεηαθαπηηαιηζηηθνχο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο. Δπίζεο, φπσο ζα 

δνχκε έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ είλαη ε άπνςε φηη ηα ζπζηαηηθά 

δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα κε ηε κνξθή λόκσλ νη νπνίνη θπξηαξρνχλ θαη αληηζηαζκίδνπλ 

νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αληίξξνπεο ηάζεηο (π.ρ. ν λφκνο ηεο αμίαο, ν λφκνο ηεο πησηηθήο 

ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ν γεληθφο λφκνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο). 

Αθφκε πεξηζζφηεξν, ζπλνιηθά ε εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ δηέπεηαη 

απφ έλαλ ηέηνην λφκν θίλεζεο. Τπάξρεη δειαδή κία αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ 

πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο ή ηνλ ηζηνξηθφ πιηζκφ θαη ηελ καξμηθή νηθνλνκηθή 

αλάιπζε θαζψο νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο θαηεπζχλνπλ ηελ 

θνηλσληθή έξεπλα πξνο ηελ δεχηεξε. Αθνινχζσο, ε καξμηθή πνιηηηθή νηθνλνκία 

παξάγεη κία ζεηξά απφ αληηθεηκεληθά, επηζηεκνληθά βαζηζκέλα απνηειέζκαηα πνπ 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ αλαθάιπςε ηνπ λφκνπ θίλεζεο, δειαδή ηεο θαηαγσγήο 

ηεο εμέιημεο θαη ησλ πηζαλψλ ηζηνξηθψλ νξίσλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο, κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

 ε απηήλ ηελ έξεπλα ε αθαίπεζη (abstraction) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ην θχξην 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνξθψλ
2
. Οη αθαηξέζεηο είλαη 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο θαη παξαγσγήο ηεο γλψζεο θαζψο κέζσ απηψλ 

εμεξεπλψληαη φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο “μεθαζαξηζκέλεο” θαηά ην δπλαηφλ απφ ηα 

ιηγφηεξν νπζηψδε ζηνηρεία ηνπο έηζη ψζηε ε πξαγκαηηθφηεηα λα παξνπζηάδεηαη ζηελ 

ζθέςε κφλν κε ηηο πιένλ ζρεηηθέο σο πξνο ην ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελν πιεπξέο 

ηεο. ηελ κεηάβαζε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπινθε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα 

(concrete) ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο ζηελ ζθέςε (abstract) κέζσ ηεο αθαίξεζεο 

παξάγνληαη κία ζεηξά απφ ζεκειηψδεηο, απιέο έλλνηεο θαη θαζνξηζκνχο, έλα ζχζηεκα 

θαηεγνξηψλ, ν ζπλδπαζκφο ε δνκή θαη ηεξαξρία ησλ νπνίσλ ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη 

ηνπο βαζηθνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ην πξνο δηεξεχλεζε αληηθείκελν θαη λα ζπκβάιιεη 

                                                           
2
 ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνξθψλ δελ κπνξνχλ λα καο εμππεξεηήζνπλ νχηε ην 

κηθξνζθφπην νχηε ηα ρεκηθά αληηδξαζηήξηα. Καη ηα δχν πξέπεη λα ηα αληηθαηαζηήζεη ε 

δχλακε ηεο αθαίξεζεο" Κ. Μαξμ ( Κεθάιαην, ηνκ. Η, ζει. 12). 
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έηζη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηνί νη λφκνη απφ ηελ πην 

απιή, αθεξεκέλε ηνπο κνξθή, αξρίδνπλ λα πιεζηάδνπλ κέζα απφ δηαδνρηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη κε ηε βνήζεηα λέσλ ελδηάκεζσλ ελλνηψλ θαη ελδερφκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ην επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (concrete) πνπ φκσο 

ηψξα παξνπζηάδεηαη δνκεκέλε γχξσ απφ κία ζεηξά απιψλ, ζεκειησδψλ, βαζηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ. Οη λέεο, απιέο θαη ζχλζεηεο έλλνηεο πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζεσξεηηθή δνπιεηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εκπεηξηθή επαιήζεπζε 

ησλ βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη ηα φπνηα δηαζέζηκα λέα ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εκβάζπλζε θαη πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηεο ζεσξίαο. ε φιε 

απηή ηε δηαδηθαζία αθελφο ε ινγηθή ζπλνρή θαη ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξρέο 

θαη ηνπο λφκνπο ηεο ζεσξίαο πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη αθεηέξνπ ε 

επάξθεηα ηεο ζεσξίαο ζαλ κέζνπ εμήγεζεο ησλ θαηλνκέλσλ θξίλεηαη θάζε θνξά απφ 

ηνλ βαζκφ αληηζηνηρίαο ησλ πην ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ πνπ παξάγεη θαη ηεο 

ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηα ππάξρνληα πξαγκαηηθά ζηνηρεία. 

 Ζ αθαίξεζε απφ ζηνηρεία ηεο άκεζεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη θνηλφο ηφπνο θαη 

γηα ηηο θπζηθέο επηζηήκεο αιιά θαη ηηο άιιεο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηνλ Μαξμ φκσο 

νη ζπγθεθξηκέλεο αθαηξέζεηο πνπ επηιέγνληαη (δειαδή ε επηινγή ησλ πεδίσλ ηεο 

εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ δηαδηθαζία αθαίξεζεο) είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο γηα παξάδεηγκα. Ο Μαξμ 

απνκνλψλεη (παξάγεη, εηζάγεη) έλλνηεο φπσο αθεξεκέλε εξγαζία, εξγαζηαθή δχλακε, 

αμία, ππεξαμία, εθκεηάιιεπζε, παξαγσγηθέο ζρέζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο έλλνηεο-

θιεηδηά φπσο (νξηαθή) ρξεζηκφηεηα, πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο, νξηαθή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ εκκνλή ζηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο, ε νπνία επηπιένλ επηιέγεη ηελ αθαίξεζε απφ ηηο θξαηνχζεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ελψ ζεσξεί ηνπο ζεζκνχο 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο αληηπξνζσπεπηηθνχο γηα ην ζχλνιν 

ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο. ηνλ Μαξμ ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαη ε 

θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία δελ είλαη παξά ηζηνξηθά πξντφληα κε ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά (ηελ αζπκθηιίσηε αληίζεζε θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθήο ηάμεο 

βαζηζκέλε ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ, ηνλ εμίζνπ αδπζψπεην 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ, ηελ εγγελή ηάζε ηνπ θεθαιαίνπ γηα 

ζπζζψξεπζε, ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε, ηε ζπζηεκαηηθή δεκηνπξγία 

αληζνηήησλ θαη ζρεηηθήο θηψρεηαο, φπσο θαη αλεξγίαο θαη απφιπηεο θηψρεηαο γηα 
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ζεκαληηθά ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή ζεκαληηθψλ 

επεηζνδίσλ θξίζεο-ξήγκαηνο ζηε ζπλνιηθή αλαπαξαγσγή ηνπ θεθαιαίνπ) κε δηθνχο 

ηνπο λφκνπο θίλεζεο νη νπνίνη αληηθεηκεληθά δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

κεηάβαζε ζε έλα λέν ηξφπν παξαγσγήο πνπ δελ ζα πεξηέρεη θαλέλα απφ ηα ηξία 

ζπγθξνηεζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ, «αγνξά» εξγαζίαο, πξνιεηαξηνπνίεζε, 

παξαγσγή εκπνξεπκάησλ κε ζθνπφ ην θέξδνο. 
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                  Καπηηαιηζηηθόο Σξόπνο Παξαγσγήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηζηνξηθό 

Πξντόλ 

                                                                         

          Νόκνη Κίλεζεο

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληίζεηα, γηα ηνλ Μαξμ φπσο αλαθέξακε "νη νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο δελ 

κπνξνχλ παξά λα είλαη νη ζεσξεηηθέο εθθξάζεηο, νη αθαηξέζεηο, ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ παξαγσγήο". Δπίζεο, έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο καξμηθήο αλάιπζεο 

είλαη φηη πξνρσξά ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν αθαίξεζεο ζπγθξηηηθά κε ηε 

Γεληθεπκέλε 

εκπνξεπκαηηθή 

παξαγσγή κε 

ζθνπφ ην θέξδνο 

Μνλνπψιεζε 

ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο 

Δξγάηεο 

«ειεχζεξνη» 

κε δηπιή 

έλλνηα 

 

Κεθάιαην 

(θνηλσληθή 

ζρέζε) 

-Δθκεηάιιεπζε 

-χγθξνπζε 

Κεθαιαίνπ-

Δξγαζίαο 

-Αληαγσληζκφο 

θεθαιαίσλ 

-ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ 

-ζπγθέληξσζε 

/ζπγθεληξνπνίεζε 

-Αλεξγία-αληζφηεηα-

Φηψρεηα 

Αζηάζεηα-

ηαζηκφηεηα-Κξίζε 
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λενθιαζηθή ζεσξία ζηελ έξεπλα γηα ηνπο ζεκειηψδεηο, ηνπο αηηηψδεηο παξάγνληεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηκέο θαη εηζνδήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπσο αλαθέξεη ν Μαξμ, θάζε επηζηήκε θαη επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα ζα ήηαλ 

εληειψο πεξηηηή αλ ηα θαηλφκελα ηεο νξαηήο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ήηαλ 

ηαπηφζεκα κε ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, κε ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο δειαδή πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ ηνπο θαη ηα θαζνξίδνπλ. Κάλνληαο ινηπφλ απηφ ην επηπιένλ βήκα 

θαη εζηηάδνληαο ηελ αλάιπζε ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ παξαγσγηθώλ 

ζρέζεσλ, ν Μαξμ θαηαθέξλεη λα δείμεη ηνλ εθκεηαιιεπηηθφ θαη εγγελψο αληηθαηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ ηαμηθά νπδέηεξε θαη 

αξκνληθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ε ηειεπηαία κέζα απφ ηελ ζεσξεηηθή ζθνπηά ηεο 

λενθιαζηθήο ζεσξίαο πνπ παξακέλεη ζην επίπεδν ηεο αληαιιαγήο θαη θπθινθνξίαο 

ησλ εκπνξεπκάησλ.  

 Σέινο, απηή ε δηαδηθαζία παξαγσγήο γλψζεο δειαδή ε θαηαζθεπή 

ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ θαηάιιεισλ λα εμεγήζνπλ βαζηθέο πιεπξέο ηνπ (νηθνλνκηθνχ) 

θφζκνπ, είλαη βαζηζκέλε ζε κία πιηζηηθή κέζνδν ή αληίιεςε. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

μεθηλά θαη πιεξνθνξείηαη απφ “ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 

εμέιημεο”, θαη απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα θάζε θνξά δεδνκέλα
3
 θαη αλαγθαζηηθά 

θαηαιήγεη πάιη ζε απηά πξνζπαζψληαο λα ηα εμεγήζεη κέζσ ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ 

παξαρζεί. Βξίζθεηαη δειαδή ζε αληίζεζε είηε κε ηελ ηδεαιηζηηθή κέζνδν πνπ 

                                                           
3
 ¨Ζ επηζηεκνληθά ζσζηή ζέζε είλαη πξνθαλψο απηή ε νπνία πξνζπαζεί λα μεθηλήζεη απφ ηα 

εκπεηξηθά ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο γηα λα εμεηάζεη αλ ε νπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνηάζεσλ ηνπ Μαξμ παξακέλεη βάζηκε" Mandel (1978, p. 17). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Μαξμ: (αθεξεκέλε)  εξγαζία  αμία (θνηλσληθέο ζρέζεηο παξαγσγήο), 

ππεξαμία, ηηκέο αλάινγεο ησλ αμηψλ    ηηκέο παξαγσγήο, θέξδε    ηηκέο 

αγνξάο. 

 

Νενθιαζηθή ζεσξία: πξνηηκήζεηο θαηαλαισηψλ (αηνκηθή ρξεζηκφηεηα), 

ηερλνινγία, πνζφηεηεο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο  ηηκέο ηζνξξνπίαο  ηηκέο 

αγνξάο. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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παξακέλεη ζην επίπεδν ηεο ζθέςεο, ηεο ζεσξίαο, ησλ ηδεψλ, ρσξίο λα δνθηκάδεηαη κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηφηε νη έλλνηεο ηεο γίλνληαη απζαίξεηεο, κπζηηθηζηηθέο, 

αληηεπηζηεκνληθέο, είηε κε ηνλ εκπεηξηζκφ πνπ εμηζψλεη ηελ νπζία κε ηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κέλεη ζην επίπεδν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ “θαηλνκέλσλ”, ησλ 

“ζηνηρείσλ” θαη “βιέπεη ηελ γλψζε ζαλ κία απιή, αδηακεζνιάβεηε αληαλάθιαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο” φπσο αλαθέξεη ν Μαξμ ζηελ “Γεξκαληθή Ηδενινγία”. 

 Έρνπκε αλαθεξζεί ήδε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζρέζεσλ γηα ηελ 

πιηζηηθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο. Άκεζε αληαλάθιαζε απηήο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ζην 

έξγν ηνπ Μαξμ είλαη ε πξσηνθαζεδξία, η ππυηαπσικόηηηα ηηρ παπαγυγήρ πάλσ 

ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο φπσο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. Ζ πξσηαξρηθφηεηα απηή ζπλάγεηαη απφ 

ηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ παίδεη ε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο ζηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή 

αλαπαξαγσγή, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θαη ε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο δηαλνκήο. “Ζ δηάξζξσζε 

ηεο δηαλνκήο θαζνξίδεηαη νινθιεξσηηθά απφ ηε δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο....Σν 

ζπκπέξαζκα φπνπ θαηαιήγνπκε δελ είλαη φηη παξαγσγή, δηαλνκή, αληαιιαγή θαη 

θαηαλάισζε ηαπηίδνληαη αιιά φηη φιεο ηνπο απνηεινχλ κέιε κίαο νιφηεηαο, δηαθνξέο 

κέζα ζε κία ελφηεηα. .... Μία νξηζκέλε παξαγσγή θαζνξίδεη ινηπφλ κία νξηζκέλε 

θαηαλάισζε, δηαλνκή, αληαιιαγή θαη νξηζκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα απηά 

ζπλζεηηθά ζηνηρεία” (Grundrisse, ζει. 62, 65) γξάθεη ν Μαξμ πξνζζέηνληαο φηη απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε αξρηθή θαηαλνκή ησλ κέζσλ παξαγσγήο (θαη φρη ησλ πξντφλησλ 

θαη ηνπ εηζνδήκαηνο) πνπ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο θαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ηηο 

άιιεο ζθαίξεο ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο απνηειεί ζαλ ηέηνηα ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο. 

 Σελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο παξαηεξνχκε θαη’ αξρήλ 

ζηηο ηεξαξρηθέο ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ καξμηθψλ ελλνηψλ κε ηελ αμία θαη ηελ 

ππεξαμία λα απνηεινχλ ηηο βάζεηο ή ηνπο ξπζκηζηέο ησλ ηηκψλ θαη ησλ θεξδψλ θαη ηηο 

εμειίμεηο ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο λα εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο. Δίλαη φκσο παξαηεξήζηκε θαη ζηελ μέθοδο ηηρ 

παποςζίαζηρ, δειαδή ηελ δηάηαμε ηνπ πιηθνχ ζην Κεθάιαην. Δθεί, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ παξνπζίαζε πξψηα ησλ απιψλ, γεληθψλ, αθεξεκέλσλ ελλνηψλ θαη ηε ζηαδηαθή,  

ηκεκαηηθή κεηάβαζε ζηηο πην ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο (π.ρ. απφ ηηο αμίεο ζηηο ηηκέο ηηο 

αλάινγεο ησλ αμηψλ ζηνλ πξψην ηφκν θαη ζηηο ηηκέο παξαγσγήο θαη ηηκέο αγνξάο 
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ζηνλ ηξίην ηφκν, ή απφ ην θεθάιαην θαη ηελ θεθαιαηαθή ζρέζε γεληθά ζηνλ πξψην 

ηφκν ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηξίην ηφκν) ην ίδην ην 

πεξηερφκελν ησλ ηξηψλ ηφκσλ ππνδειψλεη ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. 

Πξψηα εμεηάδνληαη ε θχζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγσγήο, ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο παξαγσγήο θεθαιαίνπ ζηνλ πξψην ηφκν θαηφπηλ εμεηάδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ δεχηεξν 

ηφκν, θαη ζηνλ ηξίην ηφκν αλαιχεηαη ην φιν θχθισκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαγσγή, θπθινθνξία θαη δηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε ζεηξά παξνπζίαζεο ζην 

Κεθάιαην δελ αθνινπζεί ζε θακία πεξίπησζε ηελ ινγηθν-ηζηνξηθή κέζνδν (logical-

historical method). Ζ ηειεπηαία αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ελλνηψλ κε ηελ 

ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ηζηνξηθά ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη έρεη 

ππνζηεξηρζεί ζηελ καξμηζηηθή βηβιηνγξαθία φηη πηνζεηείηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηνλ 

Μαξμ ζην Κεθάιαην. Ο ίδηνο ν Μαξμ ζρνιηάδεη ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα πσο “ 

...ηίπνηε δελ θαίλεηαη πην θπζηθφ απφ ην λα αξρίζεη θαλείο κε ηελ γαηνπξφζνδν, κε 

ηελ γαηνθηεζία, κηα θαη είλαη δεκέλε κε ηε γε (ηελ πεγή θάζε παξαγσγήο θαη θάζε 

χπαξμεο) θαη κε ηελ πξψηε κνξθή παξαγσγήο φισλ ησλ ζρεηηθά ζηαζεξνπνηεκέλσλ 

θνηλσληψλ ηελ γεσξγία. Γελ ζα ππήξρε φκσο κεγαιχηεξν ιάζνο.... ε φιεο ηηο κνξθέο 

φπνπ θπξηαξρεί ε γαηνθηεζία ππεξηεξεί αθφκε ε θπζηθή ζρέζε. Σηιρ μοπθέρ όπος 

κςπιαπσεί ηο κεθάλαιο ςπεπηεπεί ηο κοινωνικά, ιζηοπικά δημιοςπγημένο ζηοισείο. Ζ 

γαηνπξφζνδνο δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί ρσξίο ην θεθάιαην. Σν θεθάιαην φκσο 

νπσζδήπνηε κπνξεί ρσξίο ηελ γαηνπξφζνδν. Το κεθάλαιο είναι η κςπίαπση πάνω ζε 

όλα οικονομική δύναμη ηηρ αζηικήρ κοινωνίαρ. Ππέπει να αποηελεί αθεηηπία και 

ηέπμα....Θα ήηαλ ινηπφλ άβνιν θαη ιαζεκέλν λα αθεζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο 

λα δηαδερηνχλ ε κία ηελ άιιε κε ηελ ζεηξά πνπ ηζηνξηθά ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο” 

(Grundrisse, ζει. 70-71). 

 Αθνχ ινηπφλ ην θεθάιαην είλαη ε θπξίαξρε νηθνλνκηθή ζρέζε θαη θεληξηθή 

θαηεγνξία ζηνλ θαπηηαιηζκφ θαη "θαζνξίδεη ηνλ φιν ραξαθηήξα ηνπ ηξφπνπ 

παξαγσγήο" ν Μαξμ αξρίδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ ηεο ζπνπδαηφηεξεο δνπιεηάο 

ηνπ κε ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ηελ θεθαιαηαθή ζρέζε, θαη θπξίσο ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ, ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο ζηελ θαπηηαιηζηηθή 

δηαδηθαζία παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ. Δπεηδή δε “ην εκπφξεπκα είλαη ε ζηνηρεηψδεο 

κνξθή πινχηνπ ζηηο θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν 
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παξαγσγήο”, ν πξψηνο ηφκνο ηνπ Κεθαιαίνπ αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. 
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2. Ζ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΑΞΗΑ 

 

 

2.1. Δηζαγσγή 

 

 Ο Μαξμ αξρίδεη ηνλ πξψην ηφκν ηνπ Κεθαλαίος κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

εκπνξεχκαηνο αλαθέξνληαο πσο ην ηειεπηαίν απνηειεί ηε ζηνηρεηψδε κνξθή κε ηελ 

νπνία εκθαλίδεηαη ν πινχηνο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. ηα ηξία πξψηα 

θεθάιαηα ηνπ πξψηνπ ηφκνπ πνπ απνηεινχλ ην πξψην ηνπ κέξνο ζπλαληάκε ηηο 

βάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο ηνπ Μαξμ, κία ηζηνξηθή θαη αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη κία πξψηε 

πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ρξήκαηνο ηνπιάρηζηνλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απιή 

εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία. 

 Καζψο ην αληηθείκελν ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ είλαη ε διαδικαζία 

παπαγωγήρ κεθαλαίος, δειαδή ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο θεθαιαηαθήο ζρέζεο, απηήο ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο πνπ ραξαθηεξίδεη θαη 

δηαθνξνπνηεί ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο, ε κέζνδνο θαη ε ζεηξά παξνπζίαζεο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιηθνχ ζηνλ πξψην 

ηφκν παίξλεη αλαγθαζηηθά ηελ εμήο κνξθή:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

εκπφξεπκα --- αμία ---- ρξήκα  ---  θεθάιαην. 

 

 

                                                αμία 

     

       εκπφξεπκα                                                  ρξήκα                    θεθάιαην 

 

 

 

        αμία                  αληαιια- 

       ρξήζεο               θηηθή 

                                   αμία 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Απηή ε ζεηξά παξνπζίαζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην θεθάιαην θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ γίλνληαη αληηιεπηά κφλν φηαλ ην θεθάιαην είλαη εθθξαζκέλν ζε 

ρξεκαηηθνχο φξνπο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ φπνπ 

εηζάγεηαη αξρηθά ε θεθαιαηαθή ζρέζε έρεη ηνλ ηίηιν “ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

ρξήκαηνο ζε θεθάιαην”. Σν ρξήκα κε ηε ζεηξά ηνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο αμηαθήο κνξθήο, δειαδή ηεο κνξθήο κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε αμία, 

ε ηδηφηεηα απηή ησλ πξντφλησλ ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο ε νπνία ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο γεληθεπκέλεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ 

κε ηελ κνξθή εκπνξεπκάησλ. 

 Αληίζηνηρα, φπσο ζα δνχκε ακέζσο παξαθάησ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο απφ ηνλ Μαξμ ηεο αξίαρ, δειαδή ηεο ηδηφηεηαο θαη ηεο κνξθήο πνπ 

απνθηνχλ ηα πξντφληα ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο φηαλ απηά ζπζηεκαηηθά θαη γεληθά 

πηνζεηνχλ ηελ εκπνξεπκαηηθή κνξθή έρνπκε ην εμήο ζρήκα:  

 

εκπφξεπκα   αμία ρξήζεο, αληαιιαθηηθή αμία   αμία   (αθεξεκέλε) εξγαζία 

              (κνξθή)                                 (νπζία) 

 

 ην πξψην κέξνο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαλαίος θαη πξηλ απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο θεθαιαηαθήο ζρέζεο θαζεαπηή, ν Μαξμ αλαθέξεηαη ζε κία 

νπζηαζηηθά ππνζεηηθή, δειαδή κε παξαηεξεκέλε ηζηνξηθά νηθνλνκία, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απιή (θαη φρη θαπηηαιηζηηθή, βαζηζκέλε ζηε κηζζσηή εξγαζία) 

εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή (simple commodity production). Έρνπκε δειαδή κία 

νηθνλνκία φπνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο πξννξίδεηαη φρη 

γηα ίδηα ρξήζε απφ ηνλ παξαγσγφ αιιά γηα πψιεζε ζηελ αγνξά άξα παίξλεη ηελ 

κνξθή ησλ εκπνξεπκάησλ. Οη παξαγσγνί είλαη αλεμάξηεηνη παξαγσγνί κε ηελ έλλνηα 

φηη ηνπο αλήθνπλ θαη ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην πξντφλ πνπ 

παξάγνπλ. Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη επαξθείο, δειαδή θαηάιιειεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο νπζίαο θαη ηνπ κέηξνπ ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

ησλ κνξθψλ κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε αμία ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο 

θαη γηα κία πξψηε παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο ζηελ ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

βάζεο εμήγεζεο ησλ ηηκψλ. Ζ θεθαιαηαθή κνξθή θαη ε θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία 

παξαγσγήο κε ηελ ζπλαθφινπζε παξαγσγή ηεο ππεξαμίαο θαζψο θαη νη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ ηηο πεξηβάιινπλ θαη ηηο θαζνξίδνπλ, γηα πξψηε θνξά εηζάγνληαη ξεηά 
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θαη εμεηάδνληαη αλαιπηηθά κεηά απφ ην πξψην κέξνο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ 

Κεθαιαίνπ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο θπξίσο κέζα απφ ηελ 

παξαγσγή εκπνξεπκάησλ, δειαδή πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο κε ηελ ηδηφηεηα ηεο 

αληαιιαμηκφηεηαο ραξαθηεξίδεη κφλν έλα πνιχ πξφζθαην ζηάδην ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απηήλ ηελ πιεπξά, ηνλ ηζηνξηθά θαζνξηζκέλν ραξαθηήξα 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο-εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ 

παξαγσγήο πνπ ηελ δεκηνπξγνχλ, πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ν Μαξμ ζην φιν έξγν ηνπ. 

Ζ καξμηθή πξνζέγγηζε βξίζθεηαη έηζη ζε αληίζεζε κε ηε ζε κεγάιν βαζκφ αληζηνξηθή 

θχζε ηεο αλάιπζεο ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο θπξίαξρεο 

ζήκεξα λενθιαζηθήο ζεσξίαο ε νπνία εθιακβάλεη ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο κνξθέο ηεο θαπηηαιηζηηθήο-εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο ζαλ δεδνκέλεο, 

θπζηθέο θαη αηψληεο. Απηή ε δηαθνξά ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ κπνξεί παξά 

λα αληαλαθιάηαη θαη ζηηο ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ παξάγνληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

θαη λα εξκελεχζνπλ ηελ ηππηθή ιεηηνπξγία, ηελ εμέιημε θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο 

πξννπηηθέο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε αληηθείκελνπ, ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεληθφηεξα. Ζ καξμηθή εξγαζηαθή ζεσξία ηεο 

αμίαο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

 

 

2.2. Δκπόξεπκα, αμία ρξήζεο θαη αληαιιαθηηθή αμία 

 Σν εκπφξεπκα έρεη δχν φςεηο, ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηε κία πιεπξά 

είλαη αμία ρξήζεο (use-value), θαη απφ ηελ άιιε είλαη ηαπηφρξνλα θαη αληαιιαθηηθή 

αμία (exchange-value). Ζ αμία ρξήζεο ηνπ, ε θπζηθή ηνπ κνξθή, έρεη βάζε ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ρξψκα, γεχζε, 

εκθάληζε, θ.ά.) θαη ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ζε θάπνην βαζκφ αλάγθεο ή επηζπκίεο ηνπ 

αγνξαζηή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ζ αμία ρξήζεο εθθξάδεη έηζη κία θπξίσο ππνθεηκεληθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρξήζηε θαη ην αληηθείκελν, πάληα φκσο ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην, είλαη δειαδή ζε ηειηθή αλάιπζε κία θνηλσληθή 

ζρέζε. Οη αμίεο ρξήζεο επί πιένλ, γξάθεη ν Μαξμ “...ζηελ θνηλσληθή κνξθή πνπ ζα 

εμεηαζζεί εδψ είλαη επίζεο νη πιηθνί θνξείο ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο” (Κεθάιαην, 

ηνκ. Η, ζει. 50).  
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 Ζ αληαιιαθηηθή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ε θαζαξά 

θνηλσληθή ηνπ κνξθή θαη εθθξάδεη κία θαζαξά θνηλσληθή ζρέζε δειαδή ηελ 

πνζφηεηα ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ κε ηελ νπνία είλαη ηζνδχλακν θαη κπνξεί λα 

αληαιιαρζεί ζηελ αγνξά. Ζ ζπλερψο κεηαβαιιφκελε απηή πνζνηηθή ζρέζε αιιά θαη 

απηή θαζ’ εαπηή ε δπλαηφηεηα γεληθήο αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ (πνπ είλαη 

θάηη ζρεηηθά θαηλνχξγην, θνηλσληθά θαζνξηζκέλν θαη θαζφινπ θπζηθφ ζηνηρείν ζηελ 

νηθνλνκηθή ηζηνξία) ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ζε ίζεο πνζφηεηεο θάπνηνπ κοινού 

παπάγονηα ή κοινού ζηοισείος, κοινήρ οςζίαρ ζε φια ηα εκπνξεχκαηα. Δίλαη ινγηθφ 

λα ππνζέζεη θαλείο φηη ζηελ αιπζίδα ησλ ηζνδπλακηψλ 20 κέηξα χθαζκα = 1 παιηφ = 

1 θηιφ ζηηάξη = 3 γξακκάξηα ρξπζνχ = 100 γξακκάξηα ζίδεξνπ νη αληαιιαθηηθέο 

αμίεο ησλ εκπνξεπκάησλ δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη ν ηξφπνο έθθξαζεο ή ε κνξθή 

εκθάληζεο απηήο ηεο θνηλήο νπζίαο, ηνπ θνηλνχ ζηνηρείνπ, θαη απφ ην νπνίν είλαη θαη 

εκθαλίδνληαη ζαλ θάηη ην εληειψο δηαθνξεηηθφ θαη δηαθξηηφ. 

 Δξεπλψληαο γηα ηνπο πηζαλνχο “θνηλνχο παξάγνληεο” ή “θνηλά ζηνηρεία”, 

δειαδή κία ζηαζεξά ε νπνία ξπζκίδεη ηηο πνζνηηθέο ζρέζεηο αληαιιαγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη εθθξάδεηαη απφ απηέο, ν Μαξμ αλαθέξεη φηη κία πξψηε θνηλή 

ηδηφηεηα φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη ε αμία ρξήζεο πνπ έρνπλ θαη πνπ ρσξίο απηήλ 

(αλεμάξηεηα ηνπ αλ είλαη πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή) θαλέλα πξντφλ δελ κπνξεί λα 

γίλεη εκπφξεπκα. Ο Μαξμ απνξξίπηεη ηελ αμία ρξήζεο ή ηα ζπζηαηηθά ηεο 

(γεσκεηξηθέο, θπζηθέο, ρεκηθέο ή άιιεο ηδηφηεηεο) ζαλ ηνλ θνηλφ παξάγνληα πνπ 

κπνξεί λα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ αθξηβψο επεηδή 

πξφθεηηαη γηα κία ππνθεηκεληθή κε αληηθεηκεληθά κεηξήζηκε ζρέζε ηελ νπνία δελ 

ππνινγίδνπλ νη αληαιιάζζνληεο εκπνξεχκαηα “αλ αμίεο ρξήζεο ηα εκπνξεχκαηα 

δηαθέξνπλ πάλσ απ’ φια σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ζαλ αληαιιαθηηθέο αμίεο κπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ηελ πνζφηεηα, θαη επνκέλσο δελ πεξηέρνπλ νχηε έλα άηνκν 

αμίαο ρξήζεο” (Κεθάιαην ηφκνο Η, ζει. 52). Ο «θνηλφο παξάγνληαο» πξέπεη λα είλαη 

θάπνην αλεμάξηεην, κεηξήζηκν κέγεζνο «πνπ λα πεξηέρεηαη ζην εκπφξεπκα αιιά λα 

είλαη δηαθξηηφ απφ απηφ θαη λα κελ είλαη ην ίδην αμία» (M. Dobb, Political Economy 

and Capitalism, p. 38).  

 Ζ κφλε άιιε θνηλή ηδηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη φηη απνηεινχλ πξντφληα 

ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο. Όκσο, ε αθαίξεζε απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ρξήζεο ζε 

κία ηζνδχλακε αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αθαίξεζε απφ ηα 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ απηέο ηηο αμίεο ρξήζεο θαη άξα θαη απφ ηηο 
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μερσξηζηέο πιεπξέο (δεμηφηεηεο) ηεο εξγαζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο (δηαδηθαζίαο) πνπ 

παξάγνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Πξφθεηηαη δειαδή εδψ γηα αλζξψπηλε εξγαζία κε 

ηελ αθεξεκέλε, γεληθή έλλνηα απαιιαγκέλε απφ ηηο εηδηθέο, ζπγθεθξηκέλεο, ρξήζηκεο 

ηδηφηεηεο ηεο, πνπ εθαξκνδφκελεο θαηαιήγνπλ, δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλα 

εκπνξεχκαηα. Δπνκέλσο ηα εκπνξεχκαηα δελ είλαη παξά “ζπκπεγκέλεο (congealed) 

πνζφηεηεο νκνγελνχο αλζξψπηλεο εξγαζίαο” θαη “ζαλ απνθξπζηαιιψκαηα απηήο ηεο 

θνηλσληθήο νπζίαο πνπ είλαη θνηλή ζε φια, είλαη αμίεο, εκπνξεπκαηηθέο αμίεο”. Ο 

Μαξμ αλαθέξεη ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη ην δεηνχκελν 

θνηλφ ζηνηρείν, ν θνηλφο παξάγνληαο πνπ φπσο ζα δνχκε αλαγθαζηηθά εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηελ αληαιιαθηηθή ηνπο αμία θαη πξνρσξεί ζηελ παξαπέξα δηεξεχλεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο αμίαο ηφζν σο πξνο ηελ νπζία φζν θαη σο πξνο ην κέγεζφο ηεο. Σν 

κέγεζνο ηεο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε 

πνζφηεηα πνπ πεξηέρεη, εθείλεο ηεο “νπζίαο πνπ δεκηνπξγεί αμία” δειαδή ηεο 

εξγαζίαο είηε ζε δσληαλή, άκεζε κνξθή είηε ζε λεθξή, έκκεζε, αληηθεηκελνπνηεκέλε 

ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα (θζαξέληα) κέζα παξαγσγήο κνξθή θαη θπζηθά κεηξηέηαη κε 

ηνλ ρξφλν εξγαζίαο εθθξαζκέλν ζε ψξεο, εκέξεο, θ.ι.π. 

 Έρνπκε δειαδή κέρξη ηψξα φηη ε νπζία ηεο αμίαο είλαη ε (αθεξεκέλε, γεληθή 

φπσο νξίζζεθε πην πάλσ) εξγαζία θαη ην κέηξν ηνπ κεγέζνπο ηεο είλαη ν ρξφλνο 

εξγαζίαο. Σν ηειεπηαίν δελ ζεκαίλεη φηη φζν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο είλαη ν/ε 

παξαγσγφο (φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν εξγαζίαο ρξεηάδεηαη γηα λα παξάγεη κία δεδνκέλε 

πνζφηεηα εκπνξεχκαηνο) ηφζν πεξηζζφηεξε αμία παξάγεη. Απηφ πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κεηξάεη γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο είλαη κφλν ν θνηλσληθά αλαγθαίνο 

ρξφλνο εξγαζίαο (socially necessary labor time) πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Μαξμ ζαλ “...ν 

ρξφλνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί νπνηαδήπνηε αμία ρξήζεο κε ηνπο 

ππάξρνληεο θνηλσληθά θαλνληθνχο φξνπο παξαγσγήο θαη κε ηνλ θνηλσληθά κέζν 

βαζκφ επηδεμηφηεηαο (skill) θαη εληαηηθφηεηαο (intensity) ηεο εξγαζίαο” (Κεθάιαην, 

ηφκ. Η, ζει. 53). Έηζη, ε αμία κίαο κνλάδαο ελφο εκπνξεχκαηνο είλαη επζέσο αλάινγε 

κε ηελ πνζφηεηα ηήο θνηλσληθά αλαγθαίαο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ θαη επνκέλσο αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα απηήο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν παξάγεηαη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα αμίαο θαη 

απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ζεκαίλεη παξαγσγή πεξηζζνηέξσλ κνλάδσλ ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ζηνλ ίδην ρξφλν θαη άξα επηκεξηζκφ ιηγφηεξεο αμίαο απφ φηη πξηλ ζε 

θάζε κία κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο. 
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Αηομική αξία και κοινωνική αξία: Δπεηδή θάζε θιάδνο παξαγσγήο απνηειείηαη απφ 

αηνκηθνχο παξαγσγνχο κε δηαθνξεηηθή παξαγσγηθφηεηα, ν θνηλσληθά αλαγθαίνο 

ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο πξνθχπηεη ζαλ ε ζπληζηακέλε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε επηκέξνπο παξαγσγνχ, ησλ αηνκηθψλ αμηψλ. Αλ 

ππνζέζνπκε ζε απηφ ην επίπεδν αθαίξεζεο φηη ν θνηλσληθά αλαγθαίνο ρξφλνο 

εξγαζίαο, ε θνηλσληθή αμία είλαη ν μέζορ ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή κηαο 

κνλάδαο πξντφληνο ηφηε έρνπκε ζηνλ πίλαθα 2 φηη ε αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ίζε 

κε 8.66 ψξεο εξγαζίαο δειαδή είλαη δηαθνξεηηθή απφ φιεο ηηο αηνκηθέο αμίεο ηνπ 

θιάδνπ. 

 

Πίλαθαο 2: Αηνκηθέο αμίεο θαη θνηλσληθή αμία. 

Παξαγσγνί Ώξεο εξγαζίαο Πξντόλ Αηνκηθή αμία Κνηλσληθή αμία 

Α 10000 1000 10 ψξεο  

Β 25000 5000 5 ψξεο  

Γ 30000 1500 20 ψξεο  

χλνιν 65000 7500 -------- 8.66 ψξεο 

 

 

 Τπάξρεη φκσο θαη μία δεύηεπη έννοια ηος όπος κοινωνικά αναγκαίορ σπόνορ 

επγαζίαρ (second sense of socially necessary labor time) γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

εκπνξεχκαηνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα 

εξγαζίαο πνπ έρεη αθηεξσζεί γηα ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ελφο εκπνξεχκαηνο θαη ηελ 

ζπλνιηθή θνηλσληθή δήηεζε (ζε θπζηθέο πνζφηεηεο άξα θαη ζε ψξεο εξγαζίαο) γη’ 

απηφ ην εκπφξεπκα. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κία αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηα δχν 

απηά κεγέζε (π.ρ. ε ζπλνιηθή πξνζθνξά λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπλνιηθή 

δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν εκπφξεπκα ζην επίπεδν νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο) ηφηε 

κία πνζφηεηα ιηγφηεξε απφ ηελ ζπλνιηθή αμία πνπ έρεη παπασθεί (δημιοςπγηθεί) ζην 

επίπεδν ηεο παξαγσγήο, ζα ππαγμαηοποιηθεί ζην επίπεδν ηεο θπθινθνξίαο θαζψο 

είηε ε ηηκή ηνπ ζηελ αγνξά ζα δηακνξθσζεί ζε θάπνην επίπεδν θάησ απφ απηφ ηεο 

αμίαο ηνπ κε ηελ πξψηε έλλνηα, είηε αλ πσιεζεί ζε ηηκή αλάινγε ηεο αμίαο ηνπ, έλα 

κέξνο ηεο παξαρζείζαο πνζφηεηαο θαη αμίαο ζα παξακείλεη αδηάζεην θαη επνκέλσο ε 

αμία πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 
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Γηα παξάδεηγκα αλ ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζίηνπ ζηελ νηθνλνκία πξνέξρεηαη 

απφ δχν παξαγσγνχο (Α θαη Β) νη νπνίνη είλαη εμ’ ίζνπ απνηειεζκαηηθνί, θαη 

παξάγνπλ κε ηηο θαλνληθέο (κέζεο) ζπλζήθεο παξαγσγήο, ηφηε:  

 

 Πίλαθαο 3: Γεδνκέλα πλνιηθήο Παξαγσγήο 

Παξαγσγνί Ώξεο εξγαζίαο Πνζφηεηα παξαγσγήο 

Α 60.000  ψξεο εξγαζίαο 30.000 θηιά ζίηνπ 

Β 40.000  ψξεο εξγαζίαο 20.000 θηιά ζίηνπ 

χλνιν 100.000 ψξεο εξγαζίαο 50.000 θηιά ζίηνπ 

 

Καζψο 100.000 ψξεο εξγαζίαο παξάγνπλ 50.000 θηιά ζηηάξη 

(= Π = ζπλνιηθή πξνζθνξά)       1 θηιφ ζηηάξη = 2 ψξεο εξγαζίαο = $2  

αλ ππνζέζνπκε φηη 1 ψξα εξγαζίαο = (δεκηνπξγεί ρξκαηηθή αμία ίζε κε) $1 

 Αιιά αλ γηα ην ζηηάξη ε ζπλνιηθή θνηλσληθή δήηεζε (Ε) είλαη Ε = 40.000 θηιά 

θαη άξα έρνπκε Π > Ε ηφηε είηε 40.000  $2 = $80.000 ή ψξεο εξγαζίαο (αμίαο) ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, είηε 1 θηιφ ζηηάξη ζα πσιεζεί γηα ιηγφηεξν απφ $2 = 2 ψξεο 

εξγαζίαο (αο ππνζέζνπκε φηη πσιείηαη πξνο $1.6 = 1.6 ψξεο εξγαζίαο) θαη ηφηε πάιη 

κφλν 50.000  $1.6 = $80.000 ή ψξεο εξγαζίαο (αμίαο) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ 

ζπλνιηθή αμία πνπ έρεη παξαρζεί είλαη 100.000 ψξεο εξγαζίαο = $100.000 φκσο κφλν 

80.000 ψξεο εξγαζίαο = $80.000 κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο κε δεδνκέλνπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο δήηεζεο. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Μαξμ γξάθεη φηη “...αλ παξαβηαζηεί απηή ε αλαινγία, ε 

αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο ..... πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί” 

(Κεθάιαην, Σφκνο ΗΗΗ, ζει. 791) παξ’ φηη φιε ε πνζφηεηα ζηηαξηνχ έρεη παξαρζεί κε 

ηηο θαλνληθέο (απφ ηερληθή άπνςε) ζπλζήθεο παξαγσγήο δειαδή κφλν ν θνηλσληθά 

αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο ππφ ηελ πξψηε έλλνηα έρεη απαηηεζεί γηα θάζε κνλάδα ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. Καη ζπκπιεξψλεη ν Μαξμ “Απηφ ην πνζνηηθφ φξην ησλ κεξίδσλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο 

ηδηαίηεξεο ζθαίξεο παξαγσγήο, είλαη απιψο κία παξαπέξα εμειηγκέλε έθθξαζε ηνπ 

λφκνπ ηεο αμίαο γεληθά αλ θαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο έρεη εδψ άιιν λφεκα. 

Απφ ηνλ ρξφλν απηφλ απαηηείηαη ηφζνο ή ηφζνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 
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αλάγθεο. Ο πεξηνξηζκφο ηίζεηαη εδψ απφ ηελ αμία ρξήζεο” (Κεθάιαην, Σφκνο ΗΗΗ, ζει. 

791).  

 Απηή ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ πνζφηεηα αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ 

παξαγσγή θαη ηελ (δπλεηηθά δηαθνξεηηθή) πνζφηεηα αμίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ θπθινθνξία είλαη κία κφλν πεξίπησζε (πνπ έρεη λα θάλεη εδψ πεξηζζφηεξν κε 

πνζνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο) ηεο γεληθφηεξεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο νπζίαο ηεο αμίαο 

ζηελ ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε 

αμία ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο. Δπίζεο απηή ε δηάθξηζε πξντδεάδεη γηα ηηο 

απνθιίζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζζνχλ αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 

παξαγσγήο θαη ηα κεγέζε ηνπο, θαη ηηο αληαλαθιάζεηο ηνπο δειαδή ηηο θαηεγνξίεο κε 

ηε κνξθή ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη ζηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηα αληίζηνηρα 

κεγέζε ηνπο. 

 

 

2.3. πγθεθξηκέλε θαη αθεξεκέλε εξγαζία 

 

 Όπσο ην εκπφξεπκα έρεη δχν φςεηο, αμία ρξήζεο θαη αληαιιαθηηθή αμία, έηζη 

θαη ε εξγαζία πνπ ην παξάγεη έρεη έλα δηπιφ ραξαθηήξα. Απφ ηε κία είλαη ρξήζηκε, 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (useful, concrete labor) δειαδή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελφο νξηζκέλνπ είδνπο ε νπνία θάζε θνξά παξάγεη ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο ρξήζεο, θαη 

είλαη παξαηεξήζηκε ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε εάλ παξαβιέςνπκε ή αθαηξέζνπκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηερφκελν πνπ έρεη ε εξγαζία ζαλ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ παξάγεη ηηο 

δηάθνξεο αμίεο ρξήζεο (απηή ε αθαίξεζε είλαη αληαλάθιαζε κίαο πξαγκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηηο θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ γεληθεπκέλε παξαγσγή θαη 

αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ, ηελ ζπλαθφινπζε θηλεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαη ηελ εμνκνίσζε ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο 

ζηελ αγνξά) απηφ πνπ κέλεη ζαλ ην γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εξγαζίαο είλαη φηη 

“...απνηειεί μφδεκα αλζξψπηλεο εξγαζηαθήο δχλακεο”. Δίλαη απηή ε πιεπξά ηεο 

εξγαζίαο, πνπ ν Μαξμ απνθαιεί απιή, αθεξεκέλε εξγαζία (simple, abstract labor) 

δειαδή “απιή εξγαζηαθή δχλακε πνπ ηε δηαζέηεη θαηά κέζν φξν ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ θάζε ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο, ρσξίο ηδηαίηεξε θαηάξηηζε” (Κεθάιαην, 
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ηφκ. Η, ζει. 58) ε νπνία δεκηνπξγεί αμία, θαη ζηελ παγησκέλε, ζπκπεγκέλε 

(congealed) ηεο κνξθή ζηελ πιηθή κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο απνηειεί ηελ αμία ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. Όηαλ δειαδή ην πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο γίλεηαη εκπφξεπκα 

θαη απνθηά δχν φςεηο, αμία ρξήζεο θαη αξία πος εκθπάζεηαι με ηην ανηαλλακηική ηος 

αξία, ε εξγαζία πνπ ην παξάγεη απνθηά θαη απηή δχν φςεηο, ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

πνπ παξάγεη ηελ αμία ρξήζεο θαη αθεξεκέλε εξγαζία πνπ παξάγεη θαη απνηειεί ηελ 

έθθξαζε, ηελ νπζία ηεο αμίαο (substance of value).  

 Ο Μαξμ ινηπφλ φπσο θαη νη εθπξφζσπνη ηεο θιαζηθήο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο 

βιέπεη πίζσ απφ ηηο ζπλερψο θπκαηλφκελεο ζρέζεηο αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζηελ αγνξά θάπνηα θαλνληθφηεηα, θάπνηα ξπζκηζηηθή αξρή (regulating principle) πνπ 

ηνπνζεηείηαη ζεσξεηηθά ζε πην ζεκειηαθφ επίπεδν θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξψπηλε 

εξγαζία πνπ μνδεχεηαη γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ. Πξνρσξεί φκσο 

πην πέξα απφ ηελ θιαζηθή πνιηηηθή νηθνλνκία θαη ηδίσο ηνλ Ρηθάξλην νξίδνληαο 

θαζαξά ζε απφιπηνπο φξνπο ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ ζαλ ηελ (ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλε) αθεξεκέλε εξγαζία πνπ απαηηείηαη ζε θαλνληθέο κέζεο ζπλζήθεο 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ηελ ηηκή ησλ εκπνξεπκάησλ ζαλ ηελ κνξθή πνπ παίξλεη 

θάζε θνξά απηή ε αμία ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο.  

 

εκπνξεχκαηα  ηηκέο, θαλνληθφηεηα ηηκψλ  (πην γεληθή θαηεγνξία) αμία  (νπζία 

ηεο αμίαο) = αθεξεκέλε εξγαζία. 

 

 Ο Μαξμ θαηαιήγεη ζε απηήλ ηελ πξψηε έθζεζε θαη δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ 

αμία, αμία ρξήζεο, ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αθεξεκέλε εξγαζία, αλαθέξνληαο 

ζπκπεξαζκαηηθά πσο “Κάζε εξγαζία είλαη απφ ηε κία μφδεκα εξγαζηαθήο δχλακεο κε 

ηελ θπζηνινγηθή έλλνηα θαη είλαη κε απηή ηελ ηδηφηεηα ηεο φκνηαο ή αθεξεκέλεο, 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο πνπ απνηειεί (ζρεκαηίδεη) ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, θάζε εξγαζία είλαη έλα μφδεκα αλζξψπηλεο εξγαζηαθήο δχλακεο κε 

κία ηδηαίηεξε κνξθή θαη έλαλ θαζνξηζκέλν ζθνπφ, θαη είλαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο, ρξήζηκεο εξγαζίαο πνπ παξάγεη αμίεο ρξήζεο” (Κεθάιαην, ηφκ. Η, 

ζει. 60). 
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Αμία, αμία ρξήζεο, αληαιιαθηηθή αμία 

 

  

 

 

 

 

 
                   Τπνθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο 

 

 

          «Κνηλόο παξάγνληαο» 

       Αληηθεηκεληθά κεηξήζηκνο 

    Γηαθξηηόο αιιά πεξηέρεηαη ζηα εκπνξεύκαηα 

 

 

 

 

 
 

 

Αληαιιαθηηθή     

αμία ε αλαγθαία   

κνξθή εκθάληζεο    

ηεο αμίαο 

 

 

 

 

 
 

Μέγεζνο ηεο αμίαο = 

θνηλσληθά αλαγθαίνο 

ρξόλνο απιήο αθεξεκέλεο 

εξγαζίαο 
 

Δκπφξεπκα 

Αμία ρξήζεο Αληαιιαθηηθή αμία 

Δξγαζία 

       πγθεθξηκέλε εξγαζία 

Αθεξεκέλε 

εξγαζία  = αμία 
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2.4. Αμηαθή κνξθή ή αληαιιαθηηθή αμία 

 

 Όπσο αλαθέξακε πην πάλσ ε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη ζαλ αλαγθαία 

κνξθή έθθξαζεο ηελ αληαιιαθηηθή αμία, ε ηειεπηαία είλαη κε άιια ιφγηα κία αμηαθή 

κνξθή (value - form). Έηζη ν Μαξμ αθνχ έρεη δείμεη πσο πίζσ απφ ηελ αληαιιαθηηθή 

αμία ησλ εκπνξεπκάησλ βξίζθεηαη ε αμία ηνπο ζαλ “ηξίηνο, θνηλφο παξάγνληαο”, 

επηζηξέθεη ζην ηξίην ηκήκα ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ζηελ εμέηαζε ησλ κνξθψλ πνπ 

ζεσξεηηθά θαη ηζηνξηθά παίξλεη ε αμηαθή ζρέζε θαη πνπ έρνπλ ζαλ θνξχθσζε ηελ 

ρξεκαηηθή κνξθή. Ζ αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο έρεη αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ε νπνία 

φκσο δελ είλαη ρεηξνπηαζηή φπσο ε αμία ρξήζεο, κπνξεί λα θαηαλνεζεί, (θαηαδεηρζεί) 

κφλν κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, ζηε ζρέζε ηνπ δειαδή κε ηα άιια 

εκπνξεχκαηα. “Πσο εθθξάδεηαη ινηπφλ ε αμία ελφο εκπνξεχκαηνο; Πσο θεξδίδεη 

δειαδή απηή ε αμία δηθή ηεο κνξθή εκθάληζεο; Γηα ηεο ζρέζεο δηαθνξεηηθψλ 

εκπνξεπκάησλ” (Κ. Μαξμ, Δκπφξεπκα θαη Υξήκα, ζει. 175).        

 ηε ζπλέρεηα ν Μαξμ εμεηάδεη θαηά ζεηξά ηελ απιή, νιηθή, γεληθή θαη 

ρξεκαηηθή κνξθή ηεο αμίαο.  

 

 Ζ απιή, κεκνλσκέλε ή ηπραία κνξθή ηεο αμίαο 

 Απηή είλαη ε απινχζηεξε αμηαθή κνξθή θαη εθθξάδεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

ρ πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο Α = ς πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο Β 

ή 20 πήρεηο ιηλνχ πθάζκαηνο (παληνχ) = 1 ζαθάθη. 

 ε απηήλ ηελ εμίζσζε ην παλί είλαη ζηελ ζσεηική μοπθή ηηρ αξίαρ (relative 

form of value) θαη ην ζαθάθη ζηελ ιζοδύναμη μοπθή (equivalent form). Απηνί είλαη 

δχν δηαθνξεηηθνί ξφινη κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν πνπ πηνζεηνχλ ηα εκπνξεχκαηα 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνπο δχν πφινπο ηεο αμηαθήο ζρέζεο. Σν παλί εθθξάδεη ηελ 

αμία ηνπ ζην ζαθάθη θαη ην ζαθάθη ρξεζηκεχεη ζαλ πιηθφ γηα ηελ έθθξαζε απηήο ηεο 

αμίαο. Σν πξψην εκπφξεπκα παίδεη ελεξγεηηθφ θαη ην δεχηεξν παζεηηθφ ξφιν. Ζ αμία 

ηνπ πξψηνπ εκπνξεχκαηνο παξηζηάλεηαη ζαλ ζρεηηθή αμία ή βξίζθεηαη ζηελ ζρεηηθή 

κνξθή ηεο αμίαο. Σν δεχηεξν εκπφξεπκα ιεηηνπξγεί ζαλ ηζνδχλακν ηεο αμίαο ηνπ 

πξψηνπ ή βξίζθεηαη ζηελ ηζνδχλακε κνξθή. Ζ ζρεηηθή θαη ε ηζνδχλακε κνξθή ηεο 

αμίαο είλαη αμερψξηζηα άιιά θαη αιιειναπνθιεηφκελα άθξα ηεο αμηαθήο έθθξαζεο 
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θαζψο ε ζρέζε 20 πήρεηο παλί = 20 πήρεηο παλί δελ έρεη λφεκα, έλα εκπφξεπκα δελ 

κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ αμία ηνπ πάλσ ζην ίδην ηνπ ην ζψκα. Δπίζεο, ην ζαθάθη εδψ 

δελ εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ, ιεηηνπξγεί δειαδή κφλν ζαλ αμία ρξήζεο πνπ πάλσ ηεο 

εθθξάδεηαη ε αμία ηνπ παληνχ. Μφλν ζηελ αληεζηξακκέλε ζρέζε 1 ζαθάθη = 20 

πήρεηο παλί κπνξεί ην ζαθάθη λα εθθξάζεη ηελ αμία ηνπ (πάλσ ζην ζψκα ηνπ παληνχ 

πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ηζνδχλακν απηή ηε θνξά). Ωζηφζν, ζηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο 

ησλ δχν εκπνξεπκάησλ, γηα ηνλ θάηνρν ηνπ παληνχ ην παλί βξίζθεηαη ζηελ ζρεηηθή 

αμηαθή κνξθή θαη ην ζαθάθη ζηελ κνξθή ηζνδπλάκνπ ελψ γηα ηνλ θάηνρν ηνπ 

ζαθαθηνχ ην ζαθάθη βξίζθεηαη ζηελ ζρεηηθή αμηαθή κνξθή θαη ην παλί ζηελ κνξθή 

ηζνδπλάκνπ. 

 Δμεηάδνληαο πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ζρεηηθή κνξθή ηεο αμίαο ν Μαξμ αλαθέξεη 

φηη νθείινπκε λα δνχκε θαηαξρήλ ηελ αμηαθή ζρέζε πνηνηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνζνηηθή ηεο πιεπξά (επαλέξρεηαη δειαδή ζην ζέκα ηεο θνηλήο νπζίαο, ηεο αμίαο ησλ 

αληαιιαζζφκελσλ εκπνξεπκάησλ). πλήζσο ιεζκνλείηαη φηη ηα κεγέζε 

δηαθνξεηηθψλ πξαγκάησλ γίλνληαη πνζνηηθά ζπγθξίζηκα κεηαμχ ηνπο κφλν χζηεξα 

απφ ηελ αλαγσγή ηνπο ζηελ ίδηα κνλάδα. Μφλν ηφηε είλαη νκψλπκα θαη επνκέλσο 

ζχκκεηξα κεγέζε. Παλί = ζαθάθη, απηή είλαη ε βάζε ηεο εμίζσζεο, ε γεληθή 

αληαιιαμηκφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ηα κεηαηξέπεη θαη ηα δχν ζε νκνεηδή 

πξάγκαηα, ζε αθεξεκέλεο εξγαζίεο, ζε αμίεο. 

 Αιιά απηά ηα δχν εκπνξεχκαηα πνπ εμηζψζεθαλ πνηνηηθά κεηαμχ ηνπο δελ 

παίδνπλ ηνλ ίδην ξφιν. Μφλν ε αμία ηνπ παληνχ βξίζθεη ηελ έθθξαζε ηεο. Σν ζαθάθη 

ππάξρεη ζαλ κνξθή χπαξμεο ηεο αμίαο ζαλ ε πιηθή ελζσκάησζε ηεο αμίαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά θαλεξψλεηαη ε αμηαθή νληφηεηα ηνπ παληνχ ή κε άιια ιφγηα ε αμία ηνπ 

απνθηά αλεμάξηεηε έθθξαζε.  

 Όηαλ απιψο ιέκε φηη ζαλ αμίεο ηα εκπνξεχκαηα είλαη κφλν πήγκαηα 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο, ηα αλάγνπκε ζε απιή, αθεξεκέλε αμία δελ ηνπο δίλνπκε φκσο 

κία κνξθή αμίαο πνπ λα δηαθέξεη απφ ηε θπζηθή ηνπο κνξθή. Δίλαη δηαθνξεηηθά φκσο 

κε ηελ αμηαθή ζρέζε δχν εκπνξεπκάησλ. Ο αμηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ ελφο 

εκπνξεχκαηνο πξνβάιιεη εδψ ζηε ζρέζε ηνπ κε ην άιιν εκπφξεπκα. Όηαλ 

εμηζψλνπκε ηα εκπνξεχκαηα εμηζψλνπκε ηηο εξγαζίεο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ ηηο 

αλάγνπκε ζε απιή, αθεξεκέλε εξγαζία, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Ζ αλζξψπηλε 

εξγαζηαθή δχλακε ζηε ξεπζηή ηεο θαηάζηαζε δεκηνπξγεί αμία, δελ είλαη φκσο ε ίδηα 

αμία. Γίλεηαη αμία ζε ζπκπεγκέλε θαηάζηαζε ζε αληηθεηκελνπνηεκέλε κνξθή. Γηα λα 
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εθθξάζνπκε ηελ αμία ηνπ παληνχ ζαλ πήγκα αλζξψπηλεο εξγαζίαο πξέπεη λα ηελ 

εθθξάζνπκε ζαλ κία “αληηθεηκεληθφηεηα” πνπ δηαθέξεη ζαλ πξάγκα απφ ην ίδην ην 

παλί θαη πνπ ηαπηφρξνλα είλαη θνηλφ ζην παλί θαη φια ηα άιια εκπνξεχκαηα. Σν 

πξφβιεκα ιχζεθε θηφιαο ζεκεηψλεη ν Μαξμ, αλ ηνπνζεηεζεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα εθθξάζεη ηελ αμία ηνπ απηνδχλακα ην παλί ζηελ 

κνξθή ηνπ ζαθαθηνχ. Δπνκέλσο ζηελ αμηαθή ζρέζε ζηελ νπνία ην ζαθάθη είλαη ην 

ηζνδχλακν ηνπ παληνχ, ε κνξθή ηνπ ζαθαθηνχ κεηξά ζαλ ε κνξθή ηεο αμίαο. Ζ αμία 

ηνπ παληνχ ζαλ εκπφξεπκα εθθξάδεηαη απφ ηε θπζηθή κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο 

ζαθάθη, ε αμία ηνπ ελφο απφ ηελ αμία ρξήζεο ηνπ άιινπ θαη Έηζη ην παλί απνθηά κία 

κνξθή αμίαο δηαθνξεηηθή απφ ηελ θπζηθή ηνπ κνξθή. Ζ αμία ηνπ παληνχ εθθξαζκέλε 

έηζη κε ηελ αμία ρξήζεο ηνπ ζαθαθηνχ έρεη ηε κνξθή ηεο ζρεηηθήο αμίαο. 

 Ο πνζνηηθφο θαζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο κνξθήο ηεο αμίαο έρεη λα θάλεη κε ην 

φηη ε ζρεηηθή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη παξφηη ε αμία ηνπ 

παξακέλεη ζηαζεξή ελψ ε ζρεηηθή αμία ηνπ κπνξεί λα κέλεη ζηαζεξή παξφηη ε αμία 

ηνπ αιιάδεη ζηηο πξνθαλείο εθείλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρξφλνο εξγαζίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή είηε ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζρεηηθή 

κνξθή ηεο αμίαο είηε ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζνδχλακε κνξθή 

κεηαβάιιεηαη.  

 ηελ πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο ζηελ απιή κνξθή ηεο 

αμίαο, ν Μαξμ αλαθέξεη φηη είλαη ε κνξθή ζηελ νπνία είλαη άκεζα αληαιιάμηκν κε 

άιια εκπνξεχκαηα. Σν ζαθάθη ππάξρεη ζηελ αμηαθή ζρέζε κφλν ζαλ κία νξηζκέλε 

πνζφηεηα ελφο πξάγκαηνο. Γελ κπνξεί λα εθθξάζεη ην ίδην, απηνδχλακα ην κέγεζνο 

ηεο αμίαο ηνπ. 

 Ζ ηζνδχλακε κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο εκπεξηέρεη κία ζεηξά απφ ηδηνκνξθίεο. 

Ζ πξψηε ηδηνκνξθία είλαη φηη ε αμία ρξήζεο γίλεηαη ε κνξθή εκθάληζεο ηνπ 

αληίζεηνπ ηεο, ηεο αμίαο, δειαδή ε θπζηθή κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο γίλεηαη αμηαθή 

κνξθή. Σν ζαθάθη εδψ ζε απηήλ ηελ θνηλσληθή ζρέζε εθθξάδεη κφλν αμία φπσο ζηε 

ζχγθξηζε θνηλψλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ δχν αληηθεηκέλσλ ην έλα εθθξάδεη κφλν ην 

βάξνο ή ην χςνο ή ηνλ φγθν ηνπ άιινπ. 

 Ζ δεχηεξε ηδηνκνξθία ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε, ρξήζηκε εξγαζία πνπ παξάγεη ηελ αμία ρξήζεο ηνπ ηζνδπλάκνπ, ηνπ 

ζαθαθηνχ, δειαδή ε ξαπηηθή εξγαζία ζην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ, 
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γίλεηαη ε κνξθή εκθάληζεο θαη πξαγκάησζεο ηνπ αληίζεηνπ ηεο, ηεο αθεξεκέλεο 

γεληθήο αλζξψπηλεο εξγαζίαο πνπ παξάγεη ηελ αμία ηνπ παληνχ. 

 Ζ ηξίηε ηδηνκνξθία ηεο ηζνδχλακεο κνξθήο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε 

αηνκηθή, ηδησηηθή εξγαζία ηνπ παξαγσγνχ ηνπ ζαθαθηνχ γίλεηαη ε κνξθή ηνπ 

αληίζεηνπ ηεο, ηεο εξγαζίαο κε άκεζα θνηλσληθή κνξθή, θαζψο ην πξντφλ ηεο ην 

ζαθάθη είλαη άκεζα αληαιιάμηκν κε άιιν εκπφξεπκα, εδψ ην παλί. 

 ε απηφ ην ζεκείν ν Μαξμ ζρνιηάδεη ηελ δηεηζδπηηθφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπ 

Αξηζηνηέιε πνπ αλαθέξεη φηη ε ζρέζε 5 θιίλεο = κία νξηζκέλε πνζφηεηα ρξήκαηνο 

δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε αλεπηπγκέλε κνξθή ηεο εμίζσζεο 5 θιίλαη = 1 νηθία πνπ 

εθθξάδεη ηελ απιή αμηαθή κνξθή. Πιελ φκσο παξαηεξεί ν Αξηζηνηέιεο απηή ε 

αληαιιαγή δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα ππάξρεη ηζφηεηα νχηε ε ηζφηεηα έρεη λφεκα 

ρσξίο λα ππάξρεη ζπκκεηξία. Αιιά εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εχξεζε ηνπ 

θνηλνχ παξάγνληα πίζσ απφ ηελ ηζνδπλακία θαη ηελ ζπκκεηξία ησλ εκπνξεπκάησλ 

γηαηί φπσο αλαθέξεη ν Μαξμ ε δνπινθηεηηθή θνηλσλία ηεο επνρήο ηνπ βαζηζκέλε 

ζηελ αληζφηεηα πνπ είλαη ζχκθπηε κε ην ζεζκφ ηεο δνπιείαο, δελ ηνπ επηηξέπεη λα δεη 

ηηο δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο ζηελ αθεξεκέλε ηνπο κνξθή ζαλ ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο 

θαη άξα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο λα δεκηνπξγνχλ αμία. Ζ έλλνηα ηεο αμίαο είλαη ηζηνξηθά 

θαζνξηζκέλε θαη πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα ησλ αηφκσλ αιιά θαη 

ηελ γεληθή αληαιιαμηκφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ εθνδηάδεη ηελ αλζξψπηλε 

εξγαζία κε ηελ ηδηφηεηα ηεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο.   

 Ζ απιή κνξθή ηεο αμίαο ζην ζχλνιφ ηεο εμεηαδφκελε θαλεξψλεη φηη ε 

αληαιιαθηηθή αμία είλαη γεληθά ε απηνδχλακε κνξθή εκθάληζεο ηεο αμίαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο θαη εθθξάδεη ηελ εγγελή αληίζεζε πνπ πεξηέρεηαη ζην εκπφξεπκα 

αλάκεζα ζηε θχζε ηνπ ζαλ αμία ρξήζεο θαη ζαλ αληαιιαθηηθή αμία. Σν πεξηνξηζκέλν 

εχξνο ηεο ζρέζεο απηήο φπνπ ε αμία εθθξάδεηαη κεκνλσκέλα ζην ζψκα ελφο θαη 

κφλν εκπνξεχκαηνο θάζε θνξά απαηηεί ηελ εμέηαζε ηεο αμηαθήο ζρέζεο ζε κηα πην 

αλεπηπγκέλε κνξθή.     

 

 Ζ αλαπηπγκέλε ή νιηθή κνξθή ηεο αμίαο 

 20 πήρεηο παληνχ = 1 ζαθάθη ή 20 πήρεηο παληνχ = 1/2 θηιφ θαθέο ή 20 πήρεηο 

παληνχ = 2 θαξέθιεο ή 20 πήρεηο παληνχ = 3 θηιά ςσκί ή 20 πήρεηο παληνχ = 1 θηιφ 

ιάδη, θ.ι.π. 
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 ηελ αλεπηπγκέλε ή νιηθή κνξθή ηεο αμίαο, ε αμία ηνπ παληνχ εθθξαδφκελε 

ζε φιεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο ρξήζεο (εηδηθέο ηζνδχλακεο κνξθέο) εκθαλίδεηαη 

πην αλεμάξηεηε απφ θάζε ζπγθεθξηκέλε αμία ρξήζεο θαη ε θχζε ηεο αμίαο γίλεηαη πην 

δηαθξηηή ζε απηήλ ηελ αηειείσηε ζεηξά ζπγθξίζεσλ, φπσο επίζεο θαη ε εξγαζία πνπ 

δεκηνχξγεζε ην παλί παξνπζηάδεηαη ζαλ γεληθή, απιή εξγαζία, ίζε θαη αδηάθξηηε απφ 

ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα εηδηθά ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα. Ζ αλαιπηηθή 

ζεκαζία ηεο ηδηφηεηαο ηεο αληαιιαμηκφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ν ξφινο ηεο 

αμίαο ηνπο ζηελ δηαδηθαζία αληαιιαγήο ηνπο είλαη ηψξα εκθαλήο, ".... ε ηπραία ζρέζε 

αλάκεζα ζηνπο δχν ηδηνθηήηεο εκπνξεπκάησλ εμαθαλίδεηαη. Σψξα γίλεηαη θαλεξφ φηη 

δελ είλαη ε αληαιιαγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ξπζκίδεη ην κέγεζνο ησλ αμηψλ ηνπο 

αιιά ην αληίζεην, είλαη ην κέγεζνο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ξπζκίδεη ηελ 

αληαιιαγή ηνπο" (Κεθάιαην, ηνκ Η, ζει. ...). 

 Παξ’ φια απηά ε νιηθή ή αλεπηπγκέλε κνξθή ηεο αμίαο παξακέλεη κηα ζεηξά 

απφ αζχλδεηεο, κε ηεξαξρεκέλεο κνξθέο έθθξαζεο ηεο αμίαο πνπ επεθηείλεηαη κε ηελ 

εκθάληζε θάζε λένπ εκπνξεχκαηνο, ρσξίο ε αμία λα έρεη βξεη αθφκε κηα εληαία, 

ελνπνηεκέλε κνξθή έθθξαζεο.     

 

 Ζ γεληθή κνξθή ηεο αμίαο 

1 ζαθάθη 

1/2 θηιφ θαθέο 

2 θαξέθιεο                = 20 πήρεηο παληνχ 

3 θηιά ςσκί 

1 θηιφ ιάδη 

θ.ι.π. 

 Ζ αληηζηξνθή ηεο νιηθήο ή αλεπηπγκέλεο κνξθήο ηεο αμίαο ιχλεη ην 

πξφβιεκα ηεο ελνπνηεκέλεο ή γεληθήο κνξθήο ηεο αμίαο θαζψο φια ηα εκπνξεχκαηα 

εθθξάδνπλ ηαπηφρξνλα ηψξα ηελ αμία ηνπο εληαία ζηελ αμία ρξήζεο ελφο κφλν 

εκπνξεχκαηνο πνπ γίλεηαη έηζη ην γεληθφ ηζνδχλακν, ε γεληθή ηζνδχλακε κνξθή ηεο 

αμίαο, είλαη δειαδή άκεζα αληαιιάμηκν κε φια ηα άιια εκπνξεχκαηα. Απηφ ην 

εκπφξεπκα ηψξα δεηείηαη φρη κφλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αμία ρξήζεο ηνπ (ζην 

παξάδεηγκα καο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ παληνχ) αιιά θαη γηα ηελ ηδηαίηεξε θνηλσληθή 

ρξεζηκφηεηα ηνπ λα είλαη ε γεληθή ελζάξθσζε ηεο αμίαο φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Θεσξεηηθά θάζε εκπφξεπκα ζα κπνξνχζε λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ γεληθνχ 
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ηζνδχλακνπ φκσο “έλα εκπφξεπκα δελ ιεηηνπξγεί πνηέ πξαγκαηηθά ζαλ γεληθφ 

ηζνδχλακν παξά κφλνλ ζηνλ βαζκφ πνπ ν απνθιεηζκφο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε κνξθή 

ηνπ ηνχ ηζνδπλάκνπ είλαη απνηέιεζκα κίαο αληηθεηκεληθήο θνηλσληθήο δηαδηθαζίαο” 

(Δκπφξεπκα θαη Υξήκα, ζει. 201) γξάθεη ν Μαξμ. Ηζηνξηθά, απηφο ν απνθιεηζκφο, 

δειαδή ε κεηάβαζε απφ ηελ γεληθή αμηαθή κνξθή ζηελ ρξεκαηηθή κνξθή, 

επηθπιάρζεθε θπξίσο ιφγσ θπζηθψλ ηδηνηήησλ γηα ηα πνιχηηκα κέηαιια θαη ηνλ 

ρξπζφ εηδηθφηεξα. Απηή είλαη θαη ε κφλε αιιαγή ζε απηήλ ηελ κεηάβαζε, δειαδή ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παληνχ ή φπνηνπ άιινπ εκπνξεχκαηνο ιεηηνπξγεί ζαλ γεληθφ 

ηζνδχλακν κε ηνλ ρξπζφ πνπ ηψξα ζεσξείηαη ζπλψλπκνο κε ην ρξεκαηηθφ 

εκπφξεπκα. 

 

 Ζ ρξεκαηηθή κνξθή 

1 ζαθάθη 

1/2 θηιφ θαθέο 

2 θαξέθιεο               =2 νπγγηέο ρξπζνχ 

3 θηιά ςσκί 

1 θηιφ ιάδη 

20 πήρεηο παληνχ 

θ.ι.π. 

 

 Έηζη, φηαλ κέζα απφ κία δηαδηθαζία θνηλσληθήο επηινγήο πνπ έρεη θαη 

ηζηνξηθφ ραξαθηήξα, πξψηα ν άξγπξνο θαη χζηεξα ν ρξπζφο ιφγσ ησλ θπζηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπο θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ηνπ γεληθνχ ηζνδχλακνπ ηφηε έρνπκε ηελ 

σπημαηική μοπθή ηηρ αξίαρ, ή ηελ ηηκή, ηελ ηηκηαθή κνξθή (price-form)  Αλ δειαδή 

20 πήρεηο παληνχ θαη 2 νπγθηέο ρξπζνχ απαηηνχλ ηελ ίδηα πνζφηεηα αθεξεκέλεο 

εξγαζίαο (π.ρ. 10 ψξεο) γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, ηφηε 20 πήρεηο παληνχ = $2, αλ $2 

είλαη ην φλνκα ησλ 2 νπγθηψλ ρξπζνχ σο λνκίζκαηνο (δειαδή φηαλ 1 νπγγηά ρξπζνχ 

= $1 είλαη ε λνκηζκαηηθή ηηκή ή mint price). Να ζεκεησζεί εδψ φηη ε αμία ηνπ 

εκπνξεχκαηνο (20 πήρεηο παληνχ) είλαη ήδε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ κνξθή ηεο ζηελ θπθινθνξία, ηελ ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο (αμία = 10 ψξεο 

εξγαζίαο, ηηκή = $2). 

 Ο Μαξμ ζε απηφ ην ζεκείν δηεπθξηλίδεη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηε ην ηδηαίηεξν 

ζηελ θχζε ηνπ ρξπζνχ ζε ζρέζε κε ηα άιια εκπνξεχκαηα, αξρηθά είλαη θαη απηφο έλα 
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εκπφξεπκα ζαλ φια ηα άιια, “Ο ρξπζφο παξνπζηάδεηαη ζαλ ρξήκα απέλαληη ζηα άιια 

εκπνξεχκαηα, κφλν γηαηί πξνεγνχκελα βξηζθφηαλ θηφιαο απέλαληη ηνπο ζαλ 

εκπφξεπκα” (Κεθάιαην, Σφκνο. Η, ζει. 83). 

 Κιείλνληαο ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ αμηαθή κνξθή, ν Μαξμ αλαθέξεη 

πεξηιεπηηθά ηελ λνεηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ απιή εκπνξεπκαηηθή κνξθή ηεο αμίαο 

ζηελ ρξεκαηηθή κνξθή, “Βιέπνπκε φηη ε απζεληηθή ρξεκαηηθή κνξθή δελ 

παξνπζηάδεη θακηά απνιχησο δπζθνιία.....Ζ δπζθνιία ζηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηηθήο 

κνξθήο πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο κνξθήο ηνπ γεληθνχ ηζνδπλάκνπ, δει. ηεο 

γεληθήο αμηαθήο κνξθήο γεληθά, ηεο κνξθήο ΗΗΗ. Ζ κνξθή ΗΗΗ αλαιχεηαη φκσο θαη’ 

αλαζηξνθή, ζηελ κνξθή ΗΗ (νιηθή ή αλεπηπγκέλε κνξθή), θαη ην ζηνηρείν πνπ 

ζπληζηά ηε κνξθή ΗΗ είλαη ε (απιή αμηαθή) κνξθή Η: 20 πήρεηο παληνχ = 1 ζαθάθη ή ρ 

εκπφξεπκα Α = ς εκπφξεπκα Β. Αλ ηψξα γλσξίδεη θαλείο ηη είλαη αμία ρξήζεο θαη 

αληαιιαθηηθή αμία, ηφηε βξίζθεη, φηη απηή ε κνξθή Η είλαη ν απινχζηεξνο, ν ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλνο ηξφπνο, λα παξαζηήζεη θαλείο έλα ηπραίν πξντφλ εξγαζίαο, φπσο ην 

παλί π.ρ. σο εκπφξεπκα, δειαδή σο ελφηεηα ησλ αληηζέησλ αμία ρξήζεο θαη 

αληαιιαθηηθή αμία. Καηφπηλ βξίζθεη θαλείο ζπγρξφλσο εχθνια ηε ζεηξά 

κεηακνξθψζεσλ, ηελ νπνία πξέπεη λα δηαλχζεη ε απιή εκπνξεπκαηηθή κνξθή: 20 

πήρεηο παληνχ = 1 ζαθάθη, γηα λα απνθηήζεη ηελ έηνηκε κνξθή ηεο: 20 πήρεηο παληνχ 

= 2 ιίξεο ζηεξιίλεο, δει. ηελ ρξεκαηηθή κνξθή”. (Δκπφξεπκα θαη Υξήκα, ζει. 203 - 

204). 

 

 

2.5. Γηα ην λόκν ηεο αμίαο 

 

 Ο λφκνο ηεο αμίαο ζηελ ζεσξία ηνπ Μαξμ είλαη κία επηζηεκνληθή πξφηαζε ε 

νπνία ζηελ απινχζηεξε εθδνρή ηεο νξίδεη ηελ βαζηθή, ηελ θαη’ εμνρήλ θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηελ εξγαζία, ζαλ δεκηνπξγφ ηεο αμίαο ζηελ ξεπζηή ηεο κνξθή, θαη 

ζαλ απηή θαζ’ εαπηή ηελ νπζία ηεο αμίαο ζηελ αληηθεηκελνπνηεκέλε ζην ζψκα ησλ 

εκπνξεπκάησλ κνξθή ηεο ζαλ απιή, αθεξεκέλε εξγαζία. Σν κέγεζνο ηεο αμίαο 

κεηξηέηαη κε ηνλ ζπλνιηθφ (άκεζν πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ δσληαλή εξγαζία θαη 

έκκεζν πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ λεθξή, αληηθεηκελνπνηεκέλε εξγαζία ζηα θζαξέληα 

κέζα παξαγσγήο, ηηο εηζξνέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο) θνηλσληθά αλαγθαίν 

ρξφλν εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ο λφκνο ηεο 
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αμίαο ζηε γεληθή ηνπ κνξθή εθθξάδεη θαη πεξηγξάθεη ηνλ αθξηβή ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ (δειαδή ν θνηλσληθά αλαγθαίνο ρξφλνο 

εξγαζίαο φπσο έρεη νξηζζεί παξαπάλσ) θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο αληαιιαγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ (ηηο ηηκέο) θαη άξα ηελ θνηλσληθή αλαπαξαγσγή κέζσ ησλ αμηψλ 

ρξήζεο απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ζε κία νηθνλνκία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

γεληθεπκέλε εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή θαη κφλν ζε απηήλ. Απηή ε ξχζκηζε, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ απφ ηηο αμίεο παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο φζν ε έξεπλα πξνρσξά 

ζε πην ζπγθεθξηκέλα επίπεδα αθαίξεζεο θαη έηζη νη ηηκέο νη επζέσο αλάινγεο ησλ 

αμηψλ («άκεζεο ηηκέο» ή “direct prices”) πνπ εηζάγνληαη ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ ηφκνπ 

ηνπ «Κεθαιαίνπ» γίλνληαη δηαδνρηθά νη ηηκέο παξαγσγήο θαη νη ηηκέο αγνξάο ηνπ 

ηξίηνπ ηφκνπ θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κίαο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο 

εηζάγνληαη ζηελ αλάιπζε θαη ηξνπνπνηνχλ ζε πην ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηηο θάζε 

θνξά ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο ηεο. Όπσο αλαθέξεη ν Μαξμ ζε έλα γξάκκα ζηνλ Λ. 

Κνχγθεικαλ (11 Ηνπιίνπ 1868) ζρνιηάδνληαο θάπνηεο αληηδξάζεηο ζην πεξηερφκελν 

ησλ πξψησλ θεθαιαίσλ ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ, δελ ππάξρεη θακηά 

νινθιεξσκέλε απφδεημε ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ ηφκνπ θαη δελ 

ζα κπνξνχζε άιισζηε λα ππάξμεη γηαηί ηφηε ζα ήηαλ ζαλ “λα έδηλε θαλείο ηελ 

επηζηήκε πξηλ απφ ηελ επηζηήκε”. Γξάθεη ινηπφλ ν Μαξμ ζε κία απφ ηηο πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο παξαζέζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

λφκνπ ηεο αμίαο φηη:       

“Αθφκε θαη αλ δελ ππήξρε θεθάιαην γηα ηελ “αμία” ζην βηβιίν κνπ, ε 

αλάιπζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ δίλσ ζα πεξηείρε ηελ απφδεημε 

ηεο πξαγκαηηθήο αμηαθήο ζρέζεο. Οη αλνεζίεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

απφδεημεο ηεο έλλνηαο ηεο αμίαο πξνθαινχληαη απφ ηελ πιήξε άγλνηα θαη 

ηνπ ζέκαηνο κε ην νπνίν θαηαπηαλφκαζηε εδψ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο 

επηζηήκεο. Αθφκε θαη θάζε παηδί μέξεη φηη κία ρψξα πνπ ζα ζηακαηνχζε 

λα εξγάδεηαη, δελ ζα πσ γηα έλα ρξφλν, αιιά γηα ιίγεο εβδνκάδεο ζα 

έπαπε λα ππάξρεη. Κάζε παηδί μέξεη επίζεο φηη ε κάδα ησλ πξντφλησλ  πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο απαηηεί δηαθνξεηηθά θαη πνζνηηθά 

θαζνξηζκέλα κέξε ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη 

απηνλφεην φηη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο ζε θαζνξηζκέλεο αλαινγίεο δελ κπνξεί λα  

παξακεξηζζεί απφ ηελ εηδηθή κνξθή ηεο θνηλσληθήο παξαγσγήο αιιά 

κπνξεί κφλν λα αιιάμεη ηελ κνξθή πνπ πηνζεηεί. Καλέλαο θπζηθφο λφκνο 

δελ κπνξεί λα παξακεξηζζεί. Απηφ πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ζε 

κεηαβαιιφκελεο ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο είλαη ε κνξθή κε ηελ νπνία απηνί 

νη λφκνη ιεηηνπξγνχλ. Καη ε κνξθή κε ηελ νπνία απηφο ν αλαινγηθφο 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ιεηηνπξγεί, ζε κία θνηλσλία φπνπ νη 

δηαζπλδέζεηο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαλεξψλνληαη ζηελ ηδησηηθή 
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αληαιιαγή ησλ αηνκηθψλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο, είλαη αθξηβψο ε 

αληαιιαθηηθή αμία απηψλ ησλ πξντφλησλ. Ζ επηζηήκε ζπλίζηαηαη 

αθξηβψο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πσο ιεηηνπξγεί ν λφκνο ηεο αμίαο. Έηζη 

εάλ θάπνηνο ζα ήζειε απφ ηελ αξρή λα “εμεγήζεη” φια ηα θαηλφκελα πνπ 

κνηάδνπλ λα αληηβαίλνπλ ηνλ λφκν, ζα έπξεπε λα δψζεη ηελ επηζηήκε πξηλ 

απφ ηελ επηζηήκε”.     

 

 Όπσο έρεη γίλεη ζπρλά ζηελ καξμηζηηθή βηβιηνγξαθία κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ ηελ πεξηεθηηθή πεξηγξαθή πνπ θάλεη ν Μαξμ γηα λα 

εθζέζνπκε ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο, 

κε θχξηα βάζε ην πιηθφ ησλ ηξηψλ πξψησλ θεθαιαίσλ ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ 

Κεθαιαίνπ. Δμεηάδνπκε θαηά ζεηξά ηα παξαθάησ ζέκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ θάπνηεο 

γεληθά ηζρχνπζεο ζρέζεηο ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηεο αλζξψπηλεο 

ηζηνξίαο θαη θζάλνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή πνπ παίξλνπλ ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ 

ηξφπν παξαγσγήο.        

 

 Δξγαζία θαη αμίεο ρξήζεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο νηθνλνκίαο. Κνηλσληθφο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ αμηψλ ρξήζεο. 

πνπδαηφηεηα ηεο ζθαίξαο ηεο θπθινθνξίαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή. Μνξθέο θαη 

δηαδηθαζία αληαιιαγήο. Νφκνο ηεο αμίαο. Γηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ λφκνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Υξήκα ζαλ αλαγθαία κνξθή έθθξαζεο ηεο αμίαο. 

Φεηηρηζκφο ηνπ εκπνξεχκαηνο. 

 

 

 Δξγαζία θαη αμίεο ρξήζεο 

 Ο Μαξμ αλαθέξεη πσο ε εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή αμηψλ ρξήζεο ζε θάπνηεο 

αλαγθαίεο πνζφηεηεο είλαη ε ειάρηζηε θαη άξα ε πην βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή κίαο θνηλσλίαο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο. Οη πηζαλέο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε εξγαζία θαη ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη 

θνηλσληθά νη αμίεο ρξήζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 α) Φπζηθέο αμίεο ρξήζεο (θαζφινπ εξγαζία) 

     Πξντφληα (αμίεο ρξήζεο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο) 

 β) Αμίεο ρξήζεο πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα άκεζε ρξήζε ηνπ παξαγσγνχ 

 γ) Αμίεο ρξήζεο πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα άκεζε πψιεζε γηα εηζφδεκα απφ ηνλ 

παξαγσγφ (εκπφξεπκα θαη απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή) 
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 δ) Αμίεο ρξήζεο πνπ έρνπλ παξαρζεί γηα πψιεζε γηα θέξδνο απφ θεθάιαην πνπ 

απαζρνιεί εξγαζία (εκπφξεπκα θαπηηαιηζηηθά παξαγκέλν θαη θαπηηαιηζηηθή 

εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή)   

 Δλψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε (θπζηθέο αμίεο ρξήζεο) δελ ππάξρεη αλάκημε ηεο 

εξγαζίαο ζε θακία κνξθή, ζπλήζσο ε θνηλσληθή αλαπαξαγσγή ζε θάπνηα ινγηθή 

θιίκαθα απαηηεί ηελ παπαγωγή αμηψλ ρξήζεο θαη άξα ηελ αλαγθαία αλάκημε ηεο 

εξγαζίαο ζηελ φιε δηαδηθαζία (ε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη θαηά βάζε κία 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία), απαηηεί δειαδή δηάθνξα είδε πξντφλησλ. Ζ εξγαζία πνπ 

παξάγεη αμίεο ρξήζεο κε ζθνπφ ηελ άκεζε ρξήζε (θαηαλάισζε) ηνπο απφ ηνλ/ηελ 

παξαγσγφ είλαη κφλν ζπγθεθξηκέλε, ρξήζηκε εξγαζία θαη ην πξντφλ ηεο παίξλεη 

απνθιεηζηηθά ηε κνξθή ηεο αμίαο ρξήζεο. 

 Όηαλ ην πξντφλ παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

φηαλ έρεη παξαρζεί θάησ απφ ζπλζήθεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο δειαδή 

έρεη παξαρζεί κε ζθνπφ ηελ πψιεζε απφ παξαγσγφ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα κέζα 

παξαγσγήο θαη ην ίδην ην πξντφλ, ηφηε ε αληαιιαμηκφηεηα θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη ηα πξντφληα ηεο εξγαζίαο ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, πξνζδίδνπλ ζηελ εξγαζία ηελ ηδηφηεηα ηεο 

αθεξεκέλεο εξγαζίαο. ε απηή ηε θάζε ε αθεξεκέλε εξγαζία παξάγεη αμία πνπ 

εθθξάδεηαη ζηελ αληαιιαθηηθή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο. Ζ γελίθεπζε ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο, δειαδή ε γελίθεπζε ηεο αληαιιαγήο ησλ πξντφλησλ ηεο 

εξγαζίαο αλαδεηθλχεη ηνλ δηπιφ ραξαθηήξα ηεο εξγαζίαο ζαλ ζπγθεθξηκέλε, ρξήζηκε 

θαη απιή, αθεξεκέλε εξγαζία, πνπ αληαλαθιάηαη ηψξα ζηνλ δηπιφ ραξαθηήξα ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ζαλ αμία ρξήζεο θαη ζαλ αμία (αληηθεηκελνπνηεκέλε απιή, αθεξεκέλε 

εξγαζία) θαη αληαιιαθηηθή αμία. 

 Δπίζεο, ζηα επφκελα ζα δνχκε φηη πεξλψληαο απφ ηελ (βαζηθά ππνζεηηθή, κε 

παξαηεξεκέλε ηζηνξηθά) νηθνλνκία ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή (φπνπ έρνπκε ηελ κνλνπψιεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο απφ 

κία θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ εξγαζηαθή δχλακε λα έρεη γίλεη εκπφξεπκα πνπ πσιείηαη 

αλαγθαζηηθά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη αγνξάδεηαη απφ ην θεθάιαην γηα ηελ 

παξαγσγή ππεξαμίαο θαη θέξδνπο) έρνπκε βαζηθά ηηο ίδηεο ζρέζεηο κε πξηλ. Έρνπκε 

δειαδή ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία λα παξάγεη ηηο πξνζδηνξηζηηθέο ηδηφηεηεο θάζε 

αμίαο ρξήζεο, ηελ αθεξεκέλε εξγαζία λα παξάγεη αμία, αιιά επηπξφζζεηα θαη έλα 

κέξνο ηεο ηψξα λα έρεη ηελ κνξθή ηεο ππεξεξγαζίαο (surplus labor) πνπ 
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πξαγκαηψλεηαη ζηελ ππεξαμία (surplus value) πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ζπλνιηθή αμία ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. 

 Ζ παξαγσγή, θπθινθνξία θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ αμηψλ ρξήζεο γηα ηελ 

θνηλσληθή αλαπαξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε θνηλσλία κέζα ζηα πιαίζηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, δειαδή ηεο θαηαλνκήο ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλαηνηήησλ ζε φξνπο εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο θαη αλαινγίεο ζηνπο επί 

κέξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 Κνηλσληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο (social division of 

labor) αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ δηάθνξσλ 

αμηψλ ρξήζεο κε βάζε α) ηηο απαηηήζεηο ζε εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή κίαο κνλάδαο 

πξντφληνο θαη β) ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο (θαη ηεο αληίζηνηρεο 

πνζφηεηαο εξγαζίαο) πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο φιεο ηεο νηθνλνκίαο. ηηο 

πξνθαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο απηή ε θαηαλνκή πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα θαη θαλεξά 

πάλσ ζηε βάζε λφκσλ, παξαδφζεσλ, ρσξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζε θάζηεο, θ.ι.π. ε 

κία νηθνλνκία φκσο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλε εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή, 

θάζε παξαγσγφο παξάγεη θαη ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ αληαιιαθηηθή αμία ηνπ 

εκπνξεχκαηνο θαη φρη γηα ηελ αμία ρξήζεο θαη ηελ ζπλνιηθή αλαπαξαγσγή, ηελ νπνία 

φινη πξνυπνζέηνπλ ζαλ απξφζθνπηε θαη δεδνκέλε, φηαλ παίξλνπλ ηηο επί κέξνπο 

ηδησηηθέο απνθάζεηο ηνπο. Απηήλ ηελ αληίθαζε αλάκεζα ζηηο ηδησηηθέο, 

αζπληφληζηεο, κε ζρεδηαζκέλεο ζπλνιηθά απνθάζεηο θαη ηελ αλάγθε γηα πιηθή 

αλαπαξαγσγή βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο απφ θάζε αμία ρξήζεο, κία 

εκπνξεπκαηηθή (θαπηηαιηζηηθή) νηθνλνκία ηελ δηεπζεηεί ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο ή αληαιιαγήο (circulation or exchange sphere). Δθεί, νη άλαξρεο, ρσξίο 

θεληξηθφ ζπληνληζκφ απνθάζεηο ησλ παξαγσγψλ δνθηκάδνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

ή φρη ηελ θνηλσληθή επηθχξσζε εθθξαζκέλε ζηελ πξαγκαηηθή, ηειηθή αληαιιαθηηθή 

αμία (πην ζπγθεθξηκέλα, ηηκή) ηνπ εκπνξεχκαηνο, ζηελ πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο 

πνπ ζα δηαηεζεί θαη ζην εηζφδεκα (θέξδνο) πνπ ζα εμαζθαιηζζεί απφ ηελ πψιεζε. 

Απηέο νη ηηκέο θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ ρξεζηκεχνπλ ζαλ ελδείμεηο ζηνπο παξαγσγνχο γηα 

ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπο ηελ επφκελε πεξίνδν. Έηζη, νη ηδησηηθέο 

άλαξρεο απνθάζεηο ησλ επηκέξνπο αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ ζπλαξζξψλνληαη κέζσ 
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ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αληαιιαγήο ζε έλαλ θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

Έπεηαη φηη ε ζθαίξα ηεο αληαιιαγήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κία θαπηηαιηζηηθή-

εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία γηαηί είλαη ν ζπλεθηηθφο ηζηφο αλάκεζα ζηελ ζθαίξα ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ησλ φξσλ ηεο. 

 

 Μνξθέο Αληαιιαγήο    

 Αλ δνχκε ινηπφλ ηελ δηαδηθαζία θαη ηηο κνξθέο θαη ηνπο φξνπο αληαιιαγήο 

πην ιεπηνκεξεηαθά θαη ζηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε ζα δηαπηζηψζνπκε φηη αξρηθά 

ζπλαληάκε ηελ κνξθή ηνπ πεξηζηαζηαθνχ ή ηπραίνπ αληηπξαγκαηηζκνχ (occasional or 

accidental barter), πνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηα φξηα θνηλνηήησλ πνπ θαλνληθά 

παξάγνπλ πξντφληα γηα δηθή ηνπο κφλν ρξήζε θαη πεξηζηαζηαθά αληαιιάζζνπλ αμίεο 

ρξήζεο πνπ δελ είλαη άκεζα αλαγθαίεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Απηά ηα πξντφληα 

αξρηθά έρνπλ παξαρζεί γηα ηελ αμία ρξήζεο ηνπο θαη φρη γηα λα αληαιιαγνχλ. 

Γίλνληαη εκπνξεχκαηα θαη απνθηνχλ αληαιιαθηηθή αμία πεξηζηαζηαθά κφλν ζηελ 

ζθαίξα ηεο αληαιιαγήο. Έηζη, αθ’ ελφο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ επεξεάδεηαη ζε 

θαλέλα βαζκφ απφ ηελ αληαιιαγή θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη αθεηέξνπ νη 

ζπλζήθεο αληαιιαγήο (νη αληαιιαθηηθέο αμίεο) ησλ εκπνξεπκάησλ δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ ρξφλν εξγαζίαο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζνχλ. Ζ αληαιιαγή ησλ πξντφλησλ ζηελ πεξίπησζε απηή 

πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηπραίνπο, εμσηεξηθνχο ή παξαδνζηαθνχο παξάγνληεο. 

Γελ ηζρχεη ινηπφλ πάληνηε θαη ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ή ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο ε ζέζε 

φηη νη ζπλζήθεο αληαιιαγήο ξπζκίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο. ε έλα πην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην εμέιημεο ζπλαληάκε ηελ κνξθή ηνπ θαλνληθνχ 

αληηπξαγκαηηζκνχ (regular barter) φπνπ ελψ ε παξαγσγή γηα άκεζε ρξήζε είλαη 

αθφκε θπξίαξρε έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο παξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη 

εμαξρήο κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή ησλ πξντφλησλ. Σν πξντφλ πνπ παξάγεηαη θάησ απφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο έρεη αμία ρξήζεο θαη αμία πνπ εθθξάδεηαη ζηελ αληαιιαθηηθή ηνπ 

αμία, ε εξγαζία πνπ ην παξάγεη είλαη θαη ζπγθεθξηκέλε, ρξήζηκε θαη απιή, 

αθεξεκέλε εξγαζία. Όηαλ έλα πξντφλ αξρίδεη λα παξάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα λα αληαιιαγεί, ηφηε ε ζθαίξα ηεο αληαιιαγήο αξρίδεη λα έρεη επηξξνή πάλσ ζηελ 

δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Οη παξαγσγνί αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ αληαιιαμηκφηεηα θαη ηελ αληαιιαθηηθή αμία ηνπ πξντφληνο παξά 

γηα ηελ αμία ρξήζεο ηνπ. Κάησ απφ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο νη ζπλζήθεο (φξνη) 
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αληαιιαγήο αξρίδνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο, δειαδή ηελ αμία 

πνπ δεκηνπξγεί ε αθεξεκέλε εξγαζία. Πιελ φκσο ε αμία δελ ξπζκίδεη απνθιεηζηηθά 

νχηε θπξηαξρεί πάλσ ζηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο, απιψο βάδεη θάπνηα φξηα κέζα ζηα 

νπνία θηλνχληαη νη ζρέζεηο απηέο. Καζψο ε ζθαίξα φπνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο 

θαλνληθνχ αληηπξαγκαηηζκνχ επεθηείλεηαη θαη ε αληαιιαμηκφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ 

γίλεηαη φιν θαη πην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ, έρνπκε ηελ αλάδεημε ησλ δηαθφξσλ 

γεληθψλ ηζνδπλάκσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζην ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα. Με ηελ παξαπέξα 

επέθηαζε ηεο αληαιιαγήο θαη ηελ εκθάληζε ηνπ ρξήκαηνο ζαλ κνξθή ηεο αμίαο 

πεξλάκε ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή (simple commodity production). Γελ 

έρνπκε δειαδή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή ζε γεληθεπκέλε θιίκαθα αιιά κφλν ζε έλα 

αξθεηά κεγάιν ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο, φπνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία 

εκπνξεχκαηνο θαη ρξήκαηνο αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ν λφκνο ηεο αμίαο.  

 

 Ο λφκνο ηεο αμίαο 

 Σψξα δειαδή πνπ ε αληαιιαμηκφηεηα ησλ πξντφλησλ έρεη γίλεη ε θπξίαξρε 

πιεπξά ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπο, θαη ε ηδηφηεηα ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο 

θπξηαξρεί πάλσ ζηελ ηδηφηεηα ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο, νη ζπλζήθεο 

παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ (ν θνηλσληθά αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπο, νη αμίεο) ξπζκίδνπλ, θαζνξίδνπλ (regulate) ηηο ζπλζήθεο αληαιιαγήο 

ηνπο, ηηο ηηκέο ηνπο. “Μέζα απφ φιεο ηηο ηπραίεο θαη ζπλερψο θπκαηλφκελεο ζρέζεηο 

αληαιιαγήο ησλ πξντφλησλ, ν ρξφλνο εξγαζίαο πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπο επηβάιιεηαη βίαηα ζαλ ξπζκηζηηθφο λφκνο ηεο Φχζεο” (Κεθάιαην, 

ηνκ. Η, ζει.88). Έρνπκε δειαδή ην θπξίαξρν κέγεζνο ζηελ παξαγσγή, δειαδή ηνλ 

ζπλνιηθφ θνηλσληθά αλαγθαίν ρξφλν αθεξεκέλεο εξγαζίαο απφ ηε κία ζηελ δσληαλή, 

άκεζε ηεο κνξθή (l), θαη απφ ηελ άιιε ζηελ λεθξή, αληηθεηκελνπνηεκέλε ζηα ήδε 

παξαγκέλα εκπνξεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εηζξνέο, έκκεζε ηεο κνξθή (c), 

πνπ καδί νξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο αμίαο ( = c + l), λα θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ παξαγσγψλ ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο. Με 

ηε ζεηξά ηνπο επίζεο νη ηηκέο θαη ηα εηζνδήκαηα ιεηηνπξγψληαο ζαλ ηα ζεκεία 

αλαθνξάο ηεο ζθαίξαο ηεο θπθινθνξίαο “φπνπ νη αληηθάζεηο ηεο παξαγσγήο 

εθηίζεληαη θαη ιχλνληαη” (Κ. Μαξμ, πκβνιή ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο 

Οηθνλνκίαο, ζει...) θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο αλαπαξαγσγήο νιφθιεξεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ παξαγσγή θαη νη ζρέζεηο παξαγσγήο ξπζκίδνπλ θαη θπξηαξρνχλ ζηελ 
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δνκή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζθαίξαο ηεο θπθινθνξίαο θαη πνηνηηθά αιιά θαη 

πνζνηηθά. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Παξαγσγή                    Κπθινθνξία                                  Αλαπαξαγσγή 

Υξφλνο εξγαζίαο         Σηκέο, Δηζνδήκαηα 

   (Αμία)                           (κνξθή ηεο αμίαο) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Ηζηνξηθά βέβαηα, θαζψο ε απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή δελ γίλεηαη πνπζελά ν 

θπξίαξρνο ηξφπνο παξαγσγήο, πξαθηηθά ν λφκνο ηεο αμίαο ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο γεληθφηεξα, κφλν φηαλ ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο έρεη 

θπξηαξρήζεη πάλσ ζηηο άιιεο θνηλσληθέο κνξθέο παξαγσγήο πνπ πξνεγνχληαη ή 

ζπλππάξρνπλ καδί ηνπ κέζα ζηνπο ηζηνξηθά θαζνξηζκέλνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο. 

 

 Γηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Αθφκε θαη ζε απηφ ην αξρηθφ ζηάδην (δειαδή ζην πξψην κέξνο ηνπ 

«Κεθαιαίνπ») νη ηηκέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αμίεο αιιά είλαη επζέσο αλάινγεο 

ησλ αμηψλ, νλνκάδνληαη «άκεζεο ηηκέο» (direct prices), ξπζκίδνληαη δειαδή απφ ηηο 

αμίεο θαηά έλαλ άκεζν θαη πξνθαλή ηξφπν. Αλ γηα παξάδεηγκα ε αμία κίαο κνλάδαο 

εκπνξεχκαηνο (ζίηνπ) είλαη ιi = 10 ψξεο/θηιφ θαη ε αμία κίαο κνλάδαο ηνπ 

ρξεκαηηθνχ εκπνξεχκαηνο (ρξπζνχ) είλαη ιg = 2 ψξεο/νπγγηά θαη ην φλνκα 

(λνκηζκαηηθή ηηκή, mint price) κίαο νπγγηάο ρξπζνχ είλαη 3 δξρ. (1 νπγγηά ρξπζνχ = 3 

δξρ.) ηφηε ε ηηκή ηεο κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο ζε φξνπο ρξπζνχ είλαη Pg = 10 

ψξεο/θηιφ : 2 ψξεο/νπγγηά = 5 νπγγηέο/θηιφ θαη ε ρξεκαηηθή ηηκή ηεο κνλάδαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο είλαη Pi = 15 δξρ/θηιφ. Έρνπκε ήδε ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο Pi 

 ιi αιιά απηή ε δηαθνξά δηακεζνιαβείηαη κφλν απφ ηελ αμία ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηηθνχ εκπνξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέηξν ηηκψλ, θαη είλαη πνιχ 

εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ ζρέζε (ξχζκηζε) ησλ ηηκψλ κε ηηο αμίεο. Δίλαη δειαδή 
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θαλεξφ φηη ε ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη φρη κφλν κε ηηο αιιαγέο 

ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο, ζηελ αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο αιιά θαη κε ηηο αιιαγέο ζηηο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο, ζηελ αμία ηνπ ρξεκαηηθνχ εκπνξεχκαηνο, φπσο θαη κε ηηο 

ηπρφλ κεηαβνιέο ζηελ λνκηζκαηηθή ηηκή. 

 Ο λφκνο ηεο αμίαο πξέπεη λα κπνξεί λα δείρλεη αθξηβψο πσο γίλεηαη απηή ε 

ξχζκηζε ησλ ηηκψλ απφ ηηο αμίεο ζε θάζε δηαδνρηθά πην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

αθαίξεζεο. Έηζη, θαζψο ν Μαξμ πξνρσξά απφ ηηο ηηκέο ηηο αλάινγεο ησλ αμηψλ ζηνλ 

πξψην ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ ζηηο ηηκέο παξαγσγήο θαη ηηο ηηκέο αγνξάο ζηνλ ηξίην 

ηφκν εηζάγεη ζηελ αλάιπζε φιν θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κίαο πξαγκαηηθήο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο δηαθνξεηηθνί ιφγνη θεθαιαίνπ-εξγαζίαο (νξγαληθή 

ζχλζεζε θεθαιαίνπ) ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, δηαθνξέο ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν 

ηεο παξαγσγηθήο θαη θπθινθνξηαθήο δηαδηθαζίαο γηα δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα, 

δηαθνξέο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επί κέξνπο παξαγσγψλ ηνπ ηδίνπ εκπνξεχκαηνο, 

θ.ι.π., πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ αμηψλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ εμεηάδνληαη 

θάζε θνξά. ε θάζε πεξίπησζε φκσο φπσο έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο, ζε απηήλ 

ηελ λνεηηθή κεηάβαζε ζηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ησλ δηαδνρηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ (πξέπεη λα) δηαηεξείηαη ε ινγηθή ζπλνρή θαη ε ζεσξεηηθή ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο αξρηθέο απιέο ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη ηηο ηειηθέο, ζχλζεηεο πην 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο.  

 

 Φεηηρηζκφο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

 Αλαθεξζήθακε πην πάλσ ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζθαίξαο ηεο αληαιιαγήο 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλνιηθήο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ζε κία θαπηηαιηζηηθή-

εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία. Δθεί, νη ζπλέπεηεο ηεο έιιεηςεο νπνηνπδήπνηε αξρηθνχ 

ζπληνληζκνχ ησλ απνθάζεσλ ησλ παξαγσγψλ θαζψο θαη ηεο έιιεηςεο κίαο άκεζεο 

ξχζκηζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδνληαη, εμσηεξηθεχνληαη θαη 

επηιχνληαη ζηελ αγνξά κέζα απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ ηειηθψλ ηηκψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ησλ παξαγσγψλ. Απηφο ν εηδηθφο, έκκεζνο, 

θαιπκκέλνο ραξαθηήξαο ηεο νξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζηηο 

θαπηηαιηζηηθέο-εκπνξεπκαηηθέο νηθνλνκίεο παξάγεη αλαγθαζηηθά νξηζκέλα 

θαηλφκελα ζηξεβιήο αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έλα απφ απηά ηα θαηλφκελα 

έρεη λα θάλεη κε ηνλ “θεηηρηζκφ ηνπ εκπνξεχκαηνο” δειαδή ηελ απφδνζε ηδηνηήησλ 

ζην πξντφλ ηεο εξγαζίαο πνπ αλήθνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ αλζξψπηλε εξγαζία 
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θαη ηνλ ππνθεηκεληθφ θνξέα ηεο, ηνλ/ηελ παξαγσγφ. Ζ θξηζηκφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο θαη επνκέλσο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθέξεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ 

θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα ηνπ πξνζδίδνπλ ηδηφηεηεο πνπ δελ έρεη θαη λα 

εθιακβάλνπλ ηηο θνηλσληθέο παξαγσγηθέο ζρέζεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ θαη πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηελ δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξντφλησλ κε ηελ εηδηθή αμηαθή ηνπο κνξθή, 

ζαλ θνηλσληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ίδηα ηα πξντφληα (εκπνξεχκαηα), ζαλ 

απνηειέζκαηα ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Γξάθεη ν Μαξμ γηα ηηο αληηιήςεηο πνπ δεκηνπξγεί ε εκπνξεπκαηηθή, αμηαθή 

κνξθή ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ φηη “Σν κπζηεξηψδεο ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο κνξθήο ζπλίζηαηαη ινηπφλ απινχζηαηα ζην φηη αληαλαθιά ζηνπο 

αλζξψπνπο ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπο ζαλ πιηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο, ζαλ θπζηθέο θνηλσληθέο ηδηφηεηεο 

απηψλ ησλ πξαγκάησλ, θαη γη’ απηφ ε θνηλσληθή ζρέζε ησλ παξαγσγψλ κε ηελ 

ζπλνιηθή εξγαζία, ηνπο εκθαλίδεηαη ζαλ κία θνηλσληθή ζρέζε αληηθεηκέλσλ πνπ 

ππάξρεη έμσ απφ απηνχο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 85). Σα θαηλφκελα απηά είλαη 

αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλα θαη πεγάδνπλ αλαπφθεπθηα απφ ηελ εηδηθή θχζε ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο θαη κπνξνχλ λα εθιείςνπλ κφλνλ φηαλ ηα πξντφληα ηεο 

αλζξψπηλεο εξγαζίαο πάςνπλ λα παίξλνπλ ηελ κνξθή ηνπ εκπνξεχκαηνο. 

 Ζ ζρέζε κεηαμχ θεθαιαίνπ θαη θέξδνπο δειαδή ε άπνςε φηη ην θεθάιαην 

δεκηνπξγεί λέα αμία γηα ηελ νπνία ακείβεηαη κε ηε κνξθή ηνπ θέξδνπο ελψ ε εξγαζία 

είλαη έλαο απιφο “ζπληειεζηήο παξαγσγήο”, ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη νκνεηδήο κε ηελ 

γε θαη ην θεθάιαην (θπζηθά κέζα παξαγσγήο) απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηεο θεηηρηζηηθήο αληίιεςεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ ζε κία 

θαπηηαιηζηηθή εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία, θαη ζπγθξνηνχλ ηελ βάζε ηεο λενθιαζηθήο 

ζεσξίαο ηεο αμίαο θαη δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

2.6. Φπήμα  

 Έρνπκε δεη απφ ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ αμηαθή κνξθή φηη ζε κία νηθνλνκία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθεπκέλε εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή, ην ρξήκα είλαη φρη απιψο 

έλα ζχκβνιν θαη κφλν, νχηε κία επηλφεζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ αιιά αληίζεηα εκθαλίδεηαη θπζηθά κέζα απφ ηελ εκπνξεπκαηηθή 

ζρέζε, είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο, εθθξάδεη ηελ γεληθή αληαιιαμηκφηεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη απνηειεί ηελ αλαγθαία κνξθή εκθάληζεο ηεο αμίαο ησλ 
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εκπνξεπκάησλ. Σν ρξήκα είλαη αλαπφζπαζην, εγγελέο ζηνηρείν κίαο νηθνλνκίαο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αμία ρξήζεο θαη ηελ αμία ησλ 

πξντφλησλ ηεο εξγαζίαο θαη έηζη εηζάγεηαη απφ ηνλ Μαξμ ζηελ ζπδήηεζε γηα ην 

εκπφξεπκα θαη ηελ αμία (ηδίσο ηελ κνξθή ηεο αμίαο) απφ ηελ αξρή ηεο. “Ζ πην 

κεγάιε δπζθνιία ζηελ αλάιπζε ηνπ ρξήκαηνο ππεξληθήζεθε απφ ηε ζηηγκή πνπ 

θαηαλνήζεθε πσο ην ρξήκα θαηάγεηαη απφ ην ίδην ην εκπφξεπκα. Μεηά απφ απηφ 

είλαη κφλν ζέκα θαηαλφεζεο ηεο εηδηθήο κνξθήο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί (ηνπ ρξήκαηνο)” 

(Κ. Μαξμ, πκβνιή ζηελ Κξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, ζει. 45). Ζ θχζε ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ αλαδεηθλχνληαη κέζα 

απφ ηελ αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ζηελ απιή 

εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία (κνξθέο ηνπ ρξήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ δηαδηθαζία θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ εηζάγνληαη θαη ζπδεηνχληαη απφ ηνλ 

Μαξμ ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ). 

  Τπελζπκίδνπκε φηη ζε φιε απηή ηε ζπδήηεζε ν Μαξμ ππνζέηεη φηη ν ρξπζφο 

ιεηηνπξγεί ζαλ ην ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα.                  

------------------------------------------------------------------ 

 Λεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο 

1. Λνγηζηηθφ ρξήκα (Money of account) 

 1α) Μέηξν αμηψλ (measure of value) 

 1β) Μέηξν ηηκψλ (standard of price) 

2. Μέζν θπθινθνξίαο (Medium of circulation) 

 2α) Μέζν αγνξψλ (means of purchase) 

 2β) Μέζν πιεξσκψλ (means of payment) 

3. Υξήκα (money). 

--------------------------------------------------------------------- 

 

2.6.1. Λνγηζηηθό ρξήκα 

 ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ ινγηζηηθφ ρξήκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζαλ κέηξν 

αμηψλ (measure of value) ην ρξήκα κπνξεί λα είλαη ηδεαηφ ή θαληαζηηθφ, δελ 

ρξεηάδεηαη δειαδή θαλ λα είλαη παξφλ, αξθεί ην γεγνλφο φηη ε θνηλσλία (θαη ζπλήζσο 

ην ίδην ην Κξάηνο) έρεη επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν εκπφξεπκα ζαλ ην πιηθφ, ην κέζν 

έθθξαζεο ηεο αμίαο φισλ ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ην 

ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα λα είλαη έλα παξαγφκελν εκπφξεπκα, λα έρεη δειαδή νξηζκέλε 



 57 

αμία (πνπ αιιάδεη βέβαηα φηαλ αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπ) κε ηελ νπνία 

ζπγθξίλεηαη ε αμία φισλ ησλ άιισλ εκπνξεπκάησλ. Γξάθεη ν Μαξμ φηη, “Ζ πξψηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξπζνχ είλαη φηη πξνζθέξεη ζηνλ θφζκν ησλ εκπνξεπκάησλ ην πιηθφ 

γηα λα εθθξάδνπλ ηηο αμίεο ηνπο ή φηη εθθξάδεη ηηο αμίεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζαλ 

νκψλπκα, πνηνηηθά φκνηα θαη πνζνηηθά ζπγθξίζηκα κεγέζε. Έηζη ιεηηνπξγεί ζαλ 

γεληθφ κέηξν ησλ αμηψλ θαη κφλν ράξε ζ’ απηή ηελ ιεηηνπξγία ν ρξπζφο -απηφ ην 

εηδηθφ ηζνδχλακν εκπφξεπκα- γίλεηαη πξψηα ρξήκα.” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 107). 

Καη ζπλερίδεη πεξηγξάθνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ρξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

φζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζε πξαγκαηηθφ ρξήκα, “Ζ ηηκή ή ε 

ρξεκαηηθή κνξθή ησλ εκπνξεπκάησλ είλαη φπσο γεληθά ε κνξθή ηεο αμίαο ηνπο κία 

κνξθή πνπ δηαθέξεη απφ ηελ ρεηξνπηαζηή πξαγκαηηθή ζσκαηηθή κνξθή ηνπο είλαη 

επνκέλσο κφλν ηδεαηή ή θαληαζηηθή κνξθή....Μηαο θαη ε έθθξαζε ησλ αμηψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζε ρξπζφ είλαη ηδεαηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ 

κφλν θαληαζηηθφο ή ηδεαηφο ρξπζφο. Κάζε θάηνρνο εκπνξεπκάησλ μέξεη φηη απέρεη 

πνιχ απφ ην λα έρεη κεηαηξέςεη ηα εκπνξεχκαηά ηνπ ζε ρξήκα φηαλ έρεη εθθξάζεη 

ηελ αμία ηνπο ζε κία ηηκή ή φηαλ ηνπο δίλεη κία θαληαζηηθή κνξθή ρξπζνχ θαη φηη δελ 

ηνπ ρξεηάδεηαη νχηε θφθθνο πξαγκαηηθνχ ρξπζνχ γηα λα ππνινγίζεη ζε ρξπζφ αμίεο 

εκπνξεπκάησλ πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 108 - 109). 

 Έρνπκε δεη πσο ε επέθηαζε ηεο ζθαίξαο ηεο αληαιιαγήο (ε παξαγσγή φιν θαη 

κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο κίαο νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ 

αληαιιαγή ηνπ) νδεγεί ζηελ αλάδεημε επί κέξνπο εηδηθψλ ηζνδπλάκσλ θαη ηειηθά 

ζηελ επηινγή ηνπ ρξπζνχ ζαλ γεληθνχ ηζνδχλακνπ ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

εθθξάδνληαο έηζη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα θαη αληαιιαμηκφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ 

απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα απφ απηφλ ηνλ ξφιν φια ηα άιια εκπνξεχκαηα. Σν ρξήκα 

είλαη απνηέιεζκα θαη αληαλάθιαζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο, δελ είλαη ζε 

θακία πεξίπησζε ε αηηία ηεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Όηαλ ην ρξεκαηηθφ 

εκπφξεπκα (άξγπξνο θαη κεηέπεηηα ρξπζφο) έρεη νξηζηηθά θαζηεξσζεί θαη είλαη 

θνηλσληθά απνδεθηφ ηφηε κία ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα ηνπ επηιέγεηαη (απφ ην Κξάηνο 

ή ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα) ζαλ ην κέηξν ησλ ηηκψλ ή ε κεηξηθή κνλάδα ησλ ηηκψλ 

(standard of price). Έηζη ε έθθξαζε Pi = 10 νπγγηέο ρξπζνχ ζεκαίλεη φηη ην 

εκπφξεπκα εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ ζηνλ ρξπζφ, ν ρξπζφο δειαδή είλαη ην εμσηεξηθφ 

κέηξν  ηεο αμίαο (κε ηελ εξγαζία φπσο έρνπκε δεη λα είλαη ην εζσηεξηθφ κέηξν) θαη 

κία νξηζκέλε πνζφηεηα ρξπζνχ (εδψ, ίζε κε 1 νπγγηά ζε βάξνο) γίλεηαη ε κνλάδα ησλ 
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ηηκψλ, κε ηελ κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο λα πεξηέρεη ην ίδην πνζφ αμίαο (αθεξεκέλεο 

εξγαζίαο) ην νπνίν πεξηέρνπλ δέθα κνλάδεο (νπγθηέο) ηνπ ρξεκαηηθνχ εκπνξεχκαηνο, 

“Σν ρξήκα ζαλ κέηξν αμίαο είλαη ε αλαγθαία κνξθή εκθάληζεο ηνπ κέηξνπ ηεο αμίαο, 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο πνπ ελππάξρεη ζηα εκπνξεχκαηα” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 

107).              

 Δπηπξφζζεηα, ε λνκηζκαηηθή ηηκή (mint price) πνπ είλαη ην φλνκα ην νπνίν 

νξίδεηαη ή δίλεηαη απφ ην Κξάηνο ζε κία θαζνξηζκέλε πνζφηεηα ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εκπνξεχκαηνο (π.ρ. 1 νπγγηά ρξπζνχ = $2) ζπγθεθξηκελνπνηεί πεξηζζφηεξν ηελ 

ηηκηαθή κνξθή (price form) ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα είλαη 

Pi = $20. “Έηζη νη ηηκέο ή ηα πνζά ηνπ ρξπζνχ ζηα νπνία κεηαηξέπνληαη ηδεαηά νη 

αμίεο ησλ εκπνξεπκάησλ εθθξάδνληαη ηψξα κε ηα ρξεκαηηθά νλφκαηα ή κε ηα λφκηκα 

ηζρχνληα ππνινγηζηηθά νλφκαηα ηεο ρξπζήο θιίκαθαο. Αληί ινηπφλ λα ιέκε φηη έλα 

θνπάξηεξ ζηηάξη είλαη ίζν κε κία νπγγηά ρξπζφ, ζηελ Αγγιία ζα έιεγαλ φηη είλαη ίζν 

κε 3 ιίξεο ζηεξιίλεο, 17 ζειίληα θαη 10.5 πέλεο. Έηζη κε ηα ρξεκαηηθά ηνπο νλφκαηα 

ηα εκπνξεχκαηα ιέλε ην έλα ζην άιιν ηη αμίδνπλ θαη ην ρξήκα ρξεζηκεχεη ζαλ 

ινγηζηηθφ ρξήκα θάζε θνξά πνπ πξφθεηηαη λα πξνζδηνξηζηεί έλα πξάγκα ζαλ αμία 

δειαδή ζηελ ρξεκαηηθή ηνπ κνξθή” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 113).      

 Αθνχ ε ηηκή ελφο εκπνξεχκαηνο είλαη ε πνζφηεηα ηνπ γεληθνχ ηζνδχλακνπ κε 

ηελ νπνία αληαιιάζζεηαη, ζπλεπάγεηαη φηη ν ρξπζφο ζαλ ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα θαη 

κέηξν ηεο αμίαο (αλ θαη έρεη αμία) δελ έρεη ηηκή γηαηί δελ κπνξεί λα αληαιιαρζεί ή λα 

ζπγθξηζεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ λνκηζκαηηθή ηηκή είλαη απιψο κία ζχκβαζε κέζσ ηεο 

νπνίαο κία πνζφηεηα (βάξνο) ρξπζνχ απνθηά έλα λνκηζκαηηθφ φλνκα (ιίξα ζηεξιίλα, 

δνιάξην, δξαρκή, θ.ι.π.), ψζηε ην κέηξν ησλ αμηψλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κέηξν 

ηηκψλ.       

 

2.6.2. Υξήκα ζαλ κέζν θπθινθνξίαο  

 Μεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρξήκαηνο απηφ αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ 

κέζν θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, λα δηακεζνιαβεί δειαδή ζηελ κεηάβαζε 

(κεηακφξθσζε) απφ έλα εκπφξεπκα ζε θάπνην άιιν πεξηζζφηεξν επηζπκεηφ γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ηχπν ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο 

Δ
1
 - Υ - Δ

2
 , φπνπ Δ

1
, Δ

2
 παξηζηάλνπλ δχν δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα (παλί θαη Βίβινο 

ζην παξάδεηγκα ηνπ Μαξμ) θαη Υ = ρξήκα. Όηαλ  ην ρξήκα αιιάδεη ρέξηα ηαπηφρξνλα 

κε ην εκπφξεπκα ηφηε ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν αγνξάο (means of purchase) ελψ φηαλ ε 
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θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ έρεη γίλεη ρσξίο ηελ αξρηθή ρξεζηκνπνίεζε ρξήκαηνο 

(απιή πίζηε) θαη ην ρξήκα αιιάδεη ρέξηα αξγφηεξα γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ πψιεζε 

ηφηε ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν πιεξσκψλ (means of payment).       

 Ζ ηδεαηή ή επηζπκεηή ηηκή πνπ νξίζζεθε απφ ηνλ θάηνρν ηνπ εκπνξεχκαηνο 

πξνεγνπκέλσο ζαλ κηα αληηζηνηρία αλάκεζα ζην εκπφξεπκα ηνπ θαη ην ρξήκα(ηηθφ 

εκπφξεπκα) πξέπεη λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο, ην 

εκπφξεπκα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ζε ρξήκα, ηελ γεληθά ηζνδχλακε θαη 

θνηλσληθά απνδεθηή κνξθή ηεο αμίαο. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ππάξρεη θάπνηα κεξηθή θξίζε ή αλαηαξαρή ζην επίπεδν ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ε κεηαηξνπή κηαο κεγάιεο κάδαο εκπνξεπκάησλ ζε ρξήκα 

θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή. Μία ηέηνηνπ είδνπο πηζαλφηεηα ελππάξρεη θπζηνινγηθά ζε 

κία εκπνξεπκαηηθή νηθνλνκία  φπνπ αθελφο είλαη μερσξηζκέλεο ε αμία ρξήζεο θαη ε 

γεληθά ηζνδχλακε κνξθή ηεο αμίαο θαη  ε κεηακφξθσζε Δ - Υ είλαη πάληνηε ην 

δεηνχκελν, θαη αθ’ εηέξνπ ην γεγνλφο φηη φηαλ θάπνηνο παξαγσγφο έρεη κφιηο 

νινθιεξψζεη ηελ θάζε Δ - Υ (έρεη πνπιήζεη ην εκπφξεπκά ηνπ γηα ρξήκα) απηφ δελ 

απνηειεί εγγχεζε φηη ζα πεξάζεη ακέζσο ζηελ θάζε Υ - Δ, ζηελ ελεξγφ δήηεζε 

δειαδή ελφο άιινπ εκπνξεχκαηνο κε ην ρξήκα πνπ δηαζέηεη. Αλ δελ ζπκβεί απηφ (αλ 

έρνπκε δειαδή κία πξνζσξηλή έζησ απφζπξζε ηνπ ρξήκαηνο απφ ηελ θπθινθνξία, 

ηνλ απνζεζαπξηζκφ ηνπ) ζπλεπάγεηαη φηη θάπνηνο άιινο παξαγσγφο κπνξεί λα έρεη 

δπζθνιίεο λα κεηαηξέςεη ην εκπφξεπκά ηνπ ζε ρξήκα, λα πξαγκαηνπνηήζεη δειαδή 

ηελ κεηακφξθσζε Δ - Υ. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κία γεληθφηεξε 

θξίζε ζην ρψξν ηεο θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ (κε ηα εκπνξεχκαηα λα 

ζπζζσξεχνληαη θαη λα παξακέλνπλ απνχιεηα απφ ηε κία πιεπξά θαη ην ρξήκα λα 

απνζεζαπξίδεηαη απφ ηελ  άιιε) αλ θαη φπσο αλαθέξεη ν Μαξμ απηφ είλαη κφλν κία 

πηζαλφηεηα πνπ έρεη ηε βάζε ηεο ζηνλ δηαρσξηζκφ πψιεζεο θαη αγνξάο γηα θάζε 

ζπγθεθξηκέλν παξαγσγφ.         

 Δλψ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ ινγηζηηθφ ρξήκα, ην ρξήκα δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη παξφλ ή ρεηξνπηαζηφ, ζαλ κέζν θπθινθνξίαο είλαη ε πξαθηηθή εγγχεζε ηνπ 

ινγηζηηθνχ ρξήκαηνο θαη αλ ηπραίλεη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ην ινγηζηηθφ ρξήκα 

θαη ην ρξήκα (ε κνξθή ρξήκαηνο) πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ην κέζν θπθινθνξίαο λα είλαη 

δηαθνξεηηθά ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν. Καη απηφ 

γηαηί φπσο είλαη γλσζηφ πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ ρξπζνχ ή ησλ 

επγελψλ κεηάιισλ ζαλ κέηξνπ ησλ αμηψλ, γηα πξαθηηθνχο ζπλήζσο ιφγνπο κηα ζεηξά 
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απφ παξαζηάζεηο ή ζχκβνια ηνπ ρξπζνχ (αθφκε θαη λφκηζκα απφ ρξπζφ αιιά 

κηθξφηεξνπ βάξνπο απφ απηφ πνπ αξρηθά είρε ή ππνδειψλεηαη κε ην φλνκά ηνπ) 

εηζάγνληαη ζαλ ππνθαηάζηαηά ηνπ ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο. Δμεηάδνληαο απηέο 

ηηο κνξθέο ηνπ ρξήκαηνο (forms of money) κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε επίζεο ζηνλ 

λφκν ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο ζηελ ζεσξία ρξήκαηνο ηνπ Μαξμ θαη λα ηνλ 

αληηπαξαβάιινπκε κε ηελ πνζνηηθή ζεσξία ρξήκαηνο . 

         

 Υξπζφο ζαλ κέζν θπθινθνξίαο (gold coins)  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο ν ρξπζφο ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν θπθινθνξίαο 

έρνπκε δεη φηη ε κνλαδηαία ηηκή ελφο ηππηθνχ εκπνξεχκαηνο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

  

Pi = (ιi / ιg ) R 

 

φπνπ Pi = ε κνλαδηαία ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο, ιi = ε κνλαδηαία αμία (ψξεο 

αθεξεκέλεο εξγαζίαο) ηνπ εκπνξεχκαηνο, ιg = ε αμία (ψξεο αθεξεκέλεο εξγαζίαο) 

κηαο νξηζκέλεο πνζφηεηαο ρξπζνχ (π.ρ. κίαο νπγθηάο), R ε λνκηζκαηηθή ηηκή ή mint 

price ηεο νξηζκέλεο πνζφηεηαο ρξπζνχ (π.ρ. 1 νπγθηά ρξπζνχ = $2).  Δλψ ζαλ 

ινγηζηηθφ ρξήκα ε πνζφηεηα θαη αθφκε θαη ε ίδηα ε παξνπζία ηνπ ρξήκαηνο δελ 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ κέζν θπθινθνξίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ε θαηάιιειε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο γηα ηελ απξφζθνπηε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο, θαη επνκέλσο ε 

πνζφηεηα ηεο κνξθήο ηνπ ρξήκαηνο πνπ θάζε θνξά ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

θπθινθνξία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θπθινθνξίαο. Ζ 

αμία δειαδή ηνπ ρξεκαηηθνχ εκπνξεχκαηνο είλαη δεδνκέλε απφ ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο ηνπ ελψ ε πνζφηεηά ηνπ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο είλαη κεηαβαιιφκελε θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο θπθινθνξίαο. 

πην ζπγθεθξηκέλα αλ εμεηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα πνπ εθθξάδεη ε εμίζσζε ηεο 

αληαιιαγήο:   

 

 Μcirc V  P Q  Mcirc = P Q / V = (ι/ιg) R (Q / V)     

 M = Mcirc + Mhoards 
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φπνπ, Μ = ζπλνιηθφ απφζεκα ρξήκαηνο, Μcirc = ε πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θπθινθνξία, Mhoards = απνζεζαπξηζκέλν ρξήκα, V = ηαρχηεηα 

θπθινθνξίαο ρξήκαηνο, δειαδή ν κέζνο φξνο πνπ θάζε ρξεκαηηθή κνλάδα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, P = γεληθφ επίπεδν ηηκψλ, Q 

= ζπλνιηθφ πξντφλ (εηζφδεκα), θαη ζεσξήζνπκε φηη βξαρπρξφληα είλαη θαζνξηζκέλα 

(δεδνκέλα) θαη ην πξντφλ απφ ηηο απνθάζεηο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ, 

φπσο επίζεο θαη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο απφ ζεζκηθνχο παξάγνληεο 

(ζπρλφηεηα θαη ηξφπνο πιεξσκψλ, επίπεδν αλάπηπμεο ηεο πίζηεο, θιπ.) ηφηε ε κάδα 

ηνπ ρξήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηηο θπθινθνξίαο θαη πνπ ιεηηνπξγεί θάζε 

θνξά ζαλ κέζν θπθινθνξίαο Μcirc , θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ (δει. ην άζξνηζκα ηηκψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ δηαηξεκέλν κε ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο) πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο αμηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε φια ηα εκπνξεχκαηα (ι), 

ην ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα (ιg) θαζψο θαη ηελ λνκηζκαηηθή ηηκή (ζρέζε), R. Γεληθά 

φκσο έρνπκε φηη ην ζπλνιηθφ απφζεκα ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ηελ πνζφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν θπθινθνξίαο ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν, Μ > Μcirc , θαη ε δηαθνξά ηνπο θάζε θνξά δειαδή ην απνζεζαπξηζκέλν 

ρξήκα, Μhoards ρξεζηκεχεη ζαλ εθεδξεία γηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη νκαιά θαη 

αλάινγα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηηο θπθινθνξίαο νη ζπλαιιαγέο. ε απηφ ην ζεκείν 

κπνξνχλ λα γίλνπλ δχν ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, φηη ζηελ ζεσξία 

ρξήκαηνο ηνπ Μαξμ (φπσο θαη ζε άιιεο ελδνγελείο ζεσξίεο ρξήκαηνο) ε θνξά 

αηηηφηεηαο είλαη απφ ην επίπεδν ηηκψλ (θαη ηηο αμηαθέο ζρέζεηο πνπ ην θαζνξίδνπλ) 

πξνο ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί (ι, ιg , R  P  Mcirc). Ζ ζέζε απηή 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο ρξήκαηνο. Ζ 

ηειεπηαία (ζε κία απφ ηηο πην απιντθέο ηεο εθδνρέο) παίξλνληαο ηα κεγέζε Q θαη V 

ζαλ δεδνκέλα, θάησ απφ ηελ ππφζεζε πσο φιε ε ππάξρνπζα πνζφηεηα ρξήκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε γηα ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ρξπζφο ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν θπθινθνξίαο, ηζρπξίδεηαη φηη ε πνζφηεηα 

ρξήκαηνο είλαη ε κνλαδηθή κεηαβιεηή πνπ πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ (M 

 P). Δλψ δειαδή ζηνλ Μαξμ ε παξαγσγή θαη δηαθίλεζε (θπθινθνξία) ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαζνξίδεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο ζηελ πνζνηηθή ζεσξία 

ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην, θπξίσο γηαηί ε κφλε ιεηηνπξγία πνπ αλαγλσξίδεηαη 

ζην ρξήκα είλαη απηή ηνπ κέζνπ θπθινθνξίαο θαη έηζη ε νπνηαδήπνηε ππεξβάιινπζα 
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πνζφηεηα ηνπ γίλεηαη απηφκαηα ππεξβάιινπζα δήηεζε γηα εκπνξεχκαηα πνπ κε ηε 

ζεηξά ηεο απμάλεη ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ. Γεχηεξνλ, απηή ε ζπλερήο ξνή ηνπ 

ρξήκαηνο απφ ηε ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο πξνο ηελ απνζεζαπξηζκέλε ηνπ κνξθή θαη 

ην αληίζεην, ππνδειψλεη φηη ην ρξήκα νθείιεη λα έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή 

ηδηφηεηεο πνπ λα ηνπ επηηξέπνπλ απηήλ ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ ζπλερή αιιαγή 

κνξθήο (απφ ελεξγφ κέζν θπθινθνξίαο ζε παζεηηθφ απνζεζαπξηζκέλν ρξήκα) ζε 

ηθαλνπνηεηηθά αζθαιή γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ βαζκφ, ηδίσο ζηηο ζπλζήθεο εθείλεο (π.ρ. 

κεξηθήο ή γεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο) πνπ ε νκαιή θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ 

δειαδή ε κεηαηξνπή ηνπο ζην γεληθφ ηζνδχλακν ηεο αμίαο δελ εκθαλίδεηαη 

εμαζθαιηζκέλε. Πεξηζζφηεξα γη’ απηφ ην ζεκείν ζηελ ζπδήηεζε παξαθάησ γηα ηελ 

ηξίηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξήκαηνο.  

 

 Υξήκα κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ (convertible tokens of gold) 

 Όηαλ γηα ηζηνξηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

θξαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηελ θζνξά ηνπ ρξπζνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ 

κέζν θπθινθνξίαο, ην θξάηνο εθδίδεη κνξθέο ρξήκαηνο, ππνθαηάζηαηα ηνπ ρξπζνχ 

πνπ δελ έρνπλ θακία εγγελή αμία (paper money) είλαη φκσο άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε 

ρξπζφ απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο ζε κία νξηζκέλε ηζνηηκία εγγπεκέλε απφ ην θξάηνο 

(π.ρ. 1 νπγθηά ρξπζνχ = $2 φπσο θαη πην πάλσ κφλν πνπ ηψξα ην λφκηζκα ($) δελ 

είλαη ρξπζφο αιιά θάπνην άιιν πιηθφ κεδακηλήο αμίαο) νη ίδηεο ζρέζεηο πνπ 

πεξηγξάςακε πην πάλσ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ ην 

θξάηνο εθδίδεη πεξηζζφηεξν ρξήκα απφ απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

θπθινθνξίαο απηφ αξρηθά απνζεζαπξίδεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα (αλ ε απμεκέλε 

έθδνζε ζπλερηζζεί) παξνπζηάδεηαη ζην θξάηνο ζαλ απμεκέλε δήηεζε γηα κεηαηξνπή 

ηνπ λνκίζκαηνο ζε ρξπζφ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ην θξάηνο αλαινγία. Σφηε ην θξάηνο 

ή απιψο επηβξαδχλεη ηελ έθδνζε ηνπ λνκίζκαηνο ή (αλάινγα κε ηα απνζέκαηα 

ρξπζνχ πνπ δηαζέηεη) αλαηξεί νισζδηφινπ ηελ κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο ζε 

ρξπζφ, ή αιιάδεη ηελ ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο κε ηνλ ρξπζφ δειαδή ηελ λνκηζκαηηθή 

ηηκή R (π.ρ. 1 νπγθηά ρξπζνχ = $4 αληί γηα $2 φπσο πξηλ). Απηή ε αιιαγή ζην R ζα 

πξνθαιέζεη κία άλνδν ζην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ, P αιιά απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε απαμίσζε (ππνηίκεζε) ηνπ ππνθαηάζηαηνπ ηνπ ρξπζνχ 

απέλαληη ζηνλ ρξπζφ, ελψ νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε φξνπο ρξπζνχ παξακέλνπλ 

νη ίδηεο ζην βαζκφ πνπ ι θαη ιg δελ αιιάδνπλ. Ο Μαξμ αλαθέξεη φηη, “Έλαο εηδηθφο 
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λφκνο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν απφ ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ ρξπζφ. Καη ν λφκνο απηφο είλαη απινχζηαηα ν 

αθφινπζνο: ε έθδνζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πνζφηεηα 

ζηελ νπνία ζα έπξεπε πξαγκαηηθά λα θπθινθνξεί ν ρξπζφο πνπ ηνλ παξαζηαίλεη 

ζπκβνιηθά ....  Αλ φκσο ην ραξηνλφκηζκα μεπεξάζεη ην κέηξν ηνπ, δειαδή ηελ 

πνζφηεηα ησλ ρξπζψλ λνκηζκάησλ ηεο ίδηαο νλνκαζίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

θπθινθνξνχλ, εθηφο απφ ην φηη δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο γεληθήο δπζθήκεζεο ηνπ 

δελ κπνξεί κέζα ζηνλ θφζκν ησλ εκπνξεπκάησλ λα παξαζηαίλεη παξά κφλν ηελ 

πνζφηεηα ρξπζνχ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηνπ λφκνπο θαη πνπ 

επνκέλσο κφλν απηή είλαη αληηπξνζσπεχζηκε. Όηαλ ε κάδα ησλ ραξηνλνκηζκάησλ 

παξηζηάλεη ιρ. ηελ 1 νπγγηά ρξπζνχ κε 2 νπγγηέο ηφηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 1 ιίξα 

ζηεξιίλα γίλεηαη ε ρξεκαηηθή νλνκαζία ιρ. ηνπ 1/8 ηεο νπγγηάο ρξπζνχ αληί ηνπ 1/4. 

Σν απνηέιεζκα είλαη ην ίδην ζαλ λα έρεη αιιάμεη ν ίδηνο ν ρξπζφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζαλ κέηξν ησλ ηηκψλ. Έηζη νη ίδηεο αμίεο πνπ πξνεγνχκελα εθθξάδνληαλ κε ηελ ηηκή 

ηεο 1 ιίξαο ζηεξιίλαο εθθξάδνληαη ηψξα κε ηελ ηηκή ησλ 2 ιηξψλ ζηεξιηλψλ” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 140-141). ε θάζε πεξίπησζε αθφκε θαη φηαλ ην Q θαη V 

εθιεθζνχλ σο ζηαζεξά (θάηη πνπ ηζρχεη κφλν ζε εμαηξεηηθά βξαρπρξφληεο πεξηφδνπο) 

ην επίπεδν ηηκψλ P εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο ι, ιg  θαη R θαη φρη απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο θαη κφλν φπσο δηαηείλεηαη ε πνζνηηθή ζεσξία ρξήκαηνο.              

 Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζαλ κέζν θπθινθνξίαο ιεηηνπξγεί 

θάπνην (άλεπ αμίαο) ππνθαηάζηαην ηνπ ρξεκαηηθνχ εκπνξεχκαηνο δειαδή ηνπ 

ρξπζνχ πνπ ε κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ ζε ρξπζφ ζε κία νξηζκέλε ηζνηηκία είλαη 

εγγπεκέλε απφ ην θξάηνο ηφηε ε ηηκή αγνξάο ηνπ ρξπζνχ ζα θπκαίλεηαη πνιχ θνληά 

ζηα ζηελά φξηα πνπ ζέηεη απηή ε επίζεκε ηζνηηκία (mint price). Όκσο απηή ε ηζνηηκία 

είλαη θαη’ φλνκα κφλν ζηαζεξή δελ είλαη εγγπεκέλε γηα πάληνηε θαη γηα φιεο ηηο 

ζπλζήθεο. Δμαξηάηαη απφ ηηο αληηθεηκεληθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο λα θαιχςεη ηελ 

λνκηζκαηηθή ηηκή πνπ έρεη νξίζεη κε ηα απνζέκαηα ρξπζνχ πνπ δηαζέηεη. Αλ δελ 

κπνξεί λα ην θάλεη ηφηε ε ηζνηηκία ρξπζνχ θαη ηνπ ππνθαηάζηαηνπ ηνπ ζηελ 

θπθινθνξία αιιάδεη θαη κία λέα “ζηαζεξή” ηζνηηκία εκθαλίδεηαη. Με άιια ιφγηα 

ζηαζεξή ηζνηηκία (λνκίζκαηνο θαη ρξπζνχ) δελ ζεκαίλεη εληειψο ακεηάβιεηε ή 

θπζηθά δεδνκέλε ζρέζε, ζεκαίλεη φηη είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε γηα φζν δηάζηεκα 

νη  δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο ηνπ επηηξέπνπλ λα κεηαηξέπεη (ή λα πείζεη φηη κπνξεί λα 

κεηαηξέςεη ) ην λφκηζκα πνπ εθδίδεη ζε ρξπζφ.        
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 Υξήκα κε κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ (inconvertible paper money) 

 ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην θξάηνο εθδίδεη ραξηνλφκηζκα ην νπνίν γίλεηαη 

απνδεθηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θπθινθνξία  κφλν κε ηελ θξαηηθή εγγχεζε θαη 

δελ έρεη θακία έζησ θαη παξνδηθά ζηαζεξή ηζνηηκία κε ηνλ ρξπζφ. Απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη ην ρξήκα απηφ δελ είλαη γεληθά κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ γηαηί απηφ κπνξεί λα γίλεη 

ζηελ αγνξά ηνπ ρξπζνχ αλά πάζα ζηηγκή. Ζ δηαθνξά κε ηελ πην πάλσ πεξίπησζε 

είλαη φηη ηψξα δελ ππάξρεη ε εγγχεζε ηνπ θξάηνπο γηα κεηαηξνπή ηνπ λνκίζκαηνο ζε 

ρξπζφ ζηε βάζε κίαο ζηαζεξήο ηζνηηκίαο θαη έηζη ν θάηνρνο ηνπ κε κεηαηξέςηκνπ 

ρξήκαηνο νθείιεη λα απνδερζεί ηελ ηηκή πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά ηνπ 

ρξπζνχ. Αλ ην θξάηνο έρεη εθδψζεη πεξηζζφηεξν ρξήκα απφ ην απαηηνχκελν, ηφηε 

απηφ εθδειψλεηαη φρη πιένλ ζαλ δήηεζε γηα ηα θξαηηθά απνζέκαηα ρξπζνχ αιιά ζαλ 

ππεξβάιινπζα δήηεζε ζηελ αγνξά ρξπζνχ δειαδή ε ηηκή αγνξάο ηνπ ρξπζνχ 

απμάλεηαη θαη ππάξρεη ζηελ νπζία έλα θαζεζηψο κεηαβαιιφκελσλ ηζνηηκηψλ αλάκεζα 

ζηνλ ρξπζφ θαη ην ρξήκα πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν θπθινθνξίαο. ηα πιαίζηα ηεο 

ρξεκαηηθήο ζεσξίαο ηνπ Μαξμ απηή ε πεξίπησζε δελ δηαθέξεη πνηνηηθά ζεκαληηθά 

απφ ηελ πξνεγνχκελε κίαο θαη νη φξνη ηεο ηππηθήο κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο 

πνπ ππήξραλ εθεί πνιιέο θνξέο δηέθεξαλ απφ απηνχο ηεο πξαγκαηηθήο 

κεηαηξεςηκφηεηαο φηαλ ην θξάηνο δελ είρε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ηεξήζεη. Οη ηηκέο 

ησλ εκπνξεπκάησλ πάλησο απμάλνληαη ηψξα πεξηζζφηεξν ζε ζπληνληζκφ κε ηηο 

αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα (πξνζθνξά) ρξήκαηνο κέζσ ηεο αιιαγήο ζην R (νη αιιαγέο 

είλαη ζπλερείο ζε αληίζεζε κε πξνεγνπκέλσο φπνπ ε ζρέζε θπθινθνξνχληνο 

ρξήκαηνο θαη ρξπζνχ αιιάδεη φηαλ ην θξάηνο απνθαζίδεη φηη ε ππάξρνπζα ηζνηηκία 

δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί), αιιά αθφκε ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ηηκψλ, P θαη ηδίσο νη αμηαθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαθέξακε πην πάλσ. Ζ πνζνηηθή ζεσξία ρξήκαηνο ζπιιακβάλεη νξηζκέλα 

πξαγκαηηθά θαηλφκελα αιιά είλαη αξθεηά απιντθή ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κε αλαγλσξίδνληαο άιινπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ εθηφο 

απφ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο. Πάλησο, νη απφιπηεο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ παχνπλ 

λα έρνπλ κία ζπζηεκαηηθή ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ ρξπζνχ ηψξα πνπ ν ηειεπηαίνο δελ 

ιεηηνπξγεί ζαλ ην ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα θαη εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

εμειίμεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ ινγηζηηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί 

ζαλ κέηξν αμηψλ (δξαρκή, δνιάξην, ιίξα ζηεξιίλα, θ.ι.π.) θαζψο θαη απφ ηηο 
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ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ρξήκαηνο (πξνζθνξά θαη δήηεζε ρξήκαηνο ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν παξαγσγήο) θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο πίζηεο θαηά έλα ζχλζεην ηξφπν 

πνπ δελ κπνξεί λα αλαιπζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε απηφ ην ζεκείν. εκαίλεη απηφ φηη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ πην πάλσ θαη αθνξνχζαλ έλα λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα κε 

βάζε ην ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα (commodity money) δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζχγρξνλσλ λνκηζκαηηθψλ ξπζκίζεσλ (ζπζηεκάησλ) πνπ βαζίδνληαη ζην 

ραξηνλφκηζκα (paper money) ρσξίο θακία θξαηηθά εγγπεκέλε θάιπςε απφ ηνλ ρξπζφ 

ή νπνηνδήπνηε άιιν εκπφξεπκα;  Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ νθείιεη λα 

ζπλεμεηάζεη ηελ ηξίηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξήκαηνο, απηήλ πνπ ν Μαξμ νλνκάδεη “ρξήκα 

ζαλ ρξήκα” θαη νινθιεξψλεη ηελ αλάιπζε ηνπ ρξήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην 

επίπεδν, απηφ δειαδή ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο κε ιακβάλνληαο ππ’ 

φςηλ ηηο ρξεκαηηθέο κνξθέο ή/θαη ηηο κνξθέο πίζηεο πνπ γελλά ε θπθινθνξία ηνπ 

ρξήκαηνο ζαλ θεθάιαην.                  

     

 

2.6.3. Υξήκα ζαλ Υξήκα  

 Ο Μαξμ αξρίδεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ηξίηεο θαη βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ρξήκαηνο σο εμήο: “Σν εκπφξεπκα πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κέηξν ηεο αμίαο θαη επνκέλσο 

απηνπξνζψπσο ή κε αληηπξνζψπνπο ζαλ κέζν θπθινθνξίαο είλαη ρξήκα. Γη’ απηφ ν 

ρξπζφο (ή ν άξγπξνο) είλαη ρξήκα. αλ ρξήκα ιεηηνπξγεί απφ ηε κία εθεί φπνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εκθαλίδεηαη κε ηελ ρξπζή (ή αξγπξή) ζσκαηηθφηεηά ηνπ δειαδή 

ζαλ ρξεκαηηθφ εκπφξεπκα επνκέλσο νχηε απιψο ηδεαηά φπσο γίλεηαη κε ην κέηξν ηεο 

αμίαο νχηε θαη ζαλ θάηη θαηάιιειν λα αληηπξνζσπεχεηαη φπσο γίλεηαη κε ην κέζν 

θπθινθνξίαο, απφ ηελ άιιε εθεί φπνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ παγηψλεη ζαλ κνλαδηθή 

κνξθή ηεο αμίαο ή ζαλ κνλαδηθή θαηάιιειε χπαξμε ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο 

απέλαληη ζε φια ηα άιια εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ απιέο αμίεο ρξήζεο, αδηάθνξν 

αλ ηελ αζθεί απηήλ ηελ ιεηηνπξγία ν ίδηνο ή κε αληηπξνζψπνπο ηνπ” (Κεθάιαην, 

Σφκνο Η, ζει. 142).  

 ηηο δχν πξψηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο ε παξνπζία ηνπ ρξεκαηηθνχ 

εκπνξεχκαηνο θαζ’ εαπηνχ δελ είλαη απαξαίηεηε. αλ ινγηζηηθφ ρξήκα, ην ρξήκα 

κπνξεί λα είλαη ηδεαηφ θαη ε ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο λα κελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

αθφκε, ζαλ κέζν θπθινθνξίαο είλαη ε πξαθηηθή εγγχεζε ηεο πξψηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

πξέπεη λα είλαη παξφλ ζηηο αληαιιαγέο αιιά κπνξεί λα παξαζηαζεί (αληηθαηαζηαζεί) 
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θαη απφ αληηθείκελα ρσξίο θακία αμία, φπσο ραξηνλνκίζκαηα (fiat paper money). 

Σφηε φκσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα πξαθηηθή εγγχεζε γηα λα κπνξνχλ νη θάηνρνη 

ηνπ άλεπ αμίαο ρξήκαηνο λα ην απνζχξνπλ απφ ηελ θπθινθνξία θαηά βνχιεζε ρσξίο 

θίλδπλν λα ράζεη ηελ αμία ηνπ, ηδίσο ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καη απηή είλαη 

ε ηξίηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξήκαηνο, ρξήκα ζαλ ρξήκα, ζαλ θάηη πνπ έρεη εγγελή, 

απηνηειή αμία θαη έηζη έρεη ηελ θαηάιιειε (θαη πξαθηηθή) κνξθή  λα απνζπξζεί απφ 

ηελ θπθινθνξία φηαλ νη πεξηζηάζεηο ην απαηηνχλ. ε απηήλ ηνπ ηελ ιεηηνπξγία πνπ 

απνηειεί θαη ην ππφβαζξν γηα ηηο άιιεο δχν ιεηηνπξγίεο ην ρξήκα δελ κπνξεί λα είλαη 

νχηε ηδεαηφ νχηε κπνξεί λα αλαπαξίζηαηαη απφ ζχκβνια, φπσο πξηλ. Απφ ηελ άιιε, 

δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ν ρξπζφο ζπγθεθξηκέλα, νχηε θαη λα έρεη απαξαίηεηα 

ηελ εγγχεζε ηνπ θξάηνπο φπσο ην κεηαηξέςηκν ρξήκα, αιιά νθείιεη λα έρεη αμία 

φπσο φια ηα άιια εκπνξεχκαηα θαη λα είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ θαη γεληθά 

αληαιιάμηκν κε απηά. ε έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα φπνπ ν πινχηνο δελ ρξεηάδεηαη λα 

θπιάζζεηαη ή λα ζπζζσξεχεηαη ζε απηήλ ηελ ηδηαίηεξε κνξθή ην ρξεκαηηθφ 

εκπφξεπκα ή αθφκε θαη ην ρξήκα γεληθά δελ ζα ήηαλ αλαγθαίν. Σν επηρείξεκα ηνπ 

Μαξμ είλαη φηη απηή ε αλάγθε είλαη εγγελήο ζηελ θαπηηαιηζηηθή (εκπνξεπκαηηθή) 

νηθνλνκία θαη αλαπφθεπθηα επαλεκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

φπνπ νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο μεθεχγνπλ απφ ηε ζπλεζηζκέλε ηνπο πνξεία. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη ε αμία ηνπ ρξπζνχ έρεη αλαγθαζηηθά θάπνηα ζπζηεκαηηθή ζρέζε κε 

ην επίπεδν ηηκψλ αθφκε θαη ζήκεξα, αιιά νχηε θαη φηη ην ρξήκα πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο 

ζεκεξηλέο νηθνλνκίεο δελ νθείιεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάςακε πην 

πάλσ. “Ζ νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ ρξήκαηνο έρεη λα θάλεη φρη κε ηελ επίδξαζε 

ησλ αιιαγψλ ζηελ πνζφηεηά ηνπ πάλσ ζηηο ηηκέο αιιά κε ηελ κνξθή ηνπ ζαλ γεληθφ 

ηζνδχλακν” (S. DeBrunhoff, Marx on Money, Urizen Books, New York, 1976, p. 42)      

 Απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαλεξφ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ απνζεζαπξηζκνχ, ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξήκαηνο ζαλ κέζνπ πιεξσκψλ, θαη ηνπ παγθφζκηνπ ρξήκαηνο 

ηηο νπνίεο αλαιχεη ν Μαξμ ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ην ρξήκα.  

 Ο απνζεζαπξηζκφο (hoarding) εθθξάδεηαη απφ ηελ δήηεζε ρξήκαηνο ζαλ 

ρξήκα θαζ’ εαπηφ δειαδή ζαλ ην γεληθφ ηζνδχλακν, ζαλ απηνζθνπφο θαη φρη ζαλ 

κέζν θπθινθνξίαο. Ζ ηαθηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ γίλεη είηε κε ηελ κνξθή 

απιήο πίζηεο είηε ζαλ δηεζλείο ζπλαιιαγέο επίζεο απαηηνχλ ρξήκα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεληθνχ ηζνδχλακνπ ηεο αμίαο. ηελ επνρή πνπ γξάθεη ν Μαξμ ν 

ρξπζφο ήηαλ αθφκε ην “παγθφζκην ρξήκα” κε ηελ έλλνηα φηη απνηεινχζε ζρεδφλ ην 
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κνλαδηθφ κέζν δηαθαλνληζκνχ ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ. ήκεξα ηνλ ξφιν απηφ 

παίδνπλ πφηε ην δνιάξην πφηε άιια “ηζρπξά” λνκίζκαηα πνπ δελ έρνπλ βέβαηα εγγελή 

αμία αιιά ζεσξνχληαη νη πιένλ αζθαιείο κνξθέο δηαηήξεζεο ηεο αμίαο, ζηνλ βαζκφ 

βέβαηα πνπ νη αληίζηνηρεο θξαηηθέο αξρέο πνπ ειέγρνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπο δελ 

ππεξεθδίδνπλ ζπλεηδεηά ή απφ αβιεςία ηα λνκίζκαηα απηά. Απηή ε δέζκεπζε θάλεη 

αξθεηνχο αλαιπηέο λα θαινχλ απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ γηα επηζηξνθή ζε έλα ζχζηεκα 

φπνπ ν ρξπζφο (ή θάπνην άιιν εκπφξεπκα) ζα παίδεη έλαλ πεξηζζφηεξν άκεζν θαη 

ζεκαληηθφηεξν ξπζκηζηηθφ ξφιν απφ φηη ζπκβαίλεη έζησ θαη κε έκκεζν ηξφπν ηψξα.                                
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ 

ΤΠΔΡΑΞΗΑ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.1. Η Μεηαηποπή ηος Φπήμαηορ ζε Κεθάλαιο 

 

 ην δεχηεξν κέξνο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ, ν Μαξμ πξαγκαηεχεηαη 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε 

θεθάιαην ζπλερίδνληαο έηζη ην ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αιιεινπρία ησλ ελλνηψλ, εξγαζία  αμία  ρξήκα  θεθάιαην. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ν Μαξμ αξρηθά αληηπαξαβάιιεη ηνλ γεληθφ ηχπν θπθινθνξίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ κε ηελ απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, έπεηηα αλαιχεη ηελ θχζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζαλ εκπφξεπκα ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο θαη ηέινο παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηεο ππεξαμίαο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 ηελ αξρή ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ νη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ θχζε 

θαη ηελ κνξθή ηεο απιήο εκπνξεπκαηηθήο θπθινθνξίαο Δ - Υ - Δ απφ ηε κία θαη ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ Υ - Δ - Υ’
 
 απφ ηελ άιιε εληνπίδνληαη απφ ηνλ Μαξμ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κία πξψηε πεξηγξαθή ησλ εμσηεξηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο 

θεθαιαηαθήο ζρέζεο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο “Σν ρξήκα ζαλ ρξήκα θαη 

ην ρξήκα ζαλ θεθάιαην δηαθξίλνληαη πξηλ απφ φια κφλν απφ ηελ δηαθνξεηηθή κνξθή 

ηεο θπθινθνξίαο ηνπο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 159). 

 Ζ πξψηε βαζηθή δηαθνξά έρεη λα θάλεη κε ην ζθνπφ ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (θπθιήζεσλ, circuits). ηελ απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία, ηα δχν 

άθξα πεξηέρνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα αμίαο θαζψο ε κφλε δηαθνξά ησλ δχν πφισλ είλαη 

ην γεγνλφο φηη αλαπαξηζηνχλ δχν πνηνηηθά δηαθνξεηηθά εκπνξεχκαηα, δηαθνξεηηθέο 

αμίεο ρξήζεο. Ο θάηνρνο (παξαγσγφο) ηνπ αξρηθνχ εκπνξεχκαηνο (Δ) πνπιά πξψηα 

γηα λα αγνξάζεη αξγφηεξα δειαδή αληαιιάζζεη ην εκπφξεπκά ηνπ κε ρξήκα (Δ - Υ) 

θαη έπεηηα κε απηφ ην ρξήκα αγνξάδεη θάπνην άιιν εκπφξεπκα (Υ - Δ) πνπ ηθαλνπνηεί 
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πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπ απφ ην αξρηθφ εκπφξεπκα. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ζθνπφο 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε θαηαλάισζε θαη νη νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζηελ αμία 

ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ εκπνξεχκαηνο είλαη ηπραίεο θαη κε ζπζηεκαηηθέο. 

Άιισζηε ζε φιε απηή ηε ζπδήηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία, ηελ θχζε θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ν Μαξμ ππνζέηεη φηη ν θαλφλαο είλαη πσο ζηελ ζθαίξα 

ηεο θπθινθνξίαο αληαιιάζζνληαη ηζνδχλακεο αμίεο. 

 ηνλ ηχπν Υ - Δ - Υ’, φπνπ ν θάηνρνο ηνπ ρξήκαηνο αξρηθά αγνξάδεη 

εκπφξεπκα(ηα) γηα λα πνπιήζεη αξγφηεξα, ηα δχν άθξα είλαη πνηνηηθά φκνηα, 

αλαπαξηζηνχλ θαη ηα δχν ρξεκαηηθέο πνζφηεηεο. Έηζη ινγηθά ην παλ ζε φιε απηήλ 

ηελ δηαδηθαζία δελ κπνξεί παξά λα είλαη ε πνζνηηθή δηαθνξά ησλ δχν άθξσλ, ν 

ζθνπφο ηεο δειαδή εζηηάδεηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαθνξά αλάκεζα 

ζην Υ’ θαη ην Υ, εληειψο αλεμάξηεηα απφ ηηο αμίεο ρξήζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. “Απηήλ ηελ πξνζαχμεζε ή απηφ ην πεξίζζεπκα πάλσ απφ ηελ αξρηθή 

αμία ην νλνκάδσ: ππεξαμία (surplus value). Έηζη, ε αμία πνπ πξνθαηαβιήζεθε 

αξρηθά φρη κφλν δηαηεξείηαη ζηελ θπθινθνξία αιιά κέζα ζε απηήλ αιιάδεη ην 

κέγεζνο ηεο, πξνζζέηεη ζηνλ εαπηφ ηεο κία ππεξαμία, ή αμηνπνηείηαη (valorized). Καη 

απηή ε θίλεζε ηελ κεηαηξέπεη ζε θεθάιαην”. (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 163). Δίλαη 

δειαδή ην θεθάιαην κία πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ (πξν)θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρφ 

ηεο γηα ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηνπ κεγέζνπο 

ηεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ ζα δνχκε παξαθάησ.             

 Ζ δεχηεξε δηαθνξά ησλ δχν ηχπσλ ζπλίζηαηαη επνκέλσο ζην φηη ην ρξήκα θαη 

ηδηαίηεξα ε πνζφηεηά ηνπ ζηνλ ηχπν Υ - Δ - Υ’ εκθαλίδνληαη ζαλ απηνζθνπφο, ζαλ ε 

κνλαδηθή επηδίσμε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ελψ ζηελ απιή εκπνξεπκαηηθή θπθινθνξία 

Δ - Υ - Δ ην ρξήκα εκθαλίδεηαη κφλν παξνδηθά ζαλ ε δηακεζνιαβνχζα κνξθή ηεο 

κεηάβαζεο απφ ην έλα εκπφξεπκα ζην άιιν. ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε ρξήκα 

πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ θεθάιαην ελψ ζηελ δεχηεξε ρξήκα πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κέζν 

θπθινθνξίαο. 

 Μία ηξίηε δηαθνξά  έρεη λα θάλεη κε ην φηη ην ρξήκα πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ 

θεθάιαην πξνθαηαβάιιεηαη ζαλ Υ θαη επηζηξέθεη ζαλ Υ’ ζηνλ θάηνρφ ηνπ. Αληίζεηα, 

ζηνλ ηχπν Δ - Υ - Δ ην ρξήκα μνδεχεηαη κε ηελ έλλνηα φηη ε αγνξά εκπνξεχκαηνο δελ 

νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηελ επαλεκθάληζε ηνπ, ην ρξήκα απνκαθξχλεηαη νξηζηηθά απφ 

ηνλ θάηνρφ ηνπ. Ζ επαλαξνή δειαδή ηνπ ρξήκαηνο ζην αξρηθφ ηνπ ζεκείν εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαβάιιεηαη. Απηφ ζρεηίδεηαη κε κία άιιε δηαθνξά 
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αλάκεζα ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο. Ζ 

ζπκπιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Υ - Δ - Υ’ επηηξέπεη ηελ επαλάιεςε ηεο θαη κάιηζηα ζε 

δηεπξπκέλε θιίκαθα. Αληίζεηα ε  ζπκπιήξσζε ηεο  θχθιεζεο Δ - Υ - Δ απνηειεί ην 

ηέινο ηεο πνπ ζπκπίπηεη θαη κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηειηθνχ εκπνξεχκαηνο θαη γηα 

λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία απηή θάπνηνο ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ή λα 

παξάγεη έλα άιιν εκπφξεπκα. Σέινο, ζαλ ππνθεηκεληθφο θνξέαο θαη δηεθπεξαησηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο Δ - Υ - Δ ν θάηνρνο ηνπ ρξήκαηνο ιεηηνπξγεί, γίλεηαη θαηαλαισηήο 

κηαο θαη ε θαηαλάισζε είλαη ν κνλαδηθφο ζθνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ελψ ν 

θάηνρνο ηνπ ρξήκαηνο ζηελ δηαδηθαζία  Υ - Δ - Υ’ γίλεηαη θαπηηαιηζηήο. Ζ 

αμηνπνίεζε ή ε επέθηαζε ηεο αμίαο, πνπ είλαη ε αληηθεηκεληθή βάζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο γίλεηαη πιένλ ν ππνθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ θαπηηαιηζηή πνπ ζην πξφζσπφ 

ηνπ ηψξα ππνθεηκεληθνπνηείηαη ε θεθαιαηαθή ζρέζε. 

 Παξ’ φια απηά, φπσο αλαθέξεη ν Μαξμ ζην ηκήκα (θεθάιαην) φπνπ 

πξαγκαηεχεηαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ γεληθνχ ηχπνπ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, “Ζ 

κνξθή ηεο θπθινθνξίαο φπνπ ην ρξήκα κεηακνξθψλεηαη ζε θεθάιαην αληηθάζθεη κε 

φινπο ηνπο λφκνπο πνπ αλαπηχμακε πξνεγνχκελα ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηνπ 

εκπνξεχκαηνο, ηεο αμίαο, ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο ίδηαο ηεο θπθινθνξίαο” (Κεθάιαην, 

Σφκνο Η, ζει. 168). Δλλνεί εδψ ν Μαξμ φηη θαη νη δχν θάζεηο ηεο θχθιεζεο (circuit) 

Υ - Δ - Υ’ δειαδή ε αξρηθή αγνξά εκπνξεχκαηνο ή εκπνξεπκάησλ (Υ - Δ) θαη ε 

κεηέπεηηα πψιεζή ηνπο (Δ - Υ) ιακβάλνπλ ρψξα απνθιεηζηηθά ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο. Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, γηα ηνλ Μαξμ λέα αμία δεκηνπξγείηαη κφλν 

ζηελ ζθαίξα ηεο παξαγσγήο θαη ην κφλν πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο είλαη ε κεηακφξθσζε ή ε αιιαγή κνξθήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο 

αμίαο απφ ηελ εκπνξεπκαηηθή ζηελ ρξεκαηηθή κνξθή θαη ην αληίζηξνθν. Τπάξρεη 

δειαδή αλάγθε εμήγεζεο ηεο πξνέιεπζεο ηεο ππεξαμίαο πνπ νξίζζεθε ζαλ ε  

δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο κε ηελ νπνία μεθηλά ν θαπηηαιηζηήο θαη 

ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο κε ηελ νπνία θαηαιήγεη (s = X’ - X). Καη απηφ γηαηί “Δίλαη 

θαλεξφ φηη φηαλ αληαιιάζζνληαη εκπνξεχκαηα ή εκπνξεχκαηα θαη ρξήκα ίζεο 

αληαιιαθηηθήο αμίαο φηαλ δειαδή αληαιιάζζνληαη ηζνδχλακα θαλέλαο δελ απνζχξεη 

απφ ηελ θπθινθνξία πεξηζζφηεξε αμία απφ ηελ αμία πνπ ξίρλεη ζε απηήλ. Ώζηε 

ινηπφλ δελ γίλεηαη παξαγσγή ππεξαμίαο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 172-173). 

Δξεπλψληαο παξαπέξα γηα ηελ πηζαλή πεγή πξνέιεπζεο ηεο ππεξαμίαο ν Μαξμ θάλεη 

κία ζεηξά απφ ππνζέζεηο πνπ αληηβαίλνπλ ηνλ λφκν ηεο αληαιιαγήο ηζνδπλάκσλ 
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αμηψλ ζηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ. Δίηε φκσο απηή ε ππφζεζε είλαη φηη ηα 

εκπνξεχκαηα πσινχληαη θάησ απφ ηελ αμία ηνπο θαηά έλα νξηζκέλν πνζνζηφ είηε 

πάλσ απφ απηήλ δελ κπνξεί θαλείο λα εμεγήζεη ζε απηή ηε βάζε ηελ ζπζηεκαηηθή 

απφζπαζε ππεξαμίαο απφ ηνλ θεθαιαηνθξάηε θνξέα ηεο θχθιεζεο Υ - Δ - Υ’. Καη 

απηφ γηαηί ηφηε φηη θεξδίδεη (ράλεη) ν θαπηηαιηζηήο αγνξάδνληαο ηα πξντφληα θάησ 

(πάλσ) απφ ηελ αμία ηνπο ζηελ αξρηθή αγνξά (Υ - Δ) αληηζηαζκίδεηαη εληειψο ζηελ 

επφκελε θάζε (Δ - Υ) απφ ηελ αληίζηνηρε απψιεηα (θέξδνο) πνπ έρεη ν θαπηηαιηζηήο 

φηαλ πσιεί ηα πξντφληά ηνπ θαηά ην ίδην πνζνζηφ θάησ (πάλσ) απφ ηελ αμία ηνπο. 

Σφηε κφλν κπνξεί λα εμεγεζεί ε ππεξαμία ζηελ βάζε ηεο ζπζηεκαηηθήο πψιεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πάλσ απφ ηελ αμία ηνπο αλ ππάξρεη κία ηάμε πνπ κφλν αγνξάδεη θαη 

πνηέ δελ πσιεί. Απηφ θπζηθά είλαη αδχλαην κέζα ζηα πιαίζηα κίαο νηθνλνκίαο θαη 

φπσο αλαθέξεη ν Μαξμ ηζηνξηθά ζπκβαίλεη κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη αγνξαζηέο 

απνθηνχλ ην εηζφδεκα ηνπο ράξε ζε εμσνηθνλνκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο (ζπλήζσο ζε 

βάξνο ησλ ίδησλ ησλ πσιεηψλ) θαη έηζη είλαη ηθαλνί λα ζπλερίζνπλ απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία επηζηξέθνληαο απιψο κέξνο ηνπ θφξνπ πνπ έρνπλ απνζπάζεη κέζσ ηεο 

αγνξάο εκπνξεπκάησλ πάλσ απφ ηελ αμία ηνπο (ε πεξίπησζε ηεο Ρψκεο θαη ησλ 

θφξνπ ππνηειψλ ζε απηήλ πφιεσλ ηεο Μ. Αζίαο). Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε ηηο αληαιιαγέο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ αληί θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ ή θαηεγνξηψλ. Αλ ππνζέζνπκε φηη θάπνηνο ηθαλφο δηαπξαγκαηεπηήο 

θαηνξζψλεη λα αληαιιάμεη έλα εκπφξεπκα αμίαο 40 δξρ. κε έλα άιιν κεγαιχηεξεο 

αμίαο (50 δξρ.) ηφηε ην θέξδνο ηνπ ελφο ζπλαιιαζζφκελνπ ηζνχηαη αθξηβψο κε ηελ 

απψιεηα ηνπ άιινπ, θαη ε ζπλνιηθή αμία (90 δξρ.) παξακέλεη ε ίδηα πξηλ θαη κεηά ηελ 

αληαιιαγή. Σν κφλν πνπ ζπκβαίλεη είλαη κία κεηαβίβαζε αμίαο πξνο ηνλ έλα απφ ηνπο 

δχν ζπλαιιαζζφκελνπο αιιά δελ ππάξρεη δεκηνπξγία ή πξνζαχμεζε αμίαο ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. “Όζν ινηπφλ θαη αλ ζηξηθνγπξίζεη θαλείο ηα πξάγκαηα ην απνηέιεζκα 

παξακέλεη ην ίδην. Όηαλ αληαιιάζζνληαη ηζνδχλακα δελ δεκηνπξγείηαη ππεξαμία θαη 

φηαλ αληαιιάζζνληαη κε-ηζνδχλακα πάιη δελ δεκηνπξγείηαη ππεξαμία. Ζ θπθινθνξία 

ή ε αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ δελ δεκηνπξγεί αμία” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 176).    

 Αλ φκσο ε ππεξαμία δεκηνπξγείηαη έμσ απφ ηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο 

είλαη ζαθέο απφ ηελ άιιε πιεπξά φηη δελ κπνξεί παξά λα πξαγκαηνπνηείηαη 

αλαγθαζηηθά ζε απηήλ φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πσινχληαη γηα ηελ απμεκέλε πνζφηεηα 

ρξήκαηνο (Υ’). “Σν θεθάιαην δελ κπνξεί λα πεγάδεη απφ ηελ θπθινθνξία θαη εμίζνπ 

δελ κπνξεί λα κελ πεγάδεη απφ ηελ θπθινθνξία. Πξέπεη λα πεγάδεη ηαπηφρξνλα θαη 
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κέζα ζε απηήλ θαη φρη κέζα ζε απηήλ” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 178). Έηζη, ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη ν θαπηηαιηζηήο αγνξάδεη ηα εκπνξεχκαηα ζηελ 

αμία ηνπο, ηα πσιεί ζηελ αμία ηνπο θαη ηαπηφρξνλα απνζπά ππεξαμία απφ ηελ φιε 

δηαδηθαζία. Ή κε άιια ιφγηα φηη παξαγσγή λέαο θαζαξήο αμίαο γίλεηαη κφλν ζηε 

ζθαίξα ηεο παξαγσγήο ελψ ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο ε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

αμίαο θπθινθνξεί θάησ απφ ηνλ θαλφλα ηεο αληαιιαγήο ηζνδπλάκσλ αμηψλ. Ζ ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηελ ηδηαίηεξε θχζε, δειαδή ζηελ αμία ρξήζεο ελφο απφ 

ηα εκπνξεχκαηα πνπ θάζε θαπηηαιηζηήο αγνξάδεη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη πνπ ε ρξεζηκνπνίεζε (θαηαλάισζή) ηνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αμίαο γεληθά, θαη πην ζπγθεθξηκέλα αμίαο κεγαιχηεξεο 

απφ απηήλ ηνπ ίδηνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ ηελ δεκηνπξγεί. Σν εκπφξεπκα απηφ είλαη 

ε εξγαζηαθή δύλακε (labor power) δειαδή ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη θάζε αλζξψπηλνο 

νξγαληζκφο λα παξάγεη αμίεο ρξήζεο φηαλ ρξεζηκνπνηεί γη απηφ ην ζθνπφ ηηο θπζηθέο 

θαη πλεπκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Έρνπκε ήδε δεη απφ ηελ ζπδήηεζε γηα ηε ζεσξία 

ηεο αμίαο ηνπ Μαξμ φηη ε ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ δειαδή ε δσληαλή 

εξγαζία είλαη γηα ηελ εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο ε πεγή δεκηνπξγίαο ηεο αμίαο. 

Απηφ ην εηδηθφ εκπφξεπκα, ε εξγαζηαθή δχλακε, είλαη γεληθά δηαζέζηκν ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, κφλν ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο φπνπ 

απφ ηε κία ν εξγαδφκελνο είλαη ειεχζεξνο λα δηαζέζεη (πσιήζεη, ελνηθηάζεη) ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ δχλακε ζε φπνηνλ θεθαιαηνθξάηε ζέιεη θαη γηα φζν θαηξφ ζέιεη (ζε 

αληίζεζε κε ηνλ δνχιν ή ηνλ δνπινπάξνηθν ζε πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο παξαγσγήο) 

θαη απφ ηελ άιιε είλαη “ειεχζεξνο” απφ ηελ θαηνρή κέζσλ παξαγσγήο δειαδή δελ 

κπνξεί λα παξάγεη ν ίδηνο ηηο αμίεο ρξήζεο εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ (θαη ησλ αηφκσλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηφλ/ήλ). Απηή ε δηπιή 

“ειεπζεξία” ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε κία θαη ε κνλνπψιεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

απφ ηελ αζηηθή ηάμε απφ ηελ άιιε δελ είλαη θάηη ην θπζηθφ ή θνηλφ ζε φινπο ηνπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο, αιιά αληίζεηα είλαη ην απνηέιεζκα κίαο ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ έρεη λα θάλεη εθηφο ησλ άιισλ θαη κε ηελ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, ηελ παγηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαθήο ζρέζεο, θαη ζεκαηνδνηεί ηελ εκθάληζε 

θαη ηελ ζεκειίσζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. “Σν θεθάιαην γελληέηαη 

κφλνλ εθεί φπνπ ν θάηνρνο κέζσλ παξαγσγήο θαη κέζσλ ζπληήξεζεο βξίζθεη ζηελ 

αγνξά ηνλ ειεχζεξν εξγάηε ζαλ πσιεηή ηεο εξγαζηαθήο ηνπ δχλακεο θαη απηφο ν 

έλαο ηζηνξηθφο φξνο πεξηθιείλεη κέζα ηνπ κία νιφθιεξε παγθφζκηα ηζηνξία. Γη’ απηφ 
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ην θεθάιαην απφ ηελ αξρή είλαη ν πξνάγγεινο κηαο λέαο επνρήο ηεο θνηλσληθήο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 183). 

 Καηφπηλ ν Μαξμ εμεηάδεη ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δύλακεο (value of labor 

power). Απηή νξίδεηαη φπσο θαη γηα θάζε άιιν εκπφξεπκα ζαλ ν αλαγθαίνο ρξφλνο 

εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ απξφζθνπηε 

αλαπαξαγσγή ηνπ εκπνξεχκαηνο. Δδψ φκσο πξφθεηηαη γηα ηνλ αλαγθαίν ρξφλν 

εξγαζίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ εθείλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

αλαπαξάγνπλ ζηελ ίδηα ηνπιάρηζηνλ θπζηθή, θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ηνλ/ηελ  

εξγαδφκελν/ε θαη ηνπο άκεζα εμαξηψκελνπο απφ απηνχο. ηελ αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν αλαγθαίνο ρξφλνο εξγαζίαο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα απνθηήζνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε δεδνκέλν θάζε θνξά ην επίπεδν αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ γεληθφηεξα. Έηζη ε αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξάγεη απηά ηα εκπνξεχκαηα αιιά θαη ηα 

κέζα παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Μία αχμεζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα απηή ζεκαίλεη κείσζε ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ (κέζσλ 

ζπληήξεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη άξα κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο θαη ην αληίζηξνθν.  

 Όκσο ε εξγαζηαθή δχλακε δηαθέξεη σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο απφ 

φια ηα άιια εκπνξεχκαηα θαηά ην εμήο: ελψ ην ειάρηζην επίπεδν ηεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ αμία εθείλεο ηεο πνζφηεηαο εκπνξεπκάησλ πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα 

ηελ επηβίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην απφιπην χςνο ηεο ζε θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (κπνξεί λα) πεξηιακβάλεη έλα πξφζζεην “ηζηνξηθφ ή εζηθφ” 

ζηνηρείν (κάδα εκπνξεπκάησλ) πάλσ απφ ην θπζηνινγηθφ κίληκνπκ. Απηφ εμαξηάηαη 

θάζε θνξά απφ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο θεθαιαηαθήο ζπζζψξεπζεο, ηνπο φξνπο 

ζπγθξφηεζεο θαη δηακφξθσζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ην βαζκφ ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο, άιια πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ δηαθέξνπλ γηα θάζε μερσξηζηή 

νηθνλνκία ή ρψξα, αιιά είλαη γλσζηά θαη δεδνκέλα ζε θάζε πεξίπησζε φπνπ 

ρξεηάδεηαη λα νξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζπγθεθξηκέλν χςνο ηεο αμίαο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο. Να ζεκεησζεί εδψ φηη απηφο ν εμσγελήο θαζνξηζκφο ηεο αμίαο 

ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ή/θαη ηεο ρξεκαηηθήο ηεο έθθξαζεο δειαδή ηνπ κηζζνχ 
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απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θιαζηθήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη βέβαηα 

θαη ηεο καξμηθήο αλάιπζεο.   

 Δπίζεο πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη ν φξνο αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο 

αλαθέξεηαη ζην ηκήκα εθείλν απφ ηηο ζπλνιηθέο αμίεο ρξήζεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ εξγαδφκελνπ ην νπνίν αμηνπνηείηαη (valorized) δειαδή παίξλεη ηε 

κνξθή εκπνξεπκάησλ. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θάπνηα κέζα παξαγσγήο 

(ζπλήζσο κηθξέο εθηάζεηο γεο) παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

επνκέλσο αλάινγα κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα παξάγεη απηφλνκα αμίεο ρξήζεο, ην 

ζχλνιν ησλ αμηψλ ρξήζεο πνπ θαηαλαιψλεη ν κέζνο εξγαδφκελνο ζε κία δεδνκέλε 

νηθνλνκία δειαδή ην βηνηηθφ ηνπ επίπεδν, κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ 

πνζφηεηα αμηψλ ρξήζεο πνπ ζπληζηνχλ ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο (βιέπε 

πίλαθα 6). Έλα κέξνο δειαδή ησλ αμηψλ ρξήζεο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπαξάγεηαη ν 

εξγαδφκελνο θαη νη εμαξηψκελνη απφ απηφλ παξάγεηαη έμσ απφ ηηο θαπηηαιηζηηθέο 

ζρέζεηο παξαγσγήο. Απηφ ζπκβαίλεη έηζη θη αιιηψο ζηελ πεξίπησζε ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο (domestic labor) πνπ απαηηείηαη ζην ρψξν ηεο θαηνηθίαο ηνπ/ηεο 

εξγαδφκελνπ/εο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο (θαζαξηζκφο, ζίηηζε, θξνληίδα παηδηψλ, 

θα) φπσο επίζεο θαη ησλ εμαξηψκελσλ απφ απηνχο. Σν θεθάιαην είλαη ππεχζπλν κφλν 

γηα ηελ θάιπςε ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο πνπ ζπλήζσο είλαη ηφζν 

κηθξφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο απφ ηελ απηφλνκε παξαγσγή αμηψλ ρξήζεο γηα απηνθαηαλάισζε. Έηζη κπνξεί 

λα παξαηεξείηαη ηζηνξηθά ην θαηλφκελν ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο φπνπ νη εξγαδφκελνη 

απνρσξίδνληαη (απνμελψλνληαη) κε ηε ζέιεζή ηνπο ή φρη απφ ηα ηειεπηαία κέζα 

παξαγσγήο πνπ ηζηνξηθά θαηείραλ, ε αμία ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δχλακεο λα αλεβαίλεη 

θαη ηαπηφρξνλα ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν λα κεηψλεηαη.  

Αθφκε πην ζπγθεθξηκέλα ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηέρεη θαη 

έλα ηξίην ηκήκα ("αθαζάξηζηνο θνηλσληθφο κηζζφο") πνπ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο 

είηε κε ηε κνξθή ηεο ζπιινγηθήο θαηαλάισζεο αμηψλ ρξήζεο (πρ. ππεξεζίεο πγείαο, 

εθπαίδεπζεο, αλαςπρήο, πνιηηηζηηθέο, θα) είηε κε ηε κνξθή ησλ ρξεκαηηθψλ 

κεηαβηβάζεσλ (πρ. ζπληάμεηο, επηδφκαηα αλεξγίαο, επηδφκαηα πξφλνηαο, θα). Φπζηθά 

ηα θξαηηθά έζνδα πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαπάλεο απηέο πξνέξρνληαη και απφ ηνπο θφξνπο 

πνπ επηβάιινληαη ζην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο (ηκήκα Β ζηνλ 

πίλαθα 6). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θφξνη απηνί κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηνλ 

αθαζάξηζην θνηλσληθφ κηζζφ θαη έηζη ε θαζαξή ζπλεηζθνξά ηνπ θξάηνπο ζην βηνηηθφ 
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επίπεδν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ("θαζαξφο θνηλσληθφο κηζζφο") κπνξεί λα είλαη 

αξλεηηθή. ην παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα 4 ν θαζαξφο θνηλσληθφο κηζζφο ζπκβαίλεη λα 

είλαη ζεηηθφο. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Πίλαθαο 4. 

Βηνηηθό Δπίπεδν = Α + Β + Γ  

Αμίεο ρξήζεο πνπ παξάγνληαη 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο γηα 

ίδηα θαηαλάισζε. 

                   (Α) 

Αμία εξγαζηαθήο δχλακεο = ε 

αμία ησλ αμηψλ ρξήζεο πνπ 

αγνξάδνληαη κε ηελ ακνηβή 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην θε-   

θάιαην. 

                   (Β) 

Καζαξφο θνηλσληθφο κηζζφο = 

αθαζάξηζηνο θνηλσληθφο 

κηζζφο - θφξνη εξγαζίαο 

                  (Γ) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Βηνηηθό επίπεδν = V + Ίδηα θαηαλάισζε ± 

Καζαξόο θνηλσληθόο κηζζόο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Κιείλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ν Μαξμ αλαθέξεη φηη “Ζ 

δηαδηθαζία θαηαλάισζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο είλαη ηαπηφρξνλα ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ θαη ππεξαμίαο. Όπσο ε θαηαλάισζε θάζε άιινπ 

εκπνξεχκαηνο έηζη θαη ε θαηαλάισζε ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζπληειείηαη έμσ απφ 

ηελ αγνξά ή έμσ απφ ηε ζθαίξα θπθινθνξίαο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 188). Έηζη ν 

Μαξμ πεξλάεη ζηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο 

παξαγσγήο ππεξαμίαο ζην ηξίην κέξνο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ.       

 

 

3.2. Παπαγυγική διαδικαζία και παπαγυγή απόλςηηρ ςπεπαξίαρ. 

  

 Γηαδηθαζία εξγαζίαο θαη δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο 

V = 
Αμία εξγαζηαθήο 

δχλακεο = ε αμία 

ησλ αμηψλ ρξήζεο 

πνπ αγνξάδνληαη κε 

ηελ ακνηβή ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ην 

θεθάιαην 

Αμίεο ρξήζεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ίδηα 

θαηαλάισζε 

  «Ζζηθφ θαη ηζηνξηθφ 

ζηνηρείν»  
 

 

 

«subsistence wage” 

 

Καζαξφο θνηλσληθφο 

κηζζφο = αθαζάξηζηνο 

θνηλσληθφο κηζζφο - θφξνη  

Αμίεο ρξήζεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο γηα ίδηα 

θαηαλάισζε 

 

 

V 
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 Όπσο ην εκπφξεπκα είλαη κία ελφηεηα αμίαο ρξήζεο θαη (αληαιιαθηηθήο) 

αμίαο έηζη θαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο απνηειεί ην απνηέιεζκα κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ζαλ ε ελφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο (labor process) θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο (valorization process). Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζε θάπνηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαηεξνχληαη ζε φινπο ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο φηαλ 

παξάγνληαη αμίεο ρξήζεο ελψ ε δεχηεξε είλαη ε πιεπξά εθείλε πνπ είλαη ζχκθπηε κε 

ηελ θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο δειαδή ηελ παξαγσγή αμίαο θαη 

ηαπηφρξνλα ππεξαμίαο. “Ζ γεληθή θχζε ηεο παξαγσγήο αμηψλ ρξήζεο ή αγαζψλ δελ 

αιιάδεη απφ ην γεγνλφο φηη γίλεηαη γηα ηνλ θεθαιαηνθξάηε θαη θάησ απφ ηνλ έιεγρφ 

ηνπ. Γη απηφ πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε δηαδηθαζία εξγαζίαο πξψηα αλεμάξηεηα απφ 

θάζε θαζνξηζκέλε θνηλσληθή κνξθή” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 190). 

 Ο Μαξμ νξίδεη ζαλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο ηελ 

ζθφπηκε ή πξναπνθαζηζκέλε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δειαδή ηελ εξγαζία θαζ’ 

εαπηή, ηα κέζα εξγαζίαο θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ εδψ 

είλαη ν νξηζκφο ηεο εξγαζίαο πνπ δίλεη ν Μαξμ θαη πνπ εκπεξηέρεη ζε φιεο ηεο ηηο 

κνξθέο θαη αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκά ηεο θάπνηα είηε απιή είηε πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηε δηαλνεηηθή δηεξγαζία εθ κέξνπο ηνπ εξγαδφκελνπ. “ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο εξγαζίαο πξνθχπηεη έλα απνηέιεζκα πνπ ππήξρε θηφιαο απφ ηελ αξρή 

ζηελ παξάζηαζε ηνπ εξγάηε δειαδή ππήξρε θηφιαο ηδεαηά” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 

191). Κάζε εξγαζία έρεη ζαλ ζπζηαηηθφ ηεο ζηνηρείν κία θάπνηαο κνξθήο δηαλνεηηθή 

δηαδηθαζία είλαη δειαδή εμ’ νξηζκνχ δηαλνεηηθή εξγαζία θαη έηζη ν ζπλήζεο 

δηαρσξηζκφο πνπ γίλεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη πνπ αληηπαξαβάιιεη ρεηξσλαθηηθή 

θαη πλεπκαηηθή εξγαζία (manual and mental labor) ζαλ εληειψο αληίζεηνπο θαη 

αιιειναπνθιεηφκελνπο φξνπο είηε δελ έρεη θαζφινπ βάζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε 

πξέπεη λα νξηζζεί εθ λένπ κε πεξηζζφηεξε αθξίβεηα σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ πνπ 

αθνξά ηελ δηάθξηζε ησλ δχν φξσλ. 

 Ξαλαγπξλψληαο ζηελ γεληθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο έρνπκε 

ην αθφινπζν ζρήκα :    

 

Δξγαζηαθή δηαδηθαζία    Παξαγσγηθή Δξγαζία + Μέζα Παξαγσγήο Μέζα 

εξγαζίαο (θηηξηαθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο) + Αληηθείκελα εξγαζίαο (πξψηεο 

χιεο + βνεζεηηθέο χιεο) .  
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 ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ν εξγάηεο ρεηξηδφκελνο ηα κέζα 

εξγαζίαο (π.ρ. εξγαιεία) επελεξγεί ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ην κεηαζρεκαηίδεη 

παξάγνληαο κία δηαθνξεηηθή ηειηθή αμία ρξήζεο (κεηαβάιινληαο ηελ θχζε θαη 

ηαπηφρξνλα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ φπσο ιέεη ν Μαξμ)  ελψ ην ζπλνιηθφ εγρείξεκα 

έρεη ζρεδηαζζεί ζηνλ αλζξψπηλν λνπ απφ ηελ αξρή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ είλαη παξαγσγηθή εξγαζία θαη ηα κέζα θαη ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο είλαη κέζα παξαγσγήο.   

 Όπσο πξναλαθέξακε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο είλαη ηελ ίδηα ζηηγκή φρη κφλν παξαγσγή αμηψλ ρξήζεο αιιά θαη 

παξαγσγή αμίαο θαη ππεξαμίαο θαη αλ παξαηεξεζεί απφ απηή ηε ζθνπηά, ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη απφ ηνλ Μαξμ δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο. 

 Σξία ζηνηρεία είλαη ελδηαθέξνληα θαη πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ζε απηφ ην 

ζεκείν. Πξψηνλ, φηη ε ζπλνιηθή θχζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο φπσο πξνυπήξρε 

ηεο νξηζηηθήο επηθξάηεζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο δελ αιιάδεη 

απηφκαηα κε ηελ παξέκβαζε θαη θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηή αιιά δηαηεξεί αξρηθά 

ηνπιάρηζηνλ ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Οη αηηίεο θαη ε θχζε ησλ αιιαγψλ ζηελ 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία πνπ εηζάγεη ν θαηλνχξγηνο ηξφπνο παξαγσγήο εμεηάδνληαη απφ 

ηνλ Μαξμ ζην επφκελν (ηέηαξην) κέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ. Γεχηεξνλ, φηη ν έιεγρνο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηψξα αλήθεη ζηνλ θαπηηαιηζηή ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ 

ξπζκφ ηελ εληαηηθφηεηα ηεο θαη ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο θαη επηβιέπεη ψζηε λα 

δηεμάγεηαη κε ηελ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε νηθνλνκία πιηθψλ θαη γεληθφηεξα 

εηζξνψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ησλ αμηψλ ρξήζεο πνπ παξάγνληαη. Σν πξντφλ 

νθείιεη λα είλαη αμία ρξήζεο γηα λα ππάξρεη θάπνηα δήηεζε γη’ απηφ αιιά φζνλ 

αθνξά ηνλ θαπηηαιηζηή πνπ νξγαλψλεη θαη ειέγρεη ηελ φιε δηαδηθαζία ην πξντφλ 

παξάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ αμία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ππεξαμία 

πνπ πεξηέρεη. Ζ αμία ρξήζεο ηνπ πξντφληνο ηνλ ελδηαθέξεη κφλν ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη 

ν πιηθφο θνξέαο ηεο (αληαιιαθηηθήο) αμίαο ηνπ πξντφληνο ή πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

εκπνξεχκαηνο. Καη ηξίηνλ, φηη ην πξντφλ ηψξα αλήθεη ζηνλ θαπηηαιηζηή θαη φρη ζηνλ 

άκεζν παξαγσγφ ηνπ ν νπνίνο απνμελψλεηαη απφ απηφ παίξλνληαο ζαλ απνδεκίσζε 

γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κφλν ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο 

ηνπ δχλακεο. 
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 Δμεηάδνληαο ιεπηνκεξεηαθά ηελ δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο, δειαδή ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ην Υ επεθηείλεηαη θαη γίλεηαη Υ’ ν Μαξμ παξαζέηεη έλα παξάδεηγκα 

παξαγσγήο λήκαηνο. 

 Αλ ζηελ νηθνλνκία πνπ εμεηάδνπκε 1 ψξα (απιήο αθεξεκέλεο) εξγαζίαο 

παξάγεη 1 νπγγηά ρξπζνχ θαη ε λνκηζκαηηθή ηηκή (mint price) ηεο κίαο νπγθηάο 

ρξπζνχ είλαη 1/2 δξρ. ηφηε 1 ψξα εξγαζίαο παξάγεη λέα αμία πνπ ζε ρξεκαηηθή κνξθή 

είλαη ίζε κε 1/2 δξρ. Δπί πιένλ, ηα “ηερληθά” ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο είλαη φηη ζε 1 ψξα εξγαζίαο, 1 θαη 2/3 θηιά βακβάθη κεηαηξέπνληαη απφ 

ηελ αλζξψπηλε εξγαζία ζε 1 θαη 2/3 θηιά λήκα. Απηφ ζπλεπάγεηαη θαη’ αξρήλ φηη ζε 

6 ψξεο εξγαζίαο, 10 θηιά βακβάθη πνπ ππνζέηνπκε φηη ε αμία ηνπ είλαη ίζε κε 20 

ψξεο αληηθεηκεληθνπνηεκέλεο εξγαζίαο ή 10 δξρ., θαη ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα 

(απφζβεζε) αδξαρηηνχ πνπ αληηπξνζσπεχεη επίζεο φια ηα άιια κέζα παξαγσγήο πνπ 

θαηαλαιψζεθαλ, αμίαο ίζεο κε 4 ψξεο εξγαζίαο δειαδή 2 δξρ. κεηαηξέπνληαη ζε 10 

θηιά λήκα. Έρνπκε δειαδή φηη ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

παξαγσγή 10 θηιψλ λήκαηνο έρνπλ κία αμία ίζε κε 24 ψξεο εξγαζίαο ή 12 δξρ. θαη 

θαζψο ν εξγάηεο παξάγεη λήκα κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ κνξθή ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

ζηελ κνξθή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (λήκα) ηαπηφρξνλα κεηαβηβάδεη  απηνχζηα ηελ 

αμία ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζηελ αμία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. “Οη αμίεο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο, ηνπ βακβαθηνχ θαη ηνπ αδξαρηηνχ ... απνηεινχλ ινηπφλ ζπζηαηηθά κέξε 

ηεο αμίαο ηνπ λήκαηνο ή ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 201). 

Τπφ κία έλλνηα νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα είλαη ην βακβάθη 

θαη ην αδξάρηη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ πξφηεξα (αξρηθά) ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηνπ λήκαηνο. 

 Δπίζεο ππνζέηνπκε φηη ε αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο είλαη δεδνκέλε κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ θαη είλαη ίζε κε 3 δξρ. ή ίζε κε 6 ψξεο εξγαζίαο.  

 Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ δσληαλή εξγαζία δειαδή ηελ θισζηηθή εξγαζία απηή 

ελδηαθέξεη εδψ φρη ζαλ ηέηνηα δειαδή ζαλ ζπγθεθξηκέλε, ρξήζηκε εξγαζία κε εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά ζαλ γεληθή, αθεξεκέλε, κέζε θνηλσληθή εξγαζία, επγαζία πος 

δημιοςπγεί νέα αξία κε ην μφδεκα ηεο θαη πνπ ζεκαίλεη επί πιένλ φηη πξνυπνζέηνπκε 

πσο μνδεχεηαη (πξαγκαηνπνηείηαη) θάησ απφ ηηο θαλνληθέο θνηλσληθά κέζεο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο. ε απηφ ην ζεκείν ν Μαξμ εμεηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κεηά απφ 6 ψξεο, φζεο δειαδή ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζεί απφ ηελ 

δσληαλή (θισζηηθή) εξγαζία κία αμία ηζνδχλακε ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο 
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(βι. πίλαθα 5α). Δίλαη θαλεξφ φηη ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ν θαπηηαιηζηήο 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα πξντφλ (10 θηιά λήκα) ηνπ νπνίνπ ε αμία (15 δξρ. ή 30 ψξεο) 

είλαη αθξηβψο ίζε κε ηελ αμία πνπ θαηέβαιιε γηα κέζα παξαγσγήο θαη εξγαζηαθή 

δχλακε. Δπνκέλσο, απφ ηε ζθνπηά ηνπ πνπ είλαη απηή ηεο δεκηνπξγίαο ππεξαμίαο ε 

φιε δηαδηθαζία δελ έρεη θαλέλα λφεκα θαζψο ζα κπνξνχζε απ’ επζείαο λα αγνξάζεη 

ην λήκα ζηελ αγνξά θαη λα κελ εκπιαθεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Φπζηθά, ζπλερίδεη ν Μαξμ νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαζψο 

δελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα πεξηνξίδεη ηελ δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζηνλ ρξφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, ην αληίζεην 

κάιηζηα θαζψο “...ε αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη ε αμηνπνίεζή ηεο, ε αμία πνπ 

κπνξεί λα παξάγεη ζηελ δηαδηθαζία εξγαζίαο είλαη δχν δηαθνξεηηθά κεγέζε. Απηήλ ηε 

δηαθνξά ζηελ αμία είρε ππ’ φςηλ ηνπ ν θεθαιαηνθξάηεο φηαλ αγφξαδε ηελ εξγαζηαθή 

δχλακε” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 206). Ζ εξγάζηκε εκέξα εθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ 

αλαγθαίν ρξφλν γηα ηελ παξαγσγή αμίαο ίζεο κε ηελ εξγαζηαθή δχλακε δειαδή ν 

εξγαδφκελνο βξίζθεη ζην ρψξν παξαγσγήο πιηθά γηα λα εξγαζζεί φρη 6 αιιά 12 ψξεο 

θαη απηή είλαη ε αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο, γηα ηελ 

κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε θεθάιαην (βιέπε πίλαθα 5β). Σν ζπλνιηθφ πξντφλ είλαη 

20 θηιά λήκα θαη ε ζπλνιηθή λέα αμία είλαη 12 ψξεο εξγαζίαο (φζε δειαδή θαη ε 

εξγάζηκε εκέξα) ή 6 δξρ. απφ ηηο νπνίεο νη 3 δξρ. (6 ψξεο) φπσο θαη πξηλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην θφζηνο ηνπ θαπηηαιηζηή γηα ηελ αγνξά εξγαζηαθήο δχλακεο ελψ 

νη ππφινηπεο 3 δξρ. (6 ψξεο) απνηεινχλ ηελ ππεξαμία δειαδή ηελ κνξθή πνπ παίξλεη 

ε απιήξσηε εξγαζία πνπ απνζπά ν θαπηηαιηζηήο ζαλ θάηνρνο ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Γξάθεη ν Μαξμ “Σν 

ηέρλαζκα πέηπρε επηηέινπο. Σν ρξήκα κεηαηξάπεθε ζε θεθάιαην. Όινη νη φξνη ηνπ 

πξνβιήκαηνο ιχζεθαλ ρσξίο λα θαηαπαηεζνχλ θαζφινπ νη λφκνη ηεο αληαιιαγήο 

εκπνξεπκάησλ. Αληαιιάρζεθε ηζνδχλακν κε ηζνδχλακν. Ο θεθαιαηνθξάηεο ζαλ 

αγνξαζηήο πιήξσζε ην θάζε εκπφξεπκα ζηελ αμία ηνπ, ην βακβάθη ην αδξάρηη, ηελ 

εξγαζηαθή δχλακε. Έθαλε έπεηηα φηη θάλεη θάζε άιινο αγνξαζηήο εκπνξεπκάησλ. 

Καηαλάισζε ηελ αμία ρξήζεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία θαηαλάισζεο ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακεο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

απέδσζε έλα πξντφλ 20 ιίβξεο (θηιά) λήκα αμίαο 30 ζειηληψλ (δξρ.). Ο 

θεθαιαηνθξάηεο επηζηξέθεη ηψξα ζηελ αγνξά φπνπ είρε αγνξάζεη πξνεγνχκελα 

εκπφξεπκα θαη πσιεί εκπφξεπκα. Πσιεί ην λήκα πξνο 1.5 ζειίληα (δξρ.) ηε ιίβξα 
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(θηιφ), αθξηβψο ζηελ αμία ηνπ. Καη φκσο απνζπά απφ ηελ θπθινθνξία 3 ζειίληα 

(δξρ.) πεξηζζφηεξα απφ φζα είρε ξίμεη αξρηθά ζε απηήλ. Όιε απηή ε πνξεία, ε 

κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ηνπ ζε θεθάιαην, ζπληειείηαη κέζα ζηελ ζθαίξα ηεο 

θπθινθνξίαο θαη δελ ζπληειείηαη κέζα ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο. πληειείηαη κε 

ηε κεζνιάβεζε ηεο θπθινθνξίαο επεηδή εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξά ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακεο ζηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ. Γελ ζπληειείηαη ζηελ θπθινθνξία, γηαηί ε 

θπθινθνξία πξνεηνηκάδεη απιψο ηε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο πνπ ζπληειείηαη ζηε 

ζθαίξα ηεο παξαγσγήο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 207). Δδψ ν Μαξμ επίζεο 

δηεπθξηλίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ φξν δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο (valorization process) ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγία αμίαο αιιά πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ε 

ηειεπηαία ζπλερίδεηαη πέξα απφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν έρεη παξαρζεί λέα 

αμία ηζνδχλακε ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο πνπ πιεξψλεη ην θεθάιαην θαη 

έηζη πιεξνχληαη νη φξνη γηα ηελ απηνεπέθηαζε ηεο αμίαο (self-expansion of value). 

πλνςίδνληαο απηφ ην θεθάιαην ν Μαξμ αλαθέξεη φηη “αλ ελφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εξγαζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο αμίαο ε δηαδηθαζία παξαγσγήο είλαη 

δηαδηθαζία παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ, ζαλ ελφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο είλαη θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαπηηαιηζηηθή 

κνξθή ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 209). 

  

                                   



 82 

Πίλαθαο 5α 

Παξαγσγή Τπεξαμίαο (Κεθάιαην, Σόκνο Η, ζει. 199-211) 

3α) Δξγάζηκε εκέξα = 6 ώξεο (= αλαγθαίνο ρξόλνο εξγαζίαο) 

Νεθξή, 

αληηθεηκελνπνηεκέλε 

εξγαζία 

Εσληαλή εξγαζία Πξντφλ Μνλαδηαία 

αμία 

10 θηιά Βακβάθη 

αδξάρηη                        + 

θισζηηθή εξγαζία  

 

10 θηι. λήκα  

20 ψξεο 

+              = 24 ψξεο   + 

4 ψξεο 

 

6 ψξεο         = 

 

30 ψξεο  

 

1θηιφ=1.5δξρ. 

= 3 ψξεο 

10δξρ 

+              =12 δξρ.       + 

2δξρ. 

 

3 δξρ.           = 

 

15 δξρ. 

 

1 ψξα εξγαζίαο = 1 νπγθηά ρξπζνχ, 1 νπγθηά ρξπζνχ = 1/2 δξρ (mint price). ε 1 ψξα 

1 θαη 2/3 θηιά βακβάθη κεηαηξέπνληαη ζε 1 θαη 2/3 θηιά λήκα. 1 θηιφ βακβάθη 

πεξηέρεη 2 ψξεο αληηθεηκελνπνηεκέλεο εξγαζίαο. ε 6 ψξεο 10 θηιά βακβάθη θαη 

πνζφηεηα (απφζβεζε) αδξαρηηνχ κε αμία ίζε κε 4 ψξεο = 2 δξρ. κεηαηξέπνληαη ζε 10 

θηιά λήκα. Αμία εξγαζηαθήο δχλακεο = 3 δξρ = 6 ψξεο 

 

 

Πίλαθαο 5β 

Παξαγσγή ππεξαμίαο: εξγάζηκε εκέξα = 12 ώξεο (= αλαγθαίνο ρξόλνο εξγαζίαο 

+ ρξόλνο ππεξεξγαζίαο) 

Νεθξή, 

αληηθεηκελνπνηεκέλε 

εξγαζία 

Εσληαλή εξγαζία Πξντφλ Μνλαδηαία αμία 

20 θηι. βακβάθη 

αδξάρηη               + 

θισζηηθή  

εξγαζία   

20 θηι. λήκα  

40 ψξεο 

+       = 48 ψξεο   + 

8 ψξεο 

6 ψξεο (v) 

 +      = 12 ψξεο   = 

6 ώξεο (s) 

 

60 ψξεο   

 

1 θηιφ = 1.5 δξρ = 

 =  3 ψξεο 

20 δξρ 

+        = 24 δξρ.   +   

4 δξρ. 

3 δξρ (v) 

 +        = 6 δξρ.    = 

3 δξρ (s) 

 

30 δξρ. 

 

 

 

 

Ζ επέθηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πέξα απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

ππεξαμίαο ηελ νπνία θαξπψλεηαη απνθιεηζηηθά ν θαπηηαιηζηήο ζηνλ νπνίν αλήθεη 

νιφθιεξν ην πξντφλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε αμία (ηηκή) κίαο κνλάδαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο είλαη ε ίδηα. Σν εκπφξεπκα πσιείηαη ζηελ αμία ηνπ ε εξγαζηαθή 

δχλακε πσιείηαη ζηελ αμία ηεο, φπσο θαη ηα κέζα παξαγσγήο θαη έρνπκε θαη 
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δεκηνπξγία ππεξαμίαο. Απηφ γηαηί ν εξγαδφκελνο πιεξψλεηαη ηελ αμία ηεο 

εξγαζηαθήο ηνπ δχλακεο (3 δξρ. = 6 ψξεο) αιιά φρη νιφθιεξε ηελ αμία πνπ 

δεκηνπξγεί ( 6 δξρ. = 12 ψξεο).     

 Έηζη ε πην αλαιπηηθή ή νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ σο ηψξα έρεη παξαζηαζεί απφ ηνλ ηχπν Υ  -- Δ -- Υ’ είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε αθφινπζε: 

   

Υ  ---  Δ (ΜΠ, ΔΓ) ......   Π ....... Δ’  ---   Υ’ = Υ + ΓΥ 

 

φπνπ ΜΠ = Μέζα Παξαγσγήο, ΔΓ = Δξγαζηαθή Γχλακε, Π = Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία,  ΓΥ = Υ’ - Υ = Τπεξαμία. 

 Δίλαη θαλεξφ επίζεο φηη ηα ζηνηρεία ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνθαηαβάιιεη ν 

θαπηηαιηζηήο δηαδξακαηίδνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ δηαδηθαζία  

αμηνπνίεζεο. Ζ εξγαζηαθή δχλακε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ γίλεηαη πξαγκαηηθή 

εξγαζία ζηελ ξεπζηή ηεο κνξθή πξνζζέηεη λέα αμία ζηελ ήδε ππάξρνπζα αμία ησλ 

πιηθψλ κε ηα νπνία δνπιεχεη θαη ηα νπνία κεηαζρεκαηίδεη ζηελ κνξθή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Αληίζεηα ε αμία ησλ κέζσλ παξαγσγήο (κέζα εξγαζίαο θαη αληηθείκελα 

εξγαζίαο δειαδή πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο) κεηαβηβάδεηαη φπσο έρεη (ηνπιάρηζηνλ 

φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο χιεο γηαηί ηα κέζα παξαγσγήο πνπ έρνπλ δηάξθεηα δσήο 

κεγαιχηεξε απφ κία πεξίνδν παξαγσγήο εηζέξρνληαη ζηελ αμία ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο ηκεκαηηθά, φπσο απαμηψλνληαη) απφ πνζνηηθή άπνςε ζηελ αμία ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν. Όζν ρξήζηκν θαη λα είλαη 

θάπνην κέζν παξαγσγήο ζε κία ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα 

κεηαβηβάζεη ζην ηειηθφ πξντφλ αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία ηνπ πνπ έρεη ήδε 

θαζνξηζζεί απφ ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θάησ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθε. Σν 

κέξνο ινηπφλ ηνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη γηα ηελ αγνξά κέζσλ παξαγσγήο 

νλνκάδεηαη ζηαζεξό θεθάιαην (constant capital) κηαο θαη ε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ παξακέλεη ζηαζεξή κεηά ην ηέινο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Αληίζεηα, ην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ εθείλν πνπ 

θαηαβάιιεηαη γηα ηελ αγνξά εξγαζηαθήο δχλακεο νλνκάδεηαη κεηαβιεηό θεθάιαην 

(variable capital) κηαο θαη απνηειεί ηελ ρξεκαηηθή κνξθή ηνπ ζηνηρείνπ εθείλνπ ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο “κεηαβάιιεη” ηελ αμία 
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ηνπ ή θαιχηεξα δεκηνπξγεί αμία κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

αγνξαζζεί ην ίδην.           

 Έηζη, ελψ ζηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο ηα ζηνηρεία ηεο ρσξίδνληαη 

ζε αληηθεηκεληθνχο (κέζα παξαγσγήο) θαη ππνθεηκεληθνχο (παξαγσγηθή εξγαζία) 

παξάγνληεο ζηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο έρνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζε ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θεθάιαην κε βάζε ηελ ζηαζεξφηεηα ή ηελ 

επέθηαζε ζηελ αμία ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ.  

  

 Πνζνζηφ ππεξαμίαο 

 Δπί πιένλ αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηηο δηάθνξεο κνξθέο (ρξνληθή, ρξεκαηηθή ή 

αμηαθή, θπζηθή εκπνξεπκαηηθή) πνπ παίξλεη ην απιήξσην απφ ηνλ θαπηηαιηζηή κέξνο 

ηεο εξγάζηκεο εκέξαο θαη ηηο ζπγθξίλεη κε ηηο αληίζηνηρεο κνξθέο ηνπ κέξνπο ηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο γηα ην νπνίν ακείβεηαη ν εξγάηεο ηφηε έρνπκε έλα κέηξν (δείθηε) 

ηνπ βαζκνχ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 

πνζνζηό ππεξαμίαο (rate of surplus value). Πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ή 

κεραληζκφ εθκεηάιιεπζεο βαζίδεηαη ν θάζε ηξφπνο παξαγσγήο, ε πξψηε απνηειεί 

ηνλ ππξήλα ηνπ δεχηεξνπ, θαη κία ζεηξά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκηθνχ, 

πνιηηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ επνηθνδνκήκαηνο νθείινπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ηα φξηα 

ηνπο ζηελ νπζία θαη ηελ κνξθή ησλ εθκεηαιιεπηηθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Γηα ηνλ 

Μαξμ, “Οη νηθνλνκηθνί θνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί ιρ. ε δνπινθηεηηθή θνηλσλία θαη ε 

θνηλσλία ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν ζηε κνξθή κε ηελ 

νπνία απνζπάηαη απφ ηνλ άκεζν παξαγσγφ, απφ ηνλ εξγάηε, απηή ε ππεξεξγαζία” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 229). Ο θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο μερσξίδεη γηαηί 

ζε απηφλ ε απφζπαζε ηεο ππεξεξγαζίαο δελ γίλεηαη κε ηνλ εκθαλή ηξφπν πνπ 

ζπκβαίλεη ζηνλ δνπινθηεηηθφ ή ηνλ θενπδαξρηθφ ηξφπν παξαγσγήο γηα παξάδεηγκα, 

αιιά αληίζεηα πεξηβάιιεηαη θαη επηθαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ ηελ αληαιιαγή 

ηζνδπλάκσλ ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο (Υ - Δ θαη Δ’ - Υ’) πνπ δίλεη κηα επίθαζε 

ηζφηεηαο ζηελ φιε δηαδηθαζία. Αθξηβψο επεηδή ζηνλ θαπηηαιηζκφ δελ ππάξρνπλ νη 

εκθαλείο εμσνηθνλνκηθνί θαηαλαγθαζκνί ησλ πξνεγνχκελσλ ηξφπσλ παξαγσγήο 

είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιν λα αλαδεηρζεί ε βάζε ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ βαζκφ πνπ θάπνηνο δελ εζηηάδεη ηελ αλάιπζε ζηηο ζρέζεηο 

παξαγσγήο, ηελ δηαλνκή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, αιιά είηε ηα ζεσξεί δεδνκέλα θαη θπζηθά είηε 
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αθαηξεί εληειψο απφ απηά πεξηνξηδφκελνο ζηελ ζθαίξα θαη ηα θαηλφκελα ηεο 

θπθινθνξίαο φπσο θάλεη ε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πίλαθαο 6 

Πνζνζηό ππεξαμίαο θαη κνξθέο ηνπ 

        Α                      +            Β                   =                Δξγάζηκε εκέξα 

Φπόνορ αναγκαίαρ 

επγαζίαρ           + 

(6 ώπερ) 

Φπόνορ 

ςπεπεπγαζίαρ = 

(6 ώπερ) 

Σςνολικόρ σπόνορ επγαζίαρ 

 

(12 ώπερ) 

Μεηαβιεηφ 

θεθάιαην           + 

(3 δξρ.) 

Τπεξαμία        = 

 

(3 δξρ.) 

πλνιηθή λέα αμία 

 

(6 δξρ.) 

Αλαγθαίν  

πξντφλ               + 

(2 θηι. λήκα) 

Τπεξπξντφλ    = 

 

(2 θηι. λήκα) 

Νέν πξντφλ 

 

(4 θηι. λήκα) 

<-----------------Δξγάζηκε Ζκέξα-----------> 

Πνζνζηφ ππεξαμίαο = Β/Α = 100% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

Σν πνζνζηφ ππεξαμίαο ινηπφλ ζηελ αμηαθή ηνπ κνξθή εθθξάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο λέαο αμίαο δειαδή ηελ ππεξαμία (s) θαη ηελ πεγή 

δεκηνπξγίαο ηεο ην κεηαβιεηφ θεθάιαην (v) κφλν, θαη φρη κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ 

πξνθαηαβάιιεη ν θαπηηαιηζηήο δειαδή ην ζπλνιηθφ θεθάιαην, ζηαζεξφ (c) θαη 

κεηαβιεηφ (v). Ζ ηειεπηαία ζρέζε δίλεη ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ εηζάγεηαη απφ ηνλ 

Μαξμ ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ φηαλ εηζάγνληαη θαη εμεηάδνληαη νη πην 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο φπσο ην 

θέξδνο αιιά θαη ν ηφθνο, ε γαηνπξφζνδνο θ.ι.π. Αλαθέξεη φκσο ν Μαξμ πσο φπσο ε 

ππεξαμία είλαη ε πιηθή θαη ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ εμήγεζε ηνπ θέξδνπο έηζη θαη ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη 

ζπλδέεη θαζαξά ην ηειεπηαίν κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ δσληαλή εξγαζία ζαλ πεγή δεκηνπξγίαο ηεο αμίαο θαη 

ππεξαμίαο. Γη’ απηφ θαη ν Μαξμ μεθηλά ηελ αλάιπζε ζηνλ πξψην ηφκν απφ ηελ 

δεκηνπξγία ππεξαμίαο ζηελ βάζε ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο θαη θαηαιήγεη 

αξγφηεξα ζην θέξδνο ζαλ κία απφ ηηο δηακεζνιαβεκέλεο, πην ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

εκθάληζεο ηεο ππεξαμίαο ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο. Αλ αληίζεηα μεθηλήζεη 
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θαλείο φπσο ν Ρηθάξλην απφ ην πνζνζηφ θέξδνπο ρσξίο λα εμεηάζεη αλαιπηηθά ηελ 

πξνέιεπζε θαη ηε θχζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θέξδνπο  θαη επηκείλεη ζηελ ζέζε φηη ε 

πνζφηεηα εξγαζίαο δεκηνπξγεί, ξπζκίδεη ην κέγεζνο ηεο αμίαο (πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηνλ Ρηθάξλην, ηεο ηηκήο) ηφηε δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηθαλνπνηεηηθά νχηε ην έλα 

(ηηκέο) νχηε ην άιιν (θέξδνο). 

 

 Απφιπηε ππεξαμία 

          Ακέζσο κεηά ηνλ νξηζκφ θαη ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ ππεξαμία θαη ην πνζνζηφ 

ππεξαμίαο, ζην θεθάιαην γηα ηελ εξγάζηκε εκέξα, δειαδή ηελ δηάξθεηα ηεο, ν Μαξμ 

αξρίδεη λα εηζάγεη κία ζεηξά απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεθαιαηαθήο 

ζρέζεο θαη ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γεληθφηεξα. Έλα απφ απηά είλαη ε 

αθφξεζηε δίςα θαη αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ γηα απφζπαζε ππεξαμίαο ε νπνία 

αθνινχζσο ζπζζσξεχεηαη θαη επεθηείλεη ηελ θεθαιαηαθή ζρέζε. Απηή ε αλάγθε δελ 

είλαη απνηέιεζκα ππνθεηκεληθψλ ηδηνκνξθηψλ ή ηεο απιεζηίαο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ 

θαπηηαιηζηή αιιά αληίζεηα πεγάδεη αληηθεηκεληθά απφ ηελ εζσηεξηθή θχζε ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη φξνο χπαξμεο θαη επηβίσζεο ηνπ θαη εμσηεξηθεχεηαη κέζα απφ ηελ 

πίεζε θαη ηελ επίδξαζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηα επί κέξνπο θεθάιαηα. 

“Σν θεθάιαην έρεη κία κνλαδηθή θηλεηήξηα δχλακε, ην θίλεηξν λα αμηνπνηείηαη, λα 

δεκηνπξγεί ππεξαμία, λα απνξξνθά κε ην ζηαζεξφ ηνπ κέξνο, κε ηα κέζα παξαγσγήο, 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κάδα ππεξεξγαζίαο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 244). 

 Έπεηαη φηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ζπλερή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο 

δειαδή γηα ηελ απνκχδεζε φιν θαη κεγαιχηεξεο κάδαο ππεξαμίαο απφ δεδνκέλε 

πνζφηεηα εξγαζηαθήο δχλακεο (κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ) απνηεινχλ κφληκν θαη 

αλαπφζπαζην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο φπνπ ε 

αληαιιαθηηθή αμία θαη φρη ε αμία ρξήζεο είλαη ε θπξίαξρε πιεπξά ηνπ πξντφληνο, 

θηάλνληαο κέρξη ην ζεκείν λα θαζνξίζνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ κνξθή ηεο εμέιημεο ηνπ 

πνιιέο θνξέο. 

 Ζ πην ζπλεζηζκέλε θαη ηζηνξηθά πξφηεξε κνξθή πνπ παίξλνπλ νη πξνζπάζεηεο 

γηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο είλαη ε επέθηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο (κε 

ζηαζεξή ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, ΑΒ) ε νπνία απνηειεί κία κεηαβιεηή 

πνζφηεηα κε θπζηθά θαζνξηζκέλε κέγηζηε ηηκή κελ, αιιά κε αξθεηά ειαζηηθά θαη 

θνηλσληθά θαζνξίζηκα φξηα απφ ηελ άιιε, απφ ην ΑΓ ζην ΑΓ’ απμάλνληαο έηζη ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο απφ ΒΓ/ΑΒ ζε ΒΓ’/ΑΒ.  
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Απόιπηε θαη ζρεηηθή ππεξαμία 

 Α........Β’........Β...............................Γ...........Γ’ 

                                       <--------------------10 ψξεο---------> 

 <------------------------12 ψξεο-----------------> 

 

 

 Σελ παξαγσγή ππεξαμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επέθηαζε ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο πέξα απφ ηα θάζε θνξά δεδνκέλα φξηά ηεο (ή θαη απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο ψζηε λα κεηψλνληαη νη λεθξνί ρξφλνη θαη λα απμάλεηαη ε πνζφηεηα 

παξερφκελεο εξγαζίαο ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα) νλνκάδεη ν Μαξμ 

παξαγσγή απόιπηεο ππεξαμίαο (absolute surplus value). Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

φπσο ζα δνχκε ζηα επφκελα ηελ αχμεζε ζην πνζνζηφ θαη ηελ κάδα ππεξαμίαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

παξαγσγή αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο φηαλ ε ηειεπηαία 

κεηψλεηαη απφ απμήζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ν Μαξμ ηελ νλνκάδεη 

παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο (relative surplus value). ηελ πεξίπησζε απηή ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο κε ακεηάβιεηε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο απμάλεηαη 

απφ ΒΓ/ΑΒ ζε Β’Γ/ΑΒ’. 

 ηελ δηαπξαγκάηεπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, δειαδή γηα 

ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, θαη ν εξγάηεο θαη ν 

θαπηηαιηζηήο επηθαινχληαη ηνπο λφκνπο ηεο αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ. Ο 

θαπηηαιηζηήο δεηά λα ρξεζηκνπνηήζεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ην εκπφξεπκα πνπ 

έρεη αγνξάζεη, λα εθκεηαιιεπζεί ζην έπαθξν ηελ αμία ρξήζεο ηνπ, ελψ ν εξγάηεο 

αληηηάζζεη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εκπνξεχκαηνο δελ πξέπεη λα θζάλεη κέρξη ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ θαη φηη πνχιεζε ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε γηα κία “θαλνληθή” 

εξγάζηκε εκέξα θαη κφλν. Όπνπ ππάξρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ε ζρεηηθή δχλακε ησλ δχν 

πιεπξψλ παίδεη ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν. Καη επεηδή ν θάζε εξγαδφκελνο μερσξηζηά 

είλαη αλίζρπξνο κπξνζηά ζηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ θεθαιαίνπ ε δηακάρε,  

γηα ηα φξηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ηζηνξηθά γίλεηαη ε πξψηε αθνξκή γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ εξγαηηθψλ ελψζεσλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ φξνπ 

“θαλνληθή” εξγάζηκε εκέξα γίλεηαη έηζη ην αληηθείκελν ηεο ηαμηθήο πάιεο αλάκεζα 
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ζην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία θαη εδψ είλαη ε πξψηε θνξά ζην Κεθάιαην πνπ ν 

Μαξμ αλαθέξεη ηαπηφρξνλα θαη ζηελ αληηπαιφηεηά ηνπο ηηο δχν βαζηθέο ηάμεηο ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. “Γη’ απηφ ζηελ ηζηνξία ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

παξαγσγήο ε ξχζκηζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο παξνπζηάδεηαη ζαλ πάιε γηα ηα φξηα ηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο πάιε αλάκεζα ζηνλ ζπλνιηθφ θαπηηαιηζηή δειαδή ηελ ηάμε ησλ 

θαπηηαιηζηψλ, θαη ζηνλ ζπλνιηθφ εξγάηε, δειαδή ηελ εξγαηηθή ηάμε” (Κεθάιαην, 

Σφκνο Η, ζει. 246). 

 Δπίζεο, ζηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ν Μαξμ 

αλαθέξεη έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν 

παξαγσγήο. ηελ δηακάρε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

πνπ μεθίλεζε κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, ην αζηηθφ θξάηνο αξρηθά ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά θαη 

ζπκπιεξψλεη ηνλ ξφιν ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξσηαξρηθήο 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Απηφ γίλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο απνκάθξπλζεο, 

απνμέλσζεο κεγάισλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηα κέζα παξαγσγήο θαη 

θπξίσο ηε γε, δεκηνπξγψληαο έηζη αλαγθαζηηθά κία ηάμε κηζζσηψλ εξγαηψλ ε νπνία 

ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ ππνρξεψλεηαη λα εξγάδεηαη θάησ απφ ηδηαίηεξα 

εθκεηαιιεπηηθέο ζπλζήθεο. Όηαλ φκσο ζε θάπνηα θάζε απηή ε ππεξεθκεηάιιεπζε, 

δειαδή ε ππεξβνιηθά κεγάιε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο θηλδπλεχεη λα 

ππνλνκεχζεη ηελ θαλνληθή αλαπαξαγσγή ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, δειαδή ηελ πεγή 

παξαγσγήο αμίαο θαη ππεξαμίαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ηφηε θαη θάησ απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηθή πίεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ην θξάηνο ιεηηνπξγψληαο αληηθεηκεληθά πξνο 

φθεινο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζαλ ζχλνιν θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γεληθφηεξα παξεκβαίλεη θαη βάδεη θάπνηα φξηα ζηελ δηάξθεηα θαη ηελ εληαηηθφηεηα 

ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Όπσο αλαθέξεη ν Μαξμ, δελ είλαη ην θξάηνο πνπ επηλνεί ή 

θαηαζθεπάδεη ηνπο λφκνπο θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, απιψο ηνπο αλαγλσξίδεη θαη κε 

ηελ εμνπζία πνπ δηαζέηεη κεξηκλά ψζηε νη επί κέξνπο ζπκπεξηθνξέο ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ ή κεξίδσλ ηνπο λα κε μεθεχγνπλ ζπζηεκαηηθά απφ ηηο αλάγθεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. ρνιηάδεη ινηπφλ ν Μαξμ γηα ηε λνκνζεζία γχξσ 

απφ ηελ εξγάζηκε εκέξα, “Δίδακε φηη απηέο νη πνιχ ιεπηνκεξεηαθέο δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ κε ηφζε ζηξαηησηηθή νκνηνκνξθία ηε δηάξθεηα, ηα φξηα θαη ηα δηαιείκκαηα 

ηεο εξγαζίαο δελ ήηαλ θαζφινπ πξντφληα ηεο θαληαζίαο ησλ κειψλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ. Αλαπηχρζεθαλ βαζκηαία απφ ηηο πεξηζηάζεηο ζαλ θπζηθνί λφκνη ηνπ 
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ζχγρξνλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο. Ζ δηαηχπσζή ηνπο, ε επίζεκε αλαγλψξηζή ηνπο θαη ε 

δηαθήξπμή ηνπο απφ ην θξάηνο ήηαλ ην απνηέιεζκα καθξφρξνλσλ ηαμηθψλ αγψλσλ” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 296).           

 Σν ηξίην κέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ γηα ηελ παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο 

θιείλεη κε ην θεθάιαην γηα ην πνζνζηφ θαη ηε κάδα ηεο ππεξαμίαο. Ζ ηειεπηαία 

ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηελ δπλακηθή αλάιπζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαζψο 

απνηειεί ηελ βάζε γηα ηε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Μάιηζηα Όπσο ζα δνχκε ζηα επφκελα θαη ε ζεσξία νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ Μαξμ 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζην ηξίην κέξνο ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ αιιά θαη νη 

άιιεο καξμηζηηθέο ζεσξίεο θξίζεο βαζίδνληαη άκεζα ζηελ πνζφηεηα (κάδα) ηεο 

ζπλνιηθήο ππεξαμίαο (θέξδνπο) θαη ηε ζρέζε ηεο είηε κε ην ζπλνιηθά απαζρνινχκελν 

θεθάιαην (Μαξμηθή ζεσξία ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) είηε κε ην 

κεηαβιεηφ θεθάιαην ή ηνπο κηζζνχο (ζεσξία ηεο “ζπκπίεζεο ησλ θεξδψλ” ή ηεο 

πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ιφγσ ησλ πςειψλ κηζζψλ) είηε κε ηελ ζπλνιηθή 

ελεξγφ δήηεζε (ζεσξία ππνθαηαλάισζεο).            

  Ο Μαξμ αλαθέξεη εδψ ηξεηο απινχο λφκνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

πνζνζηνχ ππεξαμίαο θαη αθνξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ κάδα ηεο ππεξαμίαο.        

 Ο πξώηνο λόκνο έρεη λα θάλεη κε ην φηη ε κάδα ηεο ππεξαμίαο εμαξηάηαη απφ 

ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο θαη ην ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θεθάιαην ή ηελ αμία 

ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο αλά εξγάηε επί ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ εξγαηψλ : 

 

 S = V x S/V = N x v x (S/V) 

 

φπνπ S = κάδα ππεξαμίαο, V = ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θεθάιαην, S/V = πνζνζηφ 

ππεξαμίαο, N = αξηζκφο απαζρνινχκελσλ εξγαηψλ, v = αμία εξγαζηαθήο δχλακεο. 

 Απηφ ζεκαίλεη φηη γεληθά νη κεηψζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ 

εξγαηψλ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίδνληαη απφ αλάινγεο απμήζεηο ζην πνζνζηφ 

ππεξαμίαο, αθήλνληαο ηε κάδα ηεο ππεξαμίαο ακεηάβιεηε. Όκσο, θαη απηφο είλαη ν 

δεύηεξνο λόκνο πνπ αλαθέξεη ν Μαξμ ππάξρνπλ φξηα ζηνλ βαζκφ θαη ηελ έθηαζε 

πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηή ε αληηζηάζκηζε. Σα φξηα απηά ηα ζέηνπλ ηα θπζηθά 

φξηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο. ην 

παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα 7 παξαθάησ, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαηψλ είλαη 
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αδχλαηνλ λα αληηζηαζκηζζεί φζνλ αθνξά ηε παξαγσγή κάδαο ππεξαμίαο κε φπνηα 

επέθηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα.    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πίλαθαο 7 

Εσληαλή εξγαζία, πνζνζηό ππεξαμίαο θαη κάδα ππεξαμίαο. (Κεθάιαην, Σόκνο Η, 

θεθ. 9) 

Εργάςιμη 

ημέρα 

Αριθμόσ 

εργατών 

   (N) 

Αξία εργαςι 

ακήσ 

δύναμησ (v) 

Μεταβλητό 

κεφάλαιο 

     (V) 

Προςτιθέ- 

μενη αξία 

   (V+S) 

Υπεραξία 

 

     (S) 

12 ώρεσ 

 

s/v=100% 

500 3 δρχ. 

(6 ώρεσ) 

1500 δρχ. 

(3000 

ώρεσ) 

3000 δρχ. 

(6000 

ώρεσ) 

1500 δρχ. 

(3000ώρεσ) 

18 ώρεσ 

 

s/v=200% 

200 3 δρχ. 

(6 ώρεσ) 

600 δρχ. 

(1200 

ώρεσ) 

1800 δρχ. 

(3600 

ώρεσ) 

1200 δρχ. 

(2400 

ώρεσ) 

 Ζ αχμεζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ 12 ζε 18 ψξεο δειαδή ε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ππεξαμίαο απφ 100% ζε 200% δελ αληηζηαζκίδεη ηελ κείσζε ηνπ 

απαζρνινχκελνπ αξηζκνχ εξγαηψλ θαη έηζη ε κάδα ηεο ππεξαμίαο κεηψλεηαη. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Δδψ ν Μαξμ πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα λα ζπλδέζεη ηελ κάδα ηεο ππεξαμίαο 

κε κία ζεηξά απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμέιημεο κηαο ηππηθήο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκίαο φπσο είλαη ε απμαλφκελε νξγαληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ (ν ιφγνο 

θεθαιαίνπ - εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία) θαη ε 

ζπλαθφινπζε πησηηθή ηάζε ζην πνζνζηφ θέξδνπο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, “Απηφο ν απηνλφεηνο δεχηεξνο λφκνο είλαη ζπνπδαίνο γηα 

ηελ εμήγεζε πνιιψλ θαηλνκέλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ηάζε ηνπ θεθαιαίνπ -πνπ ζα 

αλαπηχμνπκε αξγφηεξα- λα ειαηηψλεη φζν είλαη δπλαηφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ πνπ 

απαζρνιεί ή ην κεηαβιεηφ ζπζηαηηθφ ηνπ κέξνο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε εξγαζηαθή 

δχλακε, πξάγκα πνπ βξίζθεηαη ζε αληίθαζε κε ηελ άιιε ηνπ ηάζε λα παξάγεη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε κάδα ππεξαμίαο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 319 - 320). Απηφ 

είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο δηαθνξάο ηεο καξμηθήο αλάιπζεο κε άιιεο “αξκνληθνχ” 



 91 

ηχπνπ αλαιχζεηο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαζψο εδψ βιέπνπκε λα 

ζπλππάξρνπλ δχν αληίξξνπεο εγγελείο ηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (αλάγθε γηα ζρεηηθή 

κείσζε ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ θαη αλάγθε γηα φιν θαη πεξηζζφηεξε ππεξαμία 

πνπ παξάγεηαη κφλν απφ ην κεηαβιεηφ θεθάιαην) πνπ αλαγθαζηηθά παξάγνπλ κία 

εγγελή αληίθαζε ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα (ζρεηηθή κείσζε ηεο κάδαο ηεο 

ππεξαμίαο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθά απαζρνινχκελν θεθάιαην) αξγά ή γξήγνξα 

γίλνληαη νξαηά ζηελ δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο.       

 Έλαο ηξίηνο λόκνο πνπ αλαθέξεη ν Μαξμ ζε απηφ ην ζεκείν θαη είλαη επίζεο 

ζπνπδαίνο γηα ηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί (γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ 

αλάινγσλ ησλ αμηψλ ζε ηηκέο παξαγσγήο ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ) είλαη φηη 

κε δεδνκέλε ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη ην πνζνζηφ ππεξαμίαο ε κάδα ηεο 

ππεξαμίαο πνπ παξάγεη (θαη ζα φθεηιε λα θαξπνχηαη) θάζε θεθάιαην είλαη αλάινγε 

ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ πνπ απαζρνιεί. Πιελ φκσο μέξνπκε φηη ε ππεξαμία (ην 

θέξδνο) επηκεξίδεηαη ζηα δηάθνξα θεθάιαηα φρη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα 

κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ πνπ απαζρνινχλ αιιά αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ (ζηαζεξφ θαη 

κεηαβιεηφ) κέγεζφο ηνπο. “Γηα ηελ ιχζε απηήο ηεο θαηλνκεληθήο αληίθαζεο 

ρξεηάδνληαη αθφκε πνιινί ελδηάκεζνη θξίθνη...” αλαθέξεη ν Μαξμ ζρνιηάδνληαο ηελ 

πξναλαθεξζείζα ηάζε ηεο Κιαζηθήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

Ρηθάξλην λα παίξλεη ζαλ δεδνκέλε ηελ εμίζσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο γηα ηα 

δηάθνξα θεθάιαηα θαη λα πξνζπαζεί λα ηελ ζπκβηβάζεη κε ηνλ ηξίην απηφ λφκν πνπ 

είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο δειαδή ηεο ζέζεο φηη ε αμία 

θαη άξα θαη ε ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη αλάινγε κε ηελ ζπλνιηθή εξγαζία πνπ 

έρεη μνδεπζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Ο Μαξμ αληίζεηα, φπσο αλαθέξακε πην πάλσ 

εμεγεί πξψηα ηε δεκηνπξγία αμίαο θαη ππεξαμίαο απφ ηε δσληαλή εξγαζία ζηελ βάζε 

ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο θαη θαηφπηλ εηζάγεη δηαδνρηθά κία ζεηξά απφ 

ελδηάκεζνπο παξάγνληεο (δηαθνξέο ζηνλ ρξφλν θχθιεζεο ησλ θεθαιαίσλ, δηαθνξέο 

ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε ησλ θεθαιαίσλ, δηαθνξέο ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αμία 

ζε θάζε θιάδν, θιπ.) φζν ε αλάιπζε πξνρσξά ζε πην ζπγθεθξηκέλα, πην πεξίπινθα 

επίπεδα αθαίξεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί επηδξνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ηξνπνπνηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ηηο ηειηθέο ηηκέο (ηηκέο παξαγσγήο θαη 

ηηκέο αγνξάο) νη νπνίεο έηζη ελζσκαηψλνπλ θαη αληαλαθινχλ ηελ εμίζσζε ησλ 

πνζνζηψλ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηηκέο, δειαδή ηηο ηηκέο ηηο αλάινγεο ησλ 
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αμηψλ (direct prices) ή ηεο δσληαλήο εξγαζίαο, ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ πνπ 

απαζρνιεί θάζε επί κέξνπο θεθάιαην. 

  

 

3.3. Σν ζέκα ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπ γεληθνύ πνζνζηνύ θέξδνπο θαη 

ησλ ηηκώλ παξαγσγήο 

 

 Αλαθέξακε ζηελ αξρή πψο ε νινθιεξσκέλε εθδνρή ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο 

ηεο αμίαο ζαλ ζεσξία ηηκψλ ζε κία θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία νθείιεη παίξλνληαο ππ’ 

φςε ηα πξαγκαηηθά ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά κίαο ηέηνηαο νηθνλνκίαο λα θζάζεη απφ ηηο 

βαζηθέο ηεο απιέο θαη γεληθέο αξρέο (γηα παξάδεηγκα φηη κφλν ε δσληαλή εξγαζία 

δεκηνπξγεί λέα αμία ζηε ζθαίξα ηεο παξαγσγήο απνθιεηζηηθά, ε νπνία δηαηεξείηαη 

πνζνηηθά ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο δηαλνκήο) ζηελ φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε εμήγεζε (ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά αλ είλαη δπλαηφλ) ησλ πξαγκαηηθψλ 

ηηκψλ, απηψλ δειαδή πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θπθινθνξία, ζηελ επηθάλεηα ηεο 

νηθνλνκίαο, ησλ ηηκψλ αγνξάο. 

 Έλα ηέηνην ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κίαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο είλαη φηη ε 

κάδα ηνπ θέξδνπο, (η μοπθή δηλαδή πος παίπνει η ςπεπαξία αξρηθά ζηνλ ηξίην ηφκν 

ηνπ Κεθαιαίνπ
4
, φπνπ εμεηάδνληαη φρη κφλν ε παξαγσγή ηεο αιιά θαη ε θπθινθνξία 

θαη δηαλνκή ηεο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη κεξίδεο ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ) πνπ 

απνζπνχλ ηα αηνκηθά, επί κέξνπο θεθάιαηα δελ είλαη αλάινγε ηνπ ζπζηαηηθνχ 

κέξνπο ηνπο πνπ αληηπξνζσπεχεη κεηαβιεηφ θεθάιαην (v) θαη είλαη ην κφλν πνπ 

παξάγεη ππεξαμία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο. Αληίζεηα, 

ζαλ απνηέιεζκα ηνπ θεθαιαηαθνχ αληαγσληζκνχ ην θέξδνο πνπ απνζπά θάζε 

θεθάιαην είλαη αλάινγν ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ κεγέζνπο, δειαδή ηνπ αζξνίζκαηνο 

ζηαζεξνχ θαη κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (c+v). Απηφ ην γεγνλφο ζπζθνηίδεη ζε θάπνην 

βαζκφ ηελ πξαγκαηηθή πξνέιεπζε ηεο ππεξαμίαο δίλνληαο παξάιιεια αθνξκή γηα 

                                                           
4
Ο Μαξμ αλαθέξεη ζηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ ν νπνίνο έρεη ηνλ ππφηηηιν 

"ε θαπηηαιηζηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ζην ζχλνιφ ηεο" ηα εμήο: "Όζν γηα ην ζέκα ηνπ 

ηξίηνπ ηφκνπ ... ρξεηάδεηαη λα εληνπηζζνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ φηαλ ην εμεηάδνπκε ζαλ ζχλνιν. 

Έηζη νη κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο ηηο αλαπηχζζνπκε ζε απηφλ ηνλ ηφκν, πιεζηάδνπλ 

βαζκηαία πξνο ηελ κνξθή κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θνηλσλίαο, ζηελ 

ακνηβαία επελέξγεηα ησλ δηαθφξσλ θεθαιαίσλ, ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

ζπλείδεζε ησλ ίδησλ ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγσγήο” (Κεθάιαην, ηνκ. ΗΗΗ, ζει. 39-40) 
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ηελ θεηηρηζηηθή ζεψξεζε (άπνςε) ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο φηη ην θεθάιαην 

“παξάγεη” ή “δεκηνπξγεί” ην κέξνο εθείλν ηεο λέαο αμίαο πνπ παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ 

θέξδνπο. Όπσο γξάθεη ν Μαξμ, “αλ ην ππνηηζέκελν παξάγσγν ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνθαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ε ππεξαμία παίξλεη ηε κεηαζρεκαηηζκέλε κνξθή ηνπ 

κέπδοςρ” (Κεθάιαην, Σφκνο ΗΗΗ, ζει. 54).  

 Έρνπκε δειαδή ζε απηφ ην ζεκείν (αξρή ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ) 

φηη ην θάζε επί κέξνπο θεθάιαην απνζπά ππεξαμία απφ ηνπο εξγάηεο πνπ απαζρνιεί 

θαη ζςνειζθέπει ζηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή ππεξαμία αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

κεηαβιεηνχ κέξνπο ηνπ θαη κε ην πνζνζηφ ππεξαμίαο ην νπνίν ππνζέηνπκε φηη είλαη 

θνηλφ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θάζε θεθάιαην 

ιδιοποιείηαι κε ηελ κνξθή ηνπ θέξδνπο ην κέξνο εθείλν ηεο ζπλνιηθήο ππεξαμίαο ην 

νπνίν ηνπ αλαινγεί (π), θαη’ αλαινγία κε ην ζπλνιηθφ κέγεζφο ηνπ (c+v). Με άιια 

ιφγηα ηα πνζνζηά θέξδνπο [r = π/(c+v)]i έρνπλ ηελ ηάζε λα εμηζψλνληαη γηα ηα 

(αληηπξνζσπεπηηθά φπσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην γηα ηελ ζεσξία ηνπ αληαγσληζκνχ) 

θεθάιαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ παξαγσγήο θαη λα ζρεκαηίδεηαη έηζη έλα γεληθφ 

(δειαδή θνηλφ γηα φια ηα επί κέξνπο θεθάιαηα), κέζν πνζνζηφ θέξδνπο γηα ηελ 

νηθνλνκία ζπλνιηθά. Ζ χπαξμε ηνπ ηειεπηαίνπ ζε κία πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

απνηειεί επνκέλσο έλα δεδνκέλν ζηνηρείν θαη γηα ηελ καξμηθή αιιά θαη γηα ηελ 

λενθιαζηθή θαη ηηο άιιεο ζεσξίεο (εθηφο ηεο ζεσξίαο ηνπ κνλνπσιηαθνχ θεθαιαίνπ) 

θαη πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ θαη λα εμεγεζεί απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θάζε 

ζεσξίαο. 

 Ζ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη απηήλ ηελ ηάζε γηα εμίζσζε ησλ 

πνζνζηψλ θέξδνπο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ επηδξά 

πάλσ ζηηο ηηκέο αγνξάο ησλ (αληηπξνζσπεπηηθψλ) θεθαιαίσλ θάζε θιάδνπ (βιέπε 

πίλαθα 10) κέζσ ηεο δηαθνξηθήο ξνήο ηνπ θεθαιαίνπ κέζα θαη έμσ απφ θάζε θιάδν. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ θάπνηνο ή θάπνηνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

θέξδνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο (ή ην θνηλσληθφ κέζν πνζνζηφ θέξδνπο), ηφηε ε ξνή 

ηνπ δηαζέζηκνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν πξνο απηνχο 

ηνπο θιάδνπο κε απνηέιεζκα ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο λα επηηαρχλεηαη 

θαη κε δεδνκέλν ηνλ ξπζκφ αχμεζεο (κεηαβνιήο) ηεο δήηεζεο λα κεηψλνληαη νη ηηκέο 

ηνπο θαη επνκέλσο θαη ηα πνζνζηά θέξδνπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ίδηα 

δηαδηθαζία κε βάζε ηελ δηαθνξηθή ξνή ηνπ θεθαιαίνπ νδεγεί ζηελ άλνδν ησλ 

πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ αξρηθά παξνπζηάδνπλ ρακειή θεξδνθνξία θαη 
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έηζη ηα πνζνζηά θέξδνπο φισλ ησλ θιάδσλ παξνπζηάδνπλ κία γεληθή ηάζε γηα 

εμίζσζε ηδίσο φηαλ εμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έλα αξθεηά 

καθξνρξφλην πιαίζην.  

 ην θεθάιαην γηα ηελ ζεσξία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ ζα 

εμεηάζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα απηήλ ηελ “ηάζε γηα εμίζσζε” (“tendential 

equalization”) ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο θαη ζα δνχκε φηη δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο 

απφιπηεο ζχγθιηζεο (convergence) ζε θάπνην ζεκείν καθξνρξφληαο ηζνξξνπίαο 

(long-run equilibrium) κε ηελ απφιπηε εμνκνίσζε ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ θέξδνπο, 

αληίζηνηρν κε απηφ ηεο λενθιαζηθήο ζεσξίαο. Αληίζεηα, ζηελ καξμηθή ζεσξία ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ νη ηηκέο παξαγσγήο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ην θέληξν 

βαξχηεηαο (“gravitational center”) γχξσ απφ ην νπνίν δηαξθψο θπκαίλνληαη νη ηηκέο 

αγνξάο. Ζ δηαθχκαλζε απηή απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θχζε ηεο 

“ηάζεο γηα ξχζκηζε” (“tendential regulation”) ησλ ηηκψλ αγνξάο απφ ηηο ηηκέο 

παξαγσγήο, ηελ ζπλαθφινπζε “ηάζε γηα εμίζσζε” ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο θαη ε 

νπνία ζπκβαίλεη ζε κία αξθνχλησο καθξνρξφληα πεξίνδν.  

 Ζ εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο νθείιεη επνκέλσο λα ελζσκαηψζεη ζηελ δνκή 

ηεο ην γεγνλφο φηη νη (αλαιπηηθέο, ζεσξεηηθέο) ηηκέο πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα 

ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο, δειαδή ηηο ηηκέο αγνξάο, θαη πνπ ήδε ν Α. κηζ ηηο νλφκαδε 

“θπζηθέο ηηκέο” (natural prices) ελψ ν Νη. Ρηθάξλην θαη φπσο ζα δνχκε θαη ν Μαξμ 

ηηο νλνκάδεη ηηκέο παξαγσγήο (prices of production), εκπεξηέρνπλ (αληαλαθινχλ) έλα 

γεληθφ πνζνζηφ θέξδνπο. Απηφ είλαη αλαγθαίν γηαηί νη ηηκέο νη αλάινγεο ησλ αμηψλ 

(direct prices) πνπ απνηεινχλ ηηο (ππνζεηηθέο) ηηκέο ησλ δχν πξψησλ ηφκσλ ηνπ 

Κεθαιαίνπ -αλ πάξνπκε ζαλ δεδνκέλν φηη νη δηαθνξεηηθνί νηθνλνκηθνί θιάδνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νξγαληθέο ζπλζέζεηο θεθαιαίνπ θαη φηη ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο είλαη θνηλφ γηα φινπο ηνπο θιάδνπο- δίλνπλ (πεξηέρνπλ) 

δηαθνξεηηθά θιαδηθά πνζνζηά θέξδνπο (βιέπε πίλαθα 8) εμεηάδνληαο πάληα ηα 

“αληηπξνζσπεπηηθά” θεθάιαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πίλαθαο 8: Σηκέο αλάινγεο ησλ αμηώλ θαη άληζα πνζνζηά θέξδνπο 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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c1 + v1 + s1 = p1      r1 = s1 / (c1+v1) = 

s

v
c

v

1

1
1

1
1

        Αλ c1/v1>c2/v2 

                                                                               θαη s1/v1=s2/v2     

c2 + v2 + s2 = p2      r2 = s2 / (c2+v2) = 

s

v
c

v

2

2
2

2
1

         ηφηε r1<r2 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

p = ηηκή, r = πνζνζηφ θέξδνπο 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Δπί πιένλ απηή ε ελζσκάησζε ζηηο ηηκέο ηνπ γεληθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο 

πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηειεί απιψο ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο αλάιπζεο θαη λα κε βξίζθεηαη ζε αληίθαζε κε ην κέρξη ηψξα ζψκα 

ηεο ζεσξίαο. Αλ νη ηηκέο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ηηκέο αγνξάο πεξηέρνπλ έλα γεληθφ 

πνζνζηφ θέξδνπο, ε ζεσξία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εμεγήζεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ 

κέζα απφ ην ζρήκα: 

 αμία  αληαιιαθηηθή αμία  ηηκή, θαη ππεξαμία  θέξδνο φπνπ δειαδή ε αμία θαη 

ε κνξθή ηεο ζηελ θπθινθνξία ξπζκίδεη (regulates) ηηο πην ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ηεο, 

ηελ ηηκή παξαγσγήο θαη ηελ ηηκή αγνξάο θαη ε ππεξαμία πνπ παξάγεηαη ζηελ 

παξαγσγή απφ ηελ δσληαλή εξγαζία ξπζκίδεη ηελ πνζφηεηα ηνπ θέξδνπο πνπ 

εκθαλίδεηαη θαη δηαλέκεηαη ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο ζαλ αληαλάθιαζε ή ζαλ 

κνξθή ηεο ππεξαμίαο. Απηφ γηαηί φπσο έρνπκε αλαθέξεη ζηελ αξρηθή ζπδήηεζε γηα 

ηνλ λφκν ηεο αμίαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν νη θαηεγνξίεο ηεο θπθινθνξίαο 

δειαδή νη ηηκέο θαη ηα θέξδε (εηζνδήκαηα) ξπζκίδνπλ ηελ άλαξρε αλαπαξαγσγή ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη νη θαηεγνξίεο ηεο παξαγσγήο, αμία θαη ππεξαμία 

ξπζκίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηεο θαηεγνξίεο ηεο θπθινθνξίαο, έηζη γίλνληαη νη 

ζεκειηψδεηο ξπζκηζηέο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαπαξαγσγήο. Δπνκέλσο γηα λα 

ηζρχνπλ νη πξνηάζεηο ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο πνπ ζέινπλ ηελ εξγαζία θαη 

ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ζαλ ηνπο ζεκειηψδεηο ξπζκηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ε ζεσξεηηθή 
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ζχλδεζε ησλ αξρηθψλ γεληθψλ ελλνηψλ κε ηηο ηειηθέο, ζπγθεθξηκέλεο (βιέπε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ζεσξεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ πίλαθα 9) πξέπεη λα είλαη θαη δηαθξηηή 

θαη πιήξσο θαζνξηζκέλε. 

 

 

Πίλαθαο 9: Αληαγσληζκόο, γεληθό πνζνζηό θέξδνπο θαη ηηκέο παξαγσγήο. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Πραγμα-

τική 

Διαδικασία 

Διαφορι-

κή κερ-

δοφορία 

κλάδων     

 

Διαφορι-κή 

ροή 

κεφαλαίου 

 

Ρυθμόσ 

αύξηςησ 

προςφοράσ 

 

Τιμέσ 

αγοράσ 

       

Ίςα 

ποςοςτά 

κέρδουσ 

Θεωρητική 

Διαδικασία 

Αξίεσ 

(παρα-

γωγή)  

Μορφή τησ 

αξίασ 

(κυκλο-

φορία)  

Τιμέσ α-

νάλογεσ 

των αξιών 

 

Τιμέσ 

Παραγω 

γήσ  

Τιμέσ 

Αγοράσ 

 

  

Να ζεκεησζεί εδψ φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο ηνπ 

Ρηθάξλην πεγάδνπλ απφ ην φηη μεθηλά ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ηηκψλ κε ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ζαλ δεδνκέλν θαη πξνζπαζεί λα ζπκβηβάζεη 

ηελ ίζε θεξδνθνξία ησλ επί κέξνπο θεθαιαίσλ πνπ αληαλαθινχλ νη ηηκέο παξαγσγήο 

κε ηελ αξρή ηεο εξγαζηαθήο ζεσξίαο ηεο αμίαο φηη ν ρξφλνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή ελφο εκπνξεχκαηνο είλαη ην θέληξν βαξχηεηαο, ε ξπζκηζηηθή αξρή 

ηεο ηηκήο παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο. Αληίζεηα ν Μαξμ παξαηεξεί φηη ην γεληθφ 

πνζνζηφ θέξδνπο πξνυπνζέηεη ηελ εμήγεζε ηεο θαηαγσγήο ηνπ θέξδνπο, απηφ νδεγεί 

ζηελ αλάιπζε ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία ηεο ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαη άξα ζηελ αλάιπζε 

θαη ηνλ νξηζκφ ηεο αμίαο. Ζ ηειεπηαία νξίδεηαη ζαλ έλα απφιπην κέγεζνο κε 

μερσξηζηή ππφζηαζε, ζαλ ε κνξθή πνπ παίξλεη ε αληηθεηκελνπνηεκέλε αθεξεκέλε 

εξγαζία ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ. 
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ηηκέο παξαγσγήο θαη rgeneral     θέξδνο     ππεξαμία     αμία      εξγαζία 

 

 Έηζη ζε απηήλ ηελ ινγηθή αιιεινπρία νη ηηκέο (παξαγσγήο), ην θέξδνο θαη ην 

πνζνζηφ θέξδνπο δελ εκθαλίδνληαη ζαλ απζαίξεηεο θαηεγνξίεο πνπ αλήθνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ ζθαίξα ηεο θπθινθνξίαο αιιά ζαλ νη θαζνξηζκέλεο εθθξάζεηο 

(ηξνπνπνηεκέλεο αληαλαθιάζεηο) ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ζθαίξαο ηεο παξαγσγήο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο πνπ απηέο εθθξάδνπλ. ηελ ζπλέρεηα ηνπ 

γξάκκαηνο ζηνλ Kugelmann (11 Ηνπιίνπ 1868) πνπ αλαθέξακε πην πάλσ, ν Μαξμ 

ζρνιηάδεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Ρηθάξλην ζην ζέκα ηεο έθζεζεο ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκπεξηέρνπλ γηα απηήλ νη ηηκέο παξαγσγήο, “.... Αλ 

θάπνηνο ζα ήζειε απφ ηελ αξρή λα εμεγήζεη φια ηα θαηλφκελα πνπ κνηάδνπλ λα 

αληηβαίλνπλ ηνλ λφκν ηφηε ζα έπξεπε λα παξνπζηάζεη ηελ επηζηήκε πξηλ απφ ηελ 

επηζηήκε. Απηφ είλαη αθξηβψο ην ιάζνο ηνπ Ρηθάξλην πνπ ζην πξψην θεθάιαην γηα 

ηελ αμία παίξλεη ζαλ δεδνκέλεο φισλ ησλ εηδψλ ηηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

αθφκε αλαπηπρζεί γηα λα δείμεη ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ηνλ λφκν ηεο αμίαο”. 

 Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εδψ θαη πάιη φηη ην πξφβιεκα πνπ 

ζπδεηάκε δελ είλαη απηφ ηνπ “κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αμηψλ ζε ηηκέο” φπσο ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία αιιά ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κίαο κνξθήο ηεο αμίαο, 

κίαο θαηεγνξίαο ηηκψλ (ησλ ηηκψλ εθείλσλ ησλ εθθξαζκέλσλ ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο 

πνπ είλαη αλάινγεο ησλ αμηψλ νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη εθθξαζκέλεο ζε ψξεο 

αθεξεκέλεο εξγαζίαο, "direct prices") ζε άιιε κνξθή ηεο αμίαο (ηηκέο παξαγσγήο) αλ 

θαη γηα ζπληνκία αλαθεξφκαζηε παξαθάησ ζηηο πξψηεο απιψο ζαλ αμίεο. Οη αμίεο θαη 

νη ηηκέο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο, μερσξηζηέο ζεσξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη είλαη 

πάληνηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ 

ππεξαμία θαη ην θέξδνο θαη έηζη ζηε ζπδήηεζε απηή ε ππεξαμία είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πάληνηε θάπνηα ρξεκαηηθή έθθξαζε ηεο (νξηδφκελεο ζε ψξεο 

αθεξεκέλεο εξγαζίαο) ππεξαμίαο. 

 Ο παξαθάησ πίλαθαο  δείρλεη ηελ εμαγσγή ησλ ηηκψλ παξαγσγήο ζχκθσλα κε 

ηε κέζνδν πνπ αθνινπζεί ν Μαξμ ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ Κεθαιαίνπ.  Καζψο νη ηξεηο 

δηαθνξεηηθνί θιάδνη ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νξγαληθέο ζπλζέζεηο 

θεθαιαίνπ (c/v) αιιά ην ίδην πνζνζηφ ππεξαμίαο (s/v)  ε απνηίκεζε ηνπ πξντφληνο ζε 

φξνπο  άκεζσλ ηηκψλ δίλεη δηαθνξεηηθά θιαδηθά πνζνζηά θέξδνπο. Ζ θαηάζηαζε 

απηή αληηβαίλεη φπσο αλαθέξακε ηε ινγηθή ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ 
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επηβάιιεη ηελ αληακνηβή ηνπ θάζε θεθαιαίνπ (κε θέξδνο) αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ 

κέγεζνο ηνπ θαη φρη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ πνπ 

απαζρνιεί. Έηζη, ν Μαξμ θαηαζθεπάδεη ηηο ηηκέο παξαγσγήο (Pi’) παίξλνληαο ην 

θφζηνο θάζε θιάδνπ (C+V)i θαη πνιιαπιαζηάδνληαο ην κε ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο 

γηα φιε ηελ νηθνλνκία. Σν θέξδνο θάζε θιάδνπ (Πi) πνπ πξνθχπηεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνζηηζέκελν ζην θφζηνο παξαγσγήο δίλεη ηελ ηηκή παξαγσγήο πνπ εκπεξηέρεη 

ηψξα ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο. Οη ηηκέο παξαγσγήο, θαηαζθεπαζκέλεο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνέξρνληαη απφ ηηο άκεζεο ηηκέο, είλαη ζηελ νπζία νη ηειεπηαίεο 

ηξνπνπνηεκέλεο κεξηθά ιφγσ ησλ κεηαθνξψλ αμίαο θαη ππεξαμίαο πνπ ζπκβαίλνπλ 

απφ ηνπο θιάδνπο κε ρακειή νξγαληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ (θιάδνο ΗΗΗ ζην 

παξάδεηγκα) πξνο ηνπο θιάδνπο κε πςειή νξγαληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ (θιάδνο Η 

ζην παξάδεηγκα).  

 

α) Μεηαθνξέο αμίαο απφ θιάδν ζε θιάδν γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκώλ παξαγσγήο 

(Pi’) θαη ηνπ γεληθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο  

 

χλνιν νηθνλνκίαο 

Κιάδνη Qi Ci Vi Si Pi= 

άκεζε 

ηηκή 

ri Pi’ =  

Σηκή 

παξαγσ-

γήο 

p’=Pi’

/Qi 

Πi=Pi’-

(C+V)i 

I 100 1000 1000 1000 3000 50% 3333.33 33.33 1333.33 

II 100 500 1000 1000 2500 66.6% 2500 25 1000 

III 100 0 1000 1000 2000 100% 1666.6 16.66 666.6 

ύλνιν 300 1500 3000 3000 7500 66.6% 7500  3000 

s/v = 100%, Δ = 1 επξψ/ψξα, Λ1 = 3000 ψξεο, Λ2 = 2500 ψξεο, Λ3 = 2000 ψξεο. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ην πνζνζηφ θαη ηε κάδα ηεο ππεξαμίαο ν Μαξμ 

γξάθεη πσο “Σν θεθάιαην αξρηθά ππνηάζζεη ηελ εξγαζία κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο 

θάησ απφ ηνπο νπνίνπο ηελ βξίζθεη ηζηνξηθά. Γη’ απηφ δελ κεηαβάιιεη ακέζσο ηνλ 

ηξφπν παξαγσγήο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 324).  
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 Να ζεκεησζεί φηη εδψ θαη ζηα ακέζσο επφκελα θεθάιαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ε δηαδηθαζία εξγαζίαο δηαρξνληθά, ν φξνο ηξφπνο παξαγσγήο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ πην ζηελή, θπξηνιεθηηθή ηνπ έλλνηα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε 

θαη ηηο αξρέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ παξαγσγή απφιπηεο ππεξαμίαο θαη ηελ παξαγσγή 

ζρεηηθήο ππεξαμίαο (βιέπε ην επφκελν κέξνο) έγθεηηαη αθξηβψο ζην φηη γηα ηελ 

παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο αιιάδεη θάζε θνξά ν ηξφπνο παξαγσγήο, 

επαλαζηαηηθνπνηείηαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ν έιεγρνο θαη ε νξγάλσζε ηεο νπνίαο 

έρνπλ μεθχγεη ηψξα απφ ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο θαη έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ηνπο απαζρνιεί θαη ηνπ θαπηηαιηζηή πνπ είλαη ν ππνθεηκεληθφο 

θνξέαο ηνπ. Όπσο παξαηεξεί ν Μαξμ, ελψ απφ ηε ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο 

(αλεμάξηεηα απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην, απφ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο κε ηελ επξεία 

έλλνηα κέζα ζην νπνίν δηεμάγεηαη) ν εξγάηεο ρξεζηκνπνηεί (απαζρνιεί) ηα κέζα 

εξγαζίαο θαη παξαγσγήο, απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο (ηεο 

πξφζζεηεο πιεπξάο πνπ παίξλεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε κία θαπηηαιηζηηθή 

νηθνλνκία ζπγθεθξηκέλα) είλαη ηα κέζα παξαγσγήο πνπ απαζρνινχλ θαη 

θαηαλαιψλνπλ ηνλ εξγάηε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα κέζα παξαγσγήο δελ είλαη πιένλ 

κφλν θάπνηνη αληηθεηκεληθνί ζπληειεζηέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία αιιά είλαη ηα 

κέζα απφζπαζεο ηεο ππεξεξγαζίαο ησλ άκεζσλ παξαγσγψλ. Δθθξάδνπλ δε ηελ 

θαηαλαγθαζηηθή θνηλσληθή ζρέζε, ηελ θεθαιαηαθή ζρέζε θαη ηελ εγγελή αλάγθε ηνπ 

θεθαιαίνπ λα αμηνπνηείηαη, λα απηνεπεθηείλεηαη ζαλ αμία θαη απηφ κε δεδνκέλα ηα 

θπζηθά φξηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, απφ έλα ηζηνξηθφ ζεκείν θαη έπεηηα γίλεηαη 

θαηνξζσηφ κφλν κε ζπλερείο αιιαγέο ζηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εξγαζηαθή 

δηαδηθαζία.  

Οη αιιαγέο απηέο πνπ επαλαζηαηηθνπνηνχλ ζπλερψο ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη θαη ην ζέκα πνπ πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ζην ακέζσο επφκελν, 

ηέηαξην κέξνο φπνπ πξψηα ζπδεηείηαη αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο θαη 

θαηφπηλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην θεθάιαην επηδηψθεη θαη θαηαθέξλεη λα ηελ 

απνζπά ζε ζπζηεκαηηθή βάζε απφ ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο.   
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΟΓΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4.1. Η παπαγυγή ηηρ ζσεηικήρ ςπεπαξίαρ 

 

 Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη (βιέπε παξαπάλσ, ζει. 60) ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο φπνπ ε αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζεσξείηαη 

δεδνκέλε θαη ε αχμεζε ζην πνζνζηφ θαη ηε κάδα ππεξαμίαο πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέθηαζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, ζηελ παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο ε εξγάζηκε 

εκέξα ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη ε αχμεζε ζην πνζνζηφ θαη ηε κάδα ηεο ππεξαμίαο 

είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη επνκέλσο ηεο 

λέαο θαηαλνκήο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο αλάκεζα ζηα δχν ζπζηαηηθά ηεο, ηελ αλαγθαία 

εξγαζία θαη ηελ ππεξεξγαζία. 

  Ζ ηάζε γηα φιν θαη κεγαιχηεξε παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο είλαη κία 

εγγελήο ηάζε ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο γηα ηελ 

αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ καθξνρξφλησλ δνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Γελ πξνέξρεηαη φκσο απφ θάπνηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα ησλ 

θαπηηαιηζηψλ λα κεηψζνπλ ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη λα απμήζνπλ έηζη 

απ’ επζείαο ην πνζνζηφ θαη ηε κάδα ηεο ππεξαμίαο γηα ην θεθάιαηφ ηνπο αηνκηθά, θαη 

ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα. Όπσο εθζέηεη αλαιπηηθά ν Μαξμ, ε ζεκειηψδεο ηάζε πνπ 

είλαη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ζρεηηθήο ππεξαμίαο είλαη 

ε αλάγθε πνπ επηβάιινπλ νη λφκνη ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε αηνκηθφ θαπηηαιηζηή 

λα πξνζπαζεί λα κεηψλεη ηελ αμία ηνπ φπνηνπ εκπνξεχκαηνο παξάγεη. Ο ζκοπόρ γηα 

ηνλ νπνίν θάζε θαπηηαιηζηήο επηδηψθεη λα κεηψλεη ζπλέρεηα ηελ (αηνκηθή) αμία ηνπ 

εκπνξεχκαηνο ηνπ θάησ απφ ηελ δεδνκέλε κέζε θνηλσληθή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο 

ζηελ αγνξά είλαη φηη έηζη κπνξεί ηαπηφρξνλα θαη λα απνζπάζεη πεξηζζφηεξε 

ππεξαμία απφ πξηλ πνπιψληαο ην εκπφξεπκά ηνπ θάησ απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ αμία 

αιιά πάλσ απφ ηελ αηνκηθή ηνπ αμία (βιέπε παξαθάησ ην παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα 

10), αιιά θαη λα αληαγσληζζεί απφ θαιχηεξε ζέζε θαη κε επλντθφηεξνπο φξνπο ηα 



 101 

αληίπαια αηνκηθά θεθάιαηα, απνζπψληαο απφ απηά κεξίδην αγνξάο ή/θαη 

απνθξνχνληαο επηηπρεκέλα αληίζηνηρεο επηζέζεηο ηνπο. Με άιια ιφγηα, φπσο 

αλαθέξεη ν Μαξμ ε κάρε ηνπ αληαγσληζκνχ δηεμάγεηαη κε φπιν ηελ κείσζε ηεο αμίαο 

(ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο ηηκήο πην ζπγθεθξηκέλα) ησλ εκπνξεπκάησλ, ν 

θαπηηαιηζηηθφο αληαγσληζκφο είλαη έλαο πφιεκνο αλάκεζα ζηα επί κέξνπο αηνκηθά 

θεθάιαηα πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε λα θάλνπλ κε ηνπο παζεηηθνχο ιήπηεο ηηκψλ (price-

takers) ηεο ζεσξίαο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην μέζον γηα 

ηελ επίηεπμε απηήο ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ε 

αιιαγή, ε αλαηξνπή ησλ θάζε θνξά δεδνκέλσλ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απηή ε 

αιιαγή αλαγθαζηηθά γίλεηαη ζε κία πην “νξζνινγηθή” θαηεχζπλζε απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

θεθαιαίνπ, δειαδή απφ ηε ζθνπηά ηεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο παξαγσγήο (πην 

θαηάιιεια απφζπαζεο) ππεξαμίαο. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Πίλαθαο 10. 

Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο, κνλαδηαία αμία θαη πξόζζεηε ππεξαμία (Κεθάιαην, 

Σόκνο Η, θεθ. 10). 

c = $1 Σερληθή Α   Q=12 κνλάδεο l=v+s=$24/12=

$2 

ι=c+l=$1+$2=

$3 

c = $1 Σερληθή Β    Q=24 κνλάδεο l=v+s=$24/24=

$1 

ι=c+l=$1+$1=

$2 

 Δξγάζηκε εκέξα = 12 ψξεο, 1 ψξα εξγαζίαο = 1 νπγθηά ρξπζφο, 1 νπγθηά 

ρξπζφο = $2 (λνκηζκαηηθή ηηκή, mint price). 

 c = ζηαζεξφ θεθάιαην αλά κνλάδα πξντφληνο, Q = πξντφλ, l = δσληαλή 

εξγαζία (λέα αμία) αλά κνλάδα πξντφληνο, v = κεηαβιεηφ θεθάιαην αλά κνλάδα 

πξντφληνο, s = ππεξαμία, ι = ζπλνιηθή αμία αλά κνλάδα πξντφληνο 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ζπλνιηθή αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη V = $20 ηφηε κε ηελ ηερληθή Α ε ζπλνιηθή αμία είλαη w x Q = 3 

x 12 = $36, θαη ε ππεξαμία s = (ι - c - v) x Q = ($3 - $1 - $1.666) x 12 = $36 - $12 - 

$20 = $4. 
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 Με ηελ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή ηερληθή Β παξάγνληαη 24 αληί 12 κνλάδεο 

ηνπ εκπνξεχκαηνο ζηνλ ίδην ρξφλν εξγαζίαο (ε ζπλνιηθά παξαγφκελε αμία κέλεη 

δειαδή ε ίδηα) θαη άξα ζε θάζε κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο επηκεξίδεηαη ηψξα 

ιηγφηεξε αμία απφ πξηλ, δειαδή $1 αληί $2, ελψ ππνζέηνπκε φηη ην ζηαζεξφ θεθάιαην 

αλά κνλάδα πξντφληνο παξακέλεη ζηαζεξφ. Αλ ππνζέζνπκε φηη ην εκπφξεπκα 

πσιείηαη θάησ απφ ηελ κέζε (θνηλσληθή) ηνπ αμία ($3) γηα λα εθηνπίζεη ην 

εκπφξεπκα θάπνησλ άιισλ παξαγσγψλ, αιιά πάλσ απφ ηελ αηνκηθή ηνπ αμία ($2), 

δειαδή ιp = $2.5, ηφηε ε ζπλνιηθή ππεξαμία απμάλεηαη, s = (ιp - c - v) x Q = ($2.5 - 

$1 - $0.833) X 24 = $60 - $24 - $20 = $16. 

 Απηή ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ κάδα ηεο ππεξαμίαο θαηά ηελ πξψηε θαη ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, δειαδή ε πξόζζεηε ππεξαμία ($16 - $4 = $12) είλαη ην θίλεηξν 

γηα ηελ πηνζέηεζε (εηζαγσγή) ηεο ηερληθήο Β πνπ φπσο ζα δνχκε ζπλήζσο 

ζπλεπάγεηαη (ζπλνδεχεηαη απφ) ξηδηθέο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θπξίσο παίξλνπλ ηελ κνξθή ηεο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κεηαβιεηφ θεθάιαην 

ζην εζσηεξηθφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο. 

 Γξάθεη ν Μαξμ  γη’ απηφ ην ζέκα φπσο ζπγθξίλεη ηελ παξαγσγή απφιπηεο θαη 

ζρεηηθήο ππεξαμίαο “Δλψ ινηπφλ θαηά ηελ παξαγσγή ηεο ππεξαμίαο ζηελ κνξθή πνπ 

ηελ εμεηάδακε σο ηψξα ππνζέηακε δεδνκέλν ηνλ ηξφπν ηεο παξαγσγήο, γηα ηελ 

παξαγσγή ππεξαμίαο κε ηελ κεηαηξνπή αλαγθαίαο εξγαζίαο ζε ππεξεξγαζία δελ 

αξθεί θαζφινπ λα γίλεη ην θεθάιαην θχξηνο ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο κε ηελ ηζηνξηθά 

θιεξνλνκεκέλε ή ππάξρνπζα κνξθή ηεο θαη λα παξαηείλεη απιψο ηε δηάξθεηά ηεο. 

Πξέπεη λα αλαηξέςεη ηνπο ηερληθνχο θαη θνηλσληθνχο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο 

δειαδή ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν παξαγσγήο γηα λα αλεβάζεη ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο 

εξγαζίαο...” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 330). 

 Έρνπκε δειαδή κέρξη ηψξα πσο ν θαπηηαιηζηηθφο αληαγσληζκφο επηηάζζεη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά θάζε αηνκηθνχ θαπηηαιηζηή γηα κείσζε ηεο 

κνλαδηαίαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

αμία ρξήζεο ηνπο, κέζα απφ ηελ ζπλερή δηαθνξνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν θίλεηξν γηα ην θεθάιαην πνπ πξψην ζα πηνζεηήζεη κία πην παξαγσγηθή ηερληθή 

είλαη ε πξφζζεηε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αμίαο γηα ην εκπφξεπκα θαη επί πιένλ ην απμεκέλν κεξίδην αγνξάο φπσο επίζεο θαη ε 

δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ ζε ρξενθνπία θαηεβάδνληαο ηελ ηηκή 
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ηνπ εκπνξεχκαηνο αθφκε θαη θάησ απφ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ αληαγσληζηηθψλ 

θεθαιαίσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη θαη ηα ππφινηπα θεθάιαηα δελ έρνπλ άιιε επηινγή 

απφ ην λα αθνινπζήζνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ θαη απηά ηελ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή ηερληθή ή θάπνηα άιιε αθφκε πην 

απνηειεζκαηηθή. Όηαλ κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θαηλνχξγηαο 

ηερληθήο γεληθεπζεί, εμαθαλίδεηαη ε πξφζζεηε ππεξαμία ησλ πην παξαγσγηθψλ 

θεθαιαίσλ θαη ηφηε θαη κφλν ηφηε ε θνηλσληθή αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο κεηψλεηαη 

(ζην παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα 12 απφ $3 ζε $2). Αλ ηψξα ην εκπφξεπκα ηπραίλεη λα 

είλαη είηε έλα απφ ηα εκπνξεχκαηα πνπ ηππηθά θαηαλαιψλεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο είηε θάπνην απφ ηα κέζα παξαγσγήο πνπ ηππηθά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ηφηε ε αμία ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο κεηψλεηαη θαη κεηψλεηαη αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμίαο 

απηνχ ηνπ εκπνξεχκαηνο ηελ ζπλνιηθή αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο. “Ζ αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ηελ παξαγσγηθή δχλακε ηεο 

εξγαζίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αμία ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, επεηδή θαζνξίδεηαη 

απφ αμίεο εκπνξεπκάησλ” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 334). Έηζη, κεηά ηελ πηψζε ηεο 

αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζπλεπάγεηαη φηη κε ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

δεδνκέλε, έρνπκε ηψξα κία αχμεζε ζηε κάδα θαη ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

 Άξα έρνπκε ην αθφινπζν ζρήκα: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

θαπηηαιηζηηθφο αληαγσληζκφο (γηα πξφζζεηε ππεξαμία, επηβίσζε, επέθηαζε 

(=ζπζζψξεπζε) ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ) -------> ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εξγαζίαο (ηππηθά κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ) ----------> άλνδνο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ------------> πηψζε ζηε κνλαδηαία αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ (άξα θαη απηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακεο) ---------------> πηψζε ηεο αμίαο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο -----------> αχμεζε 

ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο κάδαο ηεο (ζρεηηθήο) ππεξαμίαο. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σν παξαθάησ παξάδεηγκα δείρλεη κε άιιν ηξφπν πσο νη δηαθνξέο ζηελ 

κεραλνπνίεζε θαη θεθαιαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζην εζσηεξηθφ ελφο 

θιάδνπ (ηνπ θιάδνπ Η ζην παξάδεηγκα απηφ) κεηαθξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθή 
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θεξδνθνξία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη 

πνπιψληαο ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ ζηελ ίδηα ηηκή.  

 

 Μεηαθνξέο αμίαο απφ θιάδν ζε θιάδν γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ 

παξαγσγήο (Pi’) θαη ηνπ γεληθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο  

 

χλνιν νηθνλνκίαο 

Κιάδνη Q C V S Λi=Pi 

άκεζε 

ηηκή 

ri Pi’ =  

Σηκή 

παξαγσ

-γήο 

p’=Pi’

/Qi 

Πi=Pi’-

(C+V)i 

I 100 1000 1000 1000 3000 50% 3333.33 33.33 1333.33 

II 100 500 1000 1000 2500 66.6% 2500 25 1000 

III 100 0 1000 1000 2000 100% 1666.6 16.66 666.6 

ύλνιν 300 1500 3000 3000 7500 66.6% 7500  3000 

s/v= 100% 

 

 

 Μεηαθνξέο αμίαο ζην εζσηεξηθφ ελφο θιάδνπ ιφγσ δηαθνξεηηθήο 

εθκεράληζεο -- δηαθνξεηηθήο παξαγσγηθφηεηαο ---- δηαθνξεηηθήο 

θεξδνθνξίαο. 

 

Κιάδνο Η 

 Δπηρείξεζε 1 Δπηρείξεζε 2 Δπηρείξεζε 3 χλνιν θιάδνπ 

L (εξγάηεο) 20 30 50 100 

C 500 300 200 1000 

V 200 300 500 1000 

S 200 300 500 1000 

V+S =l 400 600 1000 2000 

C+V (=K) 700 600 700 2000 

C+V+S 900 900 1200 3000 
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 s’= S/V     

 c’= C/V 250% 100% 40% 100% 

Q (κνλάδεο) 50 30 20 100 

 c (=C/Q) 10 10 10 10 

 v (=V/Q) 4 10 25 10 

 s (=S/Q) 4 10 25 10 

 v+s 8 20 50 20 

(c+v) =(C+V)/Q 14 20 35 20 

c+v+s 18 30 60 30 

Σηκή = p 33.3 33.3 33.3  

π = [p-(c+v)] 19.33 13.33 -1.666 13.33 

Π (=πQ) 966.66 399.99 -33.333 1333.33 

r = Π/Κ 138% 66.6% -4.76% 66.6% 

Π-S 766.66 100 -533.33 333.33 

   

s/v= 100%, εξγάζηκε εκέξα = 10 ψξεο, Δ = 2 επξψ/ψξα, κηζζφο = 10 επξψ, ή v = 

5ψξεο 

 

 

Γηα ηνλ Μαξμ, ν θξίζηκνο ζπλδεηηθφο θξίθνο ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ην 

νπζηαζηηθφ κέζν πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο είλαη νη 

επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία πνπ επηθέξεη ην θεθάιαην θαη έηζη 

αθηεξψλεη ηξία απφ ηα ηέζζεξα θεθάιαηα ηνπ ηεηάξηνπ κέξνπο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ 

ζηελ αλάιπζε θαη ηελ ηζηνξηθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ αξρψλ απηψλ ησλ αιιαγψλ 

πνπ αξρίδνπλ λα ζπκβαίλνπλ απφ ηα πξψηα ρξνληθά ζηάδηα ηνπ θαπηηαιηζκνχ.               

 

 

4.2. Τεσνική ππόοδορ και η εξέλιξη ηηρ διαδικαζίαρ επγαζίαρ 

 

 Ο Μαξμ μερσξίδεη ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα ζηηο κνξθέο πνπ παίξλεη ε 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ επηθξάηεζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηελ ζπλεξγαζία (cooperation), ηελ 
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καλνπθαθηνύξα (manufacture) θαη ην ζηάδην ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

κεραλώλ (machinery and large-scale industry). 

 

 πλεξγαζία 

 “Ζ κνξθή ηεο εξγαζίαο φπνπ πνιιά άηνκα εξγάδνληαη ζρεδηαζκέλα ην έλα 

δίπια ζην άιιν θαη ην έλα καδί κε ην άιιν ζηελ ίδηα δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ζε 

δηαθνξεηηθέο, ζπλαθείο φκσο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, νλνκάδεηαη ζπλεξγαζία” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 340) γξάθεη ν Μαξμ ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο.   

 Ζ βαζηθή αιιαγή πνπ εηζάγεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ε ζπλεξγαζία ελφο αξηζκνχ άκεζσλ παξαγσγψλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία είλαη πεξηζζφηεξν πνζνηηθήο θαη φρη πνηνηηθήο κνξθήο. Δλψ απφ πνηνηηθή 

άπνςε ε ζπληερληαθή ρεηξνηερληθή παξαγσγή παξακέλεη ε βάζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζρεδφλ ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ηελ κνξθή ηεο ζηελ πξνθαπηηαιηζηηθή 

πεξίνδν, “ε θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή αξρίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην ίδην αηνκηθφ θεθάιαην απαζρνιεί ηαπηφρξνλα έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

εξγαηψλ, επνκέλσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία επεθηείλεη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο θαη πξνζθέξεη πξντφληα ζε κεγαιχηεξε πνζνηηθή θιίκαθα” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 337). Υξεηάδεηαη δειαδή ε θιίκαθα παξαγσγήο λα έρεη 

μεπεξάζεη έλα ειάρηζην επίπεδν γηα λα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θαπηηαιηζηηθή 

παξαγσγή. Απηφ ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δεκηνπξγφ ηεο αμίαο, ηελ 

κέζε θνηλσληθή εξγαζία, ε νπνία γηα λα είλαη πξαγκαηηθά κέζε, νκνεηδήο θαη 

νκνηνγελήο δειαδή, ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεηαη, λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο 

ηεο εξγαζίαο ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ εξγαηψλ. Ζ ζπλεξγαζία ελφο αξηζκνχ εξγαηψλ 

δειαδή είλαη εθηφο ησλ άιισλ θαη κία ζπλζήθε γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο. “Γεληθά ινηπφλ ν λφκνο ηεο 

αμηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη πέξα γηα πέξα γηα ηνλ θάζε παξαγσγφ ρσξηζηά κφλν 

απφ ηε ζηηγκή πνπ παξάγεη ζαλ θεθαιαηνθξάηεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα 

πνιινχο εξγάηεο θαη επνκέλσο κηαο θαη εμαξρήο βάδεη ζε θίλεζε θνηλσληθή κέζε 

εξγαζία” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 339). 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ ζπλεξγαζία εθηφο απφ ηελ 

άκεζε κνξθή ηεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ην φηη νη ζπγθεληξσκέλνη εξγάηεο είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί, παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο αμίεο ρξήζεο καδί απφ φζεο 
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ζα παξήγαγαλ εξγαδφκελνη ρσξηζηά, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ νηθνλνκία ζηα κέζα 

παξαγσγήο, εξγαιεία θαη θηίξηα πνπ ρξεηάδνληαη λα ππάξρνπλ ηψξα ζε έλα κφλν αληί 

γηα είθνζη ή ηξηάληα εξγαζηήξηα. Έηζη ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο είλαη ε 

κείσζε ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ αλά κνλάδα πξντφληνο αιιά θαη ε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο κνλαδηαίαο αμίαο ηνπ εκπνξεχκαηνο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

 Όζνλ αθνξά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε 

ζπλεξγαζία, ν Μαξμ παξαηεξεί φηη κε ηελ ζπγθέληξσζε απφ ην θεθάιαην ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ εξγαηψλ ζην ίδην κέξνο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα έιεγρν θαη 

δηεχζπλζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζην βαζκφ πνπ ν κφλνο ζθνπφο ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαγσγή αμίαο θαη ππεξαμίαο απηέο κε θπζηνινγηθφ θαη 

απηνλφεην ηξφπν γίλνληαη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλεη ην θεθάιαην θαη 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην ζηνλ θαηλνχξγην ηξφπν 

παξαγσγήο. 

 Παξαπέξα, ε θχζε ηεο επηζηαηηθήο θαη δηεπζπληηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή είλαη θαζαξά δεζπνηηθή, απηαξρηθή θαη ηα έμνδα γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα “κε παξαγσγηθά έμνδα παξαγσγήο”. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, θαη απηφ ζπκβαίλεη κε θάζε θνξά πνπ ζπληειείηαη κία ξηδηθή αιιαγή 

ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, ε απμεκέλε 

παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαηψλ εκθαλίδεηαη 

ζαλ παξαγσγηθή δχλακε έκθπηε ζην θεθάιαην (ηα κέζα παξαγσγήο) επεηδή ην 

ηειεπηαίν ελεξγεί έηζη ψζηε λα θέξεη καδί φιεο απηέο ηηο μερσξηζηέο κνλάδεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο. “Ζ θνηλσληθή παξαγσγηθή δχλακε ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη 

δσξεάλ κφιηο νη εξγάηεο κπνπλ θάησ απφ θαζνξηζκέλνπο φξνπο, θαη ην θεθάιαην 

ηνπο βάδεη θάησ απφ απηνχο αθξηβψο ηνπο φξνπο. Δπεηδή ε θνηλσληθή παξαγσγηθή 

δχλακε δελ ζηνηρίδεη ηίπνηε ζην θεθάιαην, επεηδή απφ ηελ άιιε ν εξγάηεο δελ ηελ 

αλαπηχζζεη πξνηνχ ε ίδηα ε εξγαζία ηνπ αλήθεη ζην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ζαλ 

παξαγσγηθή δχλακε πνπ ηελ έρεη ην θεθάιαην απφ θπζηθνχ ηνπ, ζαλ ελππάξρνπζα ζε 

απηφ παξαγσγηθή δχλακε” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 348).       

ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ζπλεξγαζία ν Μαξμ αλαθέξεη πσο κε απηήλ 

εγθαηληάδνληαη νη αιιαγέο πνπ (αθφκε θαη ζήκεξα) θέξλεη ην θεθάιαην ζηελ 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία θαη φηη απηή απνηειεί αλαγθαίν ζηνηρείν ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

παξαγσγήο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Όκσο, ελψ 
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παξαηεξείηαη ε ζπλεξγαζία παληνχ φπνπ ππάξρεη θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή δελ 

απνηειεί έλα εληειψο δηαθξηηφ ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο 

παξά κφλν “...ζηηο ρεηξνηερληθέο αθφκε αξρέο ηεο καλνπθαθηνχξαο θαη ζε εθείλν ην 

είδνο ηεο κεγάιεο γεσξγίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ηεο καλνπθαθηνχξαο ... Ζ 

ζπλεξγαζία παξακέλεη ε βάζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, παξ’ φηη ε 

απιή ηεο κνξθή εκθαλίδεηαη ε ίδηα ζαλ ηδηαίηεξε κνξθή δίπια ζηηο πην αλαπηπγκέλεο 

κνξθέο ηεο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 351). 

 

 

 Καηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη καλνπθαθηνχξα 

 

 Απφ ηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα κέρξη ην ηειεπηαίν ηξίην ηνπ 18νπ αηψλα δειαδή 

κέρξη ηηο αξρέο ηηο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ε εξγαζηαθή δηαδηθαζία ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ φιν θαη κεγαιχηεξν ή πην ιεπηνκεξεηαθφ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο 

(division of labor), δειαδή ηελ καλνπθαθηνχξα (manufacture). Οη δχν ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο δεκηνπξγείηαη θαη θαζηεξψλεηαη απηή ε κνξθή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη νη αθφινπζνη : 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε εξγάηεο πνπ εμαζθνχλ δηαθνξεηηθά ρεηξνηερληθά 

επαγγέικαηα θαη είλαη πιήξεηο γλψζηεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο νιφθιεξνπ πξντφληνο κηζζψλνληαη απφ ην θεθάιαην θαη 

ζπλεξγάδνληαη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο θαη κφλν πξντφληνο (εκπνξεχκαηνο), 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ ηα απηνηειή πξντφληα πνπ παξήγαγαλ πξηλ απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά κέξε. Σν θεθάιαην δειαδή θέξλεη καδί θαη ελψλεη ζε κία, κία ζεηξά 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνυπήξραλ θαη δηεμάγνληαλ ρσξηζηά γηα λα 

εθκεηαιιεπζεί ηελ πξνθαλή αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ πην ζπλερή, κε ιηγφηεξα θελά ρξφλνπ θαη γη’ απηφ πην 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο φιεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ πνξεία φκσο, νη 

ρεηξνηέρλεο πνπ γίλνληαη κηζζσηνί εξγάηεο ελψ απφ ηε κία γίλνληαη φιν θαη πην 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ δηεμαγσγή ησλ πεξηνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγή ηνπ κνλαδηθνχ πξντφληνο ζηελ νπνία απαζρνινχληαη θαη κφλν, απφ ηελ 

άιιε ράλνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νιφπιεπξε άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπο θαη ηηο νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ. 
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 ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηεο εκθάληζεο ηεο καλνπθαθηνχξαο, ρεηξνηέρλεο 

πνπ παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ ππάγνληαη ζην θεθάιαην ζαλ κηζζσηνί γηα ηελ 

παξαγσγή ζε καδηθή θιίκαθα ηνπ πξντφληνο ηνπο. Σφηε ε ζπλνιηθή εξγαζηαθή 

δηαδηθαζία ρσξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο θαη ζηάδηα θαη νη ρεηξνηέρλεο 

παξαγσγνί επηκεξίδνληαη, θαηαλέκνληαη ζε θάπνηεο κφλν απφ απηέο. Σν απνηέιεζκα 

είλαη θαη πάιη φηη νη εξγάηεο αθ’ ελφο γίλνληαη πην παξαγσγηθνί (απνηειεζκαηηθνί) 

θαζψο εμεηδηθεχνληαη ζηελ επαλάιεςε ελφο αξηζκνχ πεξηνξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, αθ’ 

εηέξνπ ράλνπλ θάπνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηείραλ ζαλ αλεμάξηεηνη παξαγσγνί 

θαη πνπ ηψξα δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμαζθήζνπλ.  

 Πάλησο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαζηέξσζεο ηεο καλνπθαθηνχξαο θαη παξά 

ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ θαηακεξηζκνχ 

ηεο εξγαζίαο, ε ρεηξνηερληθή εξγαζία παξακέλεη ε βάζε νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε φπνηνπο πεξηνξηζκνχο απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ επίηεπμε κίαο 

ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. “Ζ ρεηξνηερλία παξακέλεη ε 

βάζε. Ζ ζηελή απηή ηερληθή βάζε απνθιείεη κία πξαγκαηηθά επηζηεκνληθή αλάιπζε 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο επεηδή θάζε επί κέξνπο δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πεξλάεη 

ην πξντφλ πξέπεη λα κπνξεί λα εθηειείηαη ζαλ επί κέξνπο ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Καη 

αθξηβψο επεηδή ε ρεηξσλαθηηθή δεμηνηερλία παξακέλεη έηζη ε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο θάζε εξγάηεο πξνζαξκφδεηαη απνθιεηζηηθά ζε κία κεξηθφηεξε εξγαζία 

θαη ε εξγαηηθή ηνπ δχλακε κεηαηξέπεηαη ζην ηζφβην φξγαλν απηήο ηεο κεξηθφηεξεο 

εξγαζίαο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 354).                   

 Καηφπηλ ν Μαξμ εμεηάδεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο κέζα ζηελ καλνπθαθηνχξα, ζην εζσηεξηθφ δειαδή απηήο 

ηεο κνξθήο ηεο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο (division of labor in manufacture), θαη ηνλ 

θνηλσληθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο (division of labor in society) απφ ηελ άιιε. O 

ηειεπηαίνο αλαπηχζζεηαη θαη ζην εζσηεξηθφ κίαο νηθνλνκίαο (θνηλφηεηαο) κε βάζε ηα 

δηαθνξεηηθά θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο, αιιά θαη ζηα φξηα ηεο 

θνηλφηεηαο φπνπ απηή έξρεηαη ζε επαθή θαη αληαιιαγέο πξντφλησλ (εκπνξεπκάησλ) 

κε άιιεο θνηλφηεηεο κέρξηο φηνπ θαη νη δχν απνηειέζνπλ ηα κέξε κίαο εληαίαο 

ζθαίξαο παξαγσγήο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζηελ 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ καλνπθαθηνχξα απαηηείηαη πξψηα 

θάπνηνο ηθαλφο βαζκφο αλάπηπμεο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζηελ θνηλσλία ζηε 

βάζε ηεο παξαγσγήο θαη αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη θαη θάπνηνπ 
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βαζκνχ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Απφ ηελ άιιε ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζηελ καλνπθαθηνχξα κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

εξγαιείσλ θαη λέσλ πξντφλησλ γεληθφηεξα αλαπηχζζεη πεξηζζφηεξν ηνλ θαηακεξηζκφ 

ηεο εξγαζίαο ζηελ θνηλσλία.  

 Όκσο νη δηαθνξέο ησλ δχν θαηακεξηζκψλ είλαη πνιχ πην δηαθξηηέο απφ ηηο πην 

πάλσ ζρέζεηο. Δλψ ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο (ζε κία θαπηηαιηζηηθή 

νηθνλνκία) βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή εκπνξεπκάησλ, ν εξγάηεο κέζα ζηνλ 

καλνπθαθηνπξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο δελ παξάγεη έλα μερσξηζηφ ζπλνιηθφ 

εκπφξεπκα αιιά κφλν έλα κέξνο ηνπ. Ο θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

βαζίδεηαη ζηελ δηαζπνξά ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζε επί κέξνπο 

θαπηηαιηζηέο ελψ ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζηε καλνπθαθηνχξα βαζίδεηαη ζηελ 

κνλνπψιεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο απφ ηνλ θαπηηαιηζηή πνπ 

κηζζψλεη ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο θαηαλέκεη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. Απηή ε θαηαλνκή ησλ εξγαηψλ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ απνζπάηαη απφ 

απηνχο βαζίδεηαη ζε αλαινγίεο πνπ πεγάδνπλ απφ “ζηδεξνχο”, άθακπηνπο λφκνπο 

ελψ ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αλαπαξάγεηαη κέζσ ηεο ξπζκηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λφκνπ ηεο αμίαο ζηε βάζε ηεο άλαξρεο κε ζπληνληζκέλεο 

δηαδηθαζίαο ζπλάξζξσζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ πνπ 

πεξηγξάςακε πην πάλσ ζην ζρεηηθφ κέξνο. Παξάιιεια, ελψ ν αληαγσληζκφο αλάκεζα 

ζε ζρεηηθά ηζνδχλακνπο, αλεμάξηεηνπο παξαγσγνχο (θεθάιαηα) ραξαθηεξίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζηελ καλνπθαθηνχξα έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

αληζφηεηα θαη ηνλ δεζπνηηζκφ θαη ηελ απζεληία ηνπ θεθαιαηνθξάηε. Παξαηεξεί πνιχ 

εχζηνρα ν Μαξμ ζε απηφ ην ζεκείν πσο, “Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ρεηξφηεξε 

θαηεγνξία πνπ νη ελζνπζηψδεηο απνινγεηέο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζπζηήκαηνο βξήθαλ 

λα απεπζχλνπλ ελάληηα ζε θάζε γεληθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, είλαη φηη 

ζα κεηέηξεπε φιε ηελ θνηλσλία ζε έλα εξγνζηάζην” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 372) 

θαη πξνζζέηεη φηη ηζηνξηθά παξαηεξείηαη φηη φζν πην ιηγφηεξνη θαλεξνί 

εμσνηθνλνκηθνί θαηαλαγθαζκνί ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο ζε έλα ηξφπν παξαγσγήο, ηφζν πην αληηδεκνθξαηηθή θαη 

δεζπνηηθή γίλεηαη ε νξγάλσζε θαη ε γεληθφηεξε θχζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο 

ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο. 
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 Ζ καλνπθαθηνχξα ηψξα, πνπ ζαλ κνξθή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο 

παξαηεξείηαη κφλν ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο (ελψ ν θνηλσληθφο 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ππάξρεη ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο), θαη ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο απαηηεί κία αχμεζε ζην ειάρηζην 

κέγεζνο θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θαη ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα 

πξνθαηαβάιιεη ν κέζνο θαπηηαιηζηήο.                      

 Ζ θιίκαθα ηεο παξαγσγήο κεγαιψλεη, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

απμάλεηαη γξεγνξφηεξα ζαλ απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο, θαη απηή ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα εκθαλίδεηαη εμσηεξηθά φπσο θαη 

ζηελ απιή ζπλεξγαζία ζαλ απνηέιεζκα ηεο “παξαγσγηθήο δχλακεο” ηνπ θεθαιαίνπ, 

θαη φρη ηεο εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ.  

 Οη απμήζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη άξα νη κεηψζεηο ηεο 

κνλαδηαίαο αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνθαιεί ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο 

ζηελ καλνπθαθηνχξα ηελ θάλνπλ κία “...εηδηθή κέζνδν παξαγσγήο ζρεηηθήο 

ππεξαμίαο ή αχμεζεο ζε βάξνο ησλ εξγαηψλ ηεο απηναμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ...” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 381). Όκσο ε ρεηξνηερληθή βάζε ηεο καλνπθαθηνχξαο 

πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο ε 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία νξγαλψλεηαη αθφκε πάλσ ζηελ αξρή ησλ ππνθεηκεληθψλ 

δπλαηνηήησλ θαη νξίσλ ησλ εξγαηψλ. Απηά ηα φξηα θαηαξγνχληαη κφλν κε ηελ 

εηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ζηελ παξαγσγή ησλ ηειεηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ, ησλ 

κεραλψλ (πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά λέα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ θάπνηεο 

πνηνηηθά ξηδηθέο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή θαη αλάπηπμε άιισλ πην απιψλ πξντφλησλ) 

πνπ αληηθαζηζηνχλ ηνλ εξγάηε ζαλ ε (αληηθεηκεληθή απηήλ ηελ θνξά) βάζε 

νξγάλσζεο ηεο φιεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.     

  

 

 Μεραλέο θαη κεγάιε βηνκεραλία  

 

 Καζψο ην θεθάιαην ζηελ αέλαε αλαδήηεζε ππεξαμίαο παιεχεη θαη 

κεηαζρεκαηίδεη ζπλερψο ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο, ζε 

θάπνηα θάζε πεξλάεη απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο κε βάζε ηελ εξγαζηαθή δχλακε 

(δειαδή ηελ πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ εξγαηψλ ζηηο θάζεηο θαη ηα 

θαζήθνληα ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο), ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο κε βάζε 
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επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηα κέζα εξγαζίαο πνπ φπσο αλαθέξακε πην πάλσ ζαλ 

απνηέιεζκα δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία απφ απιά 

εξγαιεία γίλνληαη κεραλέο. “Οη κεραλέο είλαη κέζν γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 386).  

 Ζ θαζνξηζηηθή αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηελ 

εξγαζηαθή δηαδηθαζία ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχζε ρεηξσλαθηηθά ν εξγάηεο απφ ηηο θηλήζεηο ηεο 

εξγαιεηνκεραλήο, ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηεο κεραλήο δειαδή πνπ επεμεξγάδεηαη ην 

αληηθείκελν εξγαζίαο γηα λα ην κεηαζρεκαηίζεη ζε ηειηθφ πξντφλ. Απηφ ζπκβαίλεη ηε 

ζηηγκή πνπ ν εξγάηεο πεξηνξίδεηαη ζην λα παξαθνινπζεί θαη λα επεκβαίλεη 

πεξηζηαζηαθά ζηελ φιε δηαδηθαζία. Κάζε θάζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηψξα 

αλαιχεηαη ιεπηνκεξεηαθά θαη επηηειείηαη κε ηε βνήζεηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ζθνπφ. Οη ππνθεηκεληθέο δεμηφηεηεο, 

ηα φξηα θαη νη αδπλακίεο ηνπ κέζνπ εξγάηε παχνπλ λα απνηεινχλ ηελ βάζε 

νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εξγαηψλ 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ κεραλψλ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εξγάηε. 

Καζψο ε κεραλή είλαη ηθαλή λα επηηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο 

αδηάθνπα, νκνηφκνξθα θαη κε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ, ην θεθάιαην ζηελ ζπλερή 

πξνζπάζεηά ηνπ λα νξζνινγηθνπνηήζεη ηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία δξνκνινγεί 

ζπλεηδεηά θαη αλαπφθεπθηα ηελ εμέιημε πνπ παίξλεη ε ηερλνινγηθή αιιαγή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο δσληαλήο εξγαζίαο, ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ, 

κε λεθξή αληηθεηκεληθνπνηεκέλε εξγαζία πνπ παίξλεη ηελ κνξθή κεραλψλ, κέζσλ 

παξαγσγήο, ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη αλεμάξηεηα απφ ηελ αηνκηθή ή 

ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ εξγαηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην θεθάιαην. 

Γελ είλαη δειαδή ε ηαμηθή πάιε ή ε αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ δηεχζπλζε θαη 

ηηο επηινγέο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγθάδνπλ ην ηειεπηαίν λα πξνζπαζεί λα 

αληηθαηαζηήζεη εξγάηεο κε κεραλέο (αλ θαη ζε πεξηφδνπο φπνπ ππάξρεη έληνλε 

αληηπαιφηεηα εξγαζίαο - θεθαιαίνπ ή/θαη ηάζε ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ κηζζψλ, απηφ 

ηείλεη λα επηηαρχλεη ηελ ήδε παξνχζα ηάζε γηα κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο) αιιά 

ην αληηθεηκεληθφ γεγνλφο φηη ζε θάπνηα γεληθά πιαίζηα νη κεραλέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ηέιεηνη εξγάηεο θαη νη ηειεπηαίνη ζαλ αηειείο κεραλέο. Δίλαη απηνλφεην ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κεραλψλ θαη ηεο κεγάιεο βηνκεραλίαο φηη ε ηάζε πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη φηη ππάξρεη θαη ζηελ ζπλεξγαζία θαη ζηελ καλνπθαθηνχξα, δειαδή λα 
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εκθαλίδεηαη ε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

παξαγσγηθήο δχλακεο ηνπ θεθαιαίνπ λα παξνπζηάδεηαη αθφκε εληνλφηεξε. Όκσο, 

φπσο θαη πξηλ θαη φπσο ηζρχεη γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ ε κεραλή 

φζν ρξήζηκε θαη λα είλαη ζηελ εξγαζηαθή δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ζην 

πξντφλ πεξηζζφηεξε αμία απφ ηελ αμία (θνηλσληθή εξγαζία) πνπ είλαη 

αληηθεηκεληθνπνηεκέλε ζε απηήλ, απιψο θάλεη ηελ δσληαλή εξγαζία ηθαλή λα παξάγεη 

πεξηζζφηεξεο αμίεο ρξήζεο απφ πξηλ ζην ίδην δηάζηεκα θαη έηζη λα κεηψλεηαη 

αλαινγηθά ε κνλαδηαία αμία απηψλ ησλ αμηψλ ρξήζεο.      

 Παξάιιεια κε ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο, ε εηζαγσγή ησλ κεραλψλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζπλεπάγεηαη κία ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ (ζηαζεξνχ) 

θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα πξνθαηαβάιιεη ή λα δεζκεχζεη ηψξα ν κέζνο θαπηηαιηζηήο. 

Φπζηθά φκσο ε αμία ησλ κεραλψλ κεηαβηβάδεηαη ζηαδηαθά ζηελ αμία ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο αλ θαη γεληθά έρνπκε ηψξα φηη ην κέξνο ηεο αμίαο ηεο κνλάδαο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ζηαζεξφ θεθάιαην (πξψηεο χιεο θαη απνζβέζεηο) 

απμάλεηαη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Έρνπκε δειαδή φηη [c/(c+v+s)] αλ 

θαη ε κνλαδηαία αμία ηνπ εκπνξεχκαηνο κεηψλεηαη [(c+v+s)] πξάγκα πνπ είλαη θαη 

ην απνθαζηζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ εηζαγσγή θάζε κίαο θαηλνχξγηαο κεραλήο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 Σν γεγνλφο φηη νη κεραλέο είλαη θεθαιαηαθά ζηνηρεία κεγάιεο αμίαο απφ ηε 

κία θαη ην φηη θηλδπλεχνπλ αλά πάζα ζηηγκή λα απαμησζνχλ εζηθά (moral 

depreciation) απφ θαηλνχξγηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απφ ηελ άιιε (εθεχξεζε θαη 

εηζαγσγή παξφκνησλ κεραλψλ κηθξφηεξεο αμίαο) εμαλαγθάδεη ην θεθάιαην λα 

πξνζπαζεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζηαζεξφ ηνπ κέξνο φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαη φζν 

γίλεηαη πην εληαηηθά γηα λα αλαπαξαρζεί φζν γίλεηαη γξεγνξφηεξα ε αμία πνπ έρνπλ 

αξρηθά θνζηίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ. 

 Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα απφ ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα ηεο γελίθεπζεο ηεο ρξήζεο κεραλψλ (πνπ νδεγνχλ φπσο είδακε ζηελ 

παξαγσγή ζρεηηθήο ππεξαμίαο) είλαη ε επέθηαζε κε θάζε κέζν ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 

θαζψο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο (δειαδή ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο 

απφιπηεο ππεξαμίαο) γηα ηελ  ρξεζηκνπνίεζε ζην έπαθξν θαη ηνπ ζηαζεξνχ θαη ηνπ 

κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ. Απηφ γίλεηαη φιν θαη πην επηηαθηηθφ θαζψο παξά ηελ αχμεζε 

ηεο (ζρεηηθήο) ππεξαμίαο “ε κεραληθή παξαγσγή φζν θαη αλ κεγαιψλεη ηελ 

ππεξεξγαζία ζε βάξνο ηεο αλαγθαίαο εξγαζίαο κε ην αλέβαζκα ηεο παξαγσγηθήο 
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δχλακεο ηεο εξγαζίαο, ην απνηέιεζκα απηφ ην πεηπραίλεη κφλν κεηψλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαηψλ πνπ απαζρνινχληαη απφ έλα δεδνκέλν θεθάιαην. Έλα κέξνο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ πξψηα ήηαλ κεηαβιεηφ, δειαδή πνπ πξψηα κεηαηξεπφηαλ ζε δσληαλή 

εξγαζηαθή δχλακε, ην κεηαηξέπεη ηψξα ζε κεραλέο δειαδή ζε ζηαζεξφ θεθάιαην πνπ 

δελ παξάγεη ππεξαμία. Δίλαη ιφγνπ ράξηλ αδχλαηνλ απφ 2 εξγάηεο λα απνζπαζζεί 

ηφζε ππεξαμία φζε απνζπάηαη απφ 24 εξγάηεο .... Δπνκέλσο ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

κεραλψλ γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο ελππάξρεη κία εζσηεξηθή αληίθαζε επεηδή απφ 

ηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ππεξαμίαο πνπ παξάγεη έλα θεθάιαην δεδνκέλνπ κεγέζνπο, 

νη κεραλέο δελ κεγαιψλνπλ ηνλ έλα παξάγνληα, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο, παξά κφλν 

κηθξαίλνληαο ηνλ άιιν παξάγνληα ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, 

ζει. 422 - 423).                 

 Έηζη, ηα άκεζα απνηειέζκαηα ηεο ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο ηεο εξγαζηαθήο 

δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή κεραλψλ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κφλν κε ηελ άλνδν 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ζπλαθφινπζε κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο πνπ θέξλεη κία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο. Άκεζν 

επαθφινπζν ηεο ζπλερνχο ηάζεο γηα κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη θαη νη δπζκελείο γηα ηελ εξγαζία εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο (ιφγσ 

ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεηαβιεηνχ κε ζηαζεξφ θεθάιαην) πνπ φπσο ζα δνχκε πην 

αλαιπηηθά ζην επφκελν κέξνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο δηάθνξεο φςεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ έρνπλ θαη αληίζηνηρα δπζκελείο επηδξάζεηο ζην 

εηζφδεκα θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Απηή είλαη θαη ε αηηία πνπ 

ελζηηθησδψο ε ηειεπηαία αληηδξά ζε θάζε πξνζπάζεηα παξαπέξα κεραλνπνίεζεο, 

απηνκαηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο παξά ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αθξηβψο γηαηί ζε κία θαπηηαιηζηηθή 

νηθνλνκία ε εηζαγσγή ηνπο γίλεηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή ππεξαμίαο θαη φρη 

γηα ηελ κείσζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ή ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζην ρψξν 

παξαγσγήο. 

 

 Σππηθή θαη πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην 

 

 Σέινο, ζπγθξίλνληαο ν Μαξμ ηελ παξαγσγή ζρεηηθήο θαη απφιπηεο ππεξαμίαο 

αλαθέξεη εηζάγνληαο ηηο έλλνηεο ηππηθή θαη πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο 

ζην θεθάιαην (formal and real subsumption of labor to capital) - ηηο νπνίεο αλαιχεη 
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πην δηεμνδηθά ζην παξάξηεκα ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ κε ηίηιν 

“Απνηειέζκαηα ηεο άκεζεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο” - πσο, “Ζ παξαγσγή ηεο 

απφιπηεο ππεξαμίαο απνηειεί ηελ γεληθή βάζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ αθεηεξία ηεο παξαγσγήο ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο ... Ζ παξαγσγή ηεο 

απφιπηεο ππεξαμίαο πεξηζηξέθεηαη κφλν γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο δηάξθεηαο ηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο, ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο επαλαζηαηηθνπνηεί πέξα γηα 

πέξα ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζπζρεηηζκνχο. 

Δπνκέλσο ε παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο πξνυπνζέηεη έλαλ εηδηθφ 

θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο πνπ γελληέηαη θαη δηακνξθψλεηαη ν ίδηνο 

απζφξκεηα κε ηηο κεζφδνπο ηα κέζα θαη ηνπο φξνπο ηνπ κφλν πάλσ ζηε βάζε ηεο 

ηππηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην. ηε ζέζε ηεο ηππηθήο ππαγσγήο 

κπαίλεη ε πξαγκαηηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 

525 - 526).                

 Ζ αλάγθε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη απνμελσκέλνη απφ ηα κέζα 

παξαγσγήο θαη επνκέλσο ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο λα βάινπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

δχλακε ζηε δηάζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη λα εθρσξήζνπλ κε αληάιιαγκα ηνλ κηζζφ 

ηνπο θάζε δηθαίσκα δηεχζπλζεο, ειέγρνπ θαη νξγάλσζεο ηεο θάζε ιεπηνκέξεηαο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θεθαιαίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ 

ηππηθή ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην. Ζ ππαγσγή απηή απφ ηε κία εκθαλίδεηαη 

κε κία  πην ειεχζεξε κνξθή ζε ζρέζε κε ην ηη ζπκβαίλεη ζε πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο. Απηφ γηαηί είλαη θαζαξά νηθνλνκηθήο θχζεο βαζηζκέλε θαη 

πεξηβεβιεκέλε απφ κία ρξεκαηηθή ζρέζε ηζνδχλακεο αληαιιαγήο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ρσξίο ηηο θαλεξέο πνιηηηθέο, λνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο παξεκβάζεηο 

θαη θαηαλαγθαζκνχο πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε απφζπαζε ηεο ππεξεξγαζίαο 

απφ ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο ζηηο πξνθαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Απφ ηελ άιιε 

φκσο είλαη θαλεξφ φηη ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο πνπ απνιάκβαλε κέρξη ηψξα ν 

απηφλνκνο επαγγεικαηίαο ρεηξνηέρλεο ή ν αλεμάξηεηνο αγξφηεο ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ απνιεζζεί νξηζηηθά πξνο φθεινο ηνπ δηεπζπληηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ.      

 Δπηπιένλ, απηή ε (ηππηθή) ππαγσγή ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην, ζηα αξρηθά 

ζηάδηα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο γίλεηαη ζηε βάζε ηεο ππάξρνπζαο, 

ηζηνξηθά θιεξνλνκεκέλεο κνξθήο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθφκε βαζίδεηαη 

ζεκαληηθά ζηα ηδηαίηεξα ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαηψλ-παξαγσγψλ. Ζ 



 116 

κνξθή απφζπαζεο ηεο ππεξεξγαζίαο αιιάδεη γίλεηαη πην έκκεζε, αιιά ε εξγαζηαθή 

δηαδηθαζία παξακέλεη ε ίδηα ζηηο βαζηθέο ηεο αξρέο παξά ην φηη φπσο αλαθέξεη ν 

Μαξμ θάησ απφ ηε δηεχζπλζε θαη πίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ε εξγαζία κπνξεί λα γίλεη πην 

έληνλε, πην ζπλερήο, πην ηαθηηθή θαη ζίγνπξα κεγαιχηεξε ζε ζπλνιηθή δηάξθεηα. “... 

ζηε βάζε ελφο ππαξθηνχ ηξφπνπ εξγαζίαο, άξα κηαο δεδνκέλεο αλάπηπμεο ηεο 

δχλακεο παξαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη ελφο ηξφπνπ εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή 

ηε δχλακε παξαγσγήο, ππεξαμία κπνξεί κφλν λα παξαρζεί κέζα απφ ηελ παξάηαζε 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο άξα κε ηνλ ηξφπν ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο. Απηή ζαλ ε 

κνλαδηθή κνξθή ηεο παξαγσγήο ππεξαμίαο αληηζηνηρεί ζηελ ηππηθή ππαγσγή ηεο 

εξγαζίαο ζην θεθάιαην” (Κ. Μαξμ, Απνηειέζκαηα ηεο άκεζεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο, Α/ζπλέρεηα, 1984, ζει. 104).   

 Ο θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο φκσο φπσο έρνπκε δεη επηβάιιεη ζηνπο 

θαπηηαιηζηέο ηελ ζπλερή αιιαγή ησλ ηερληθψλ θαη ησλ αξρψλ νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αθξηβψο γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα ηερληθά εκπφδηα πνπ βάδεη 

ε ππνθεηκεληθή θχζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα φζν παξακέλνπλ βαζηθφ ζηνηρείν 

δφκεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Απηή είλαη θαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ ζε 

ζρέζε κε πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο παξαγσγήο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ ηερληθή πξφνδν. Όπσο ζπκβαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο, ν εξγάηεο 

κεηαηξέπεηαη ζε έλα εμάξηεκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ε φιε κνξθή ηνπ 

ηξφπνπ παξαγσγήο αιιάδεη ξηδηθά, θαη δεκηνπξγείηαη απηφ πνπ ν Μαξμ νλνκάδεη 

ειδικά καπιηαλιζηικόρ ηπόπορ παπαγωγήρ, κε ηελ εξγαζία λα ππνηάζζεηαη 

νινθιεξσηηθά, ππαγμαηικά ζην θεθάιαην θαη ηελ επηδίσμε ηνπ γηα αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη γηα αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο. Τπάξρεη δειαδή κία 

αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο κνξθέο ππαγσγήο ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην θαη ηηο 

κνξθέο απφζπαζεο ηεο ππεξαμίαο απφ απηήλ φπσο παξαηεξεί ν Μαξμ, 

 “Όπσο ε παξαγσγή ηεο απφιπηεο ππεξαμίαο κπνξεί λα εηδσζεί ζαλ πιηθή 

έθθξαζε ηεο ηππηθήο ππαγσγήο ηεο εξγαζίαο ζην θεθάιαην έηζη κπνξεί λα εηδσζεί ε 

παξαγσγή ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο ζαλ εθείλε ηεο πξαγκαηηθήο ππαγσγήο ζην 

θεθάιαην” (Απνηειέζκαηα ηεο άκεζεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο, ζει. 108).             

 Απηέο νη επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγνληαη ηα 

πξντφληα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ απνηεινχλ  παξά 

κία κφλν φςε, αλ θαη κνλίκσο παξνχζα, ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ζπζζψξεπζεο 

ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 
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 ηξεθφκαζηε ινηπφλ ηψξα ζηελ αλάιπζε απηήο αθξηβψο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

απνηειεί ην έβδνκν κέξνο ηνπ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ θαη απνηειείηαη απφ 

ηξία ζέκαηα (θεθάιαηα). Απηά αθνξνχλ θαηά πξψην ιφγν ηελ (ελ πνιινίο ππνζεηηθή) 

πεξίπησζε ηεο απιήο αλαπαξαγσγήο δειαδή ηεο απνπζίαο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ. 

Γεχηεξνλ, ηελ κεηαηξνπή ελφο κέξνπο ηεο λενδεκηνπξγεκέλεο ππεξαμίαο ζε 

πξφζζεην ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θεθάιαην θαζψο θαη (ηξίην ζέκα) ηηο πηζαλέο 

κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη απηή ε κεηαηξνπή (ζπζζψξεπζε) φπσο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε νηθνλνκηθή αλαπαξαγσγή ζε δηεπξπκέλε θιίκαθα 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαπηηαιηζηηθήο εμέιημεο, ζηελ ζχλζεζε, δνκή θαη 

ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ζην εηζφδεκα, ην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηελ 

απαζρφιεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

 

 

 

 

---------------------------- 

---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΧΡΔΤΖ ΣΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.1 Απλή αναπαπαγυγή 

 

 ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο θαη 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ν Μαξμ αλαθέξεη πσο ζε φηη αθνινπζεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπ πξψηνπ ηφκνπ γίλνληαη δχν πνιχ θξίζηκεο ππνζέζεηο. Πξψηνλ, φηη γηα ηελ 

λενδεκηνπξγεκέλε αμία δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζπλνιηθήο απνξξφθεζήο ηεο, δειαδή 

ππάξρεη, εθδειψλεηαη πάληα αθξηβψο ε θαηάιιειε πνζφηεηαο ελεξγνχ δήηεζεο ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, θαη άξα ην ζπλνιηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη αθξηβψο ζηελ αμία 

ηνπ.    

 Γεχηεξνλ, φηη ν θαπηηαιηζηήο πνπ είλαη αλακεκηγκέλνο ζηελ ζθαίξα ηεο 

παξαγσγήο θαη ειέγρεη ηελ παπαγωγή ππεξαμίαο εθιακβάλεηαη ζαλ ν 

αληηπξνζσπεπηηθφο θαπηηαιηζηήο θαη ππνηίζεηαη φηη θαξπψλεηαη νιφθιεξε ηελ 

παξαγφκελε ππεξαμία ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηελ κνηξάδεηαη (φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πην ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ) κε ην εκπνξηθφ θεθάιαην, ηνλ 

γαηνθηήκνλα, ην ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην, ην θξάηνο, θιπ. Τπελζπκίδνπκε εδψ φηη ν 

πξψηνο ηφκνο ηνπ Κεθαιαίνπ πξαγκαηεχεηαη ην “θεθάιαην γεληθά” δειαδή ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο αμίαο ηεο ππεξαμίαο θαη 

ζπλεπψο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, εμεηάδνληαο θεθάιαην θαη εξγαζία ζην ζχλνιφ ηνπο θαη 

αθαηξψληαο απφ ηηο επί κέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο απηέο νη γεληθέο θαηεγνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αληαγσληζκφο 

ησλ αηνκηθψλ θεθαιαίσλ.         

 Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε δηαδηθαζία 

αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο πνπ απηφ εθθξάδεη. Ο 

γεληθφο ηχπνο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εμεηάζακε ζην ηξίην κέξνο 

(δειαδή ε θχθιεζε Υ  -  Δ {ΜΠ, ΔΓ} .......Π........ Δ’  -  Υ’) δελ παξηζηάλεη θάηη πνπ 

ζπκβαίλεη κία θνξά θαη κφλν, νχηε θαη ε εκθάληζε ηνπ νθείιεηαη ή εμαξηάηαη απφ 

θάζε θνξά ηπραίνπο θαη αζηάζκεηνπο παξάγνληεο. Αληίζεηα είλαη κία 
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επαλαιακβαλφκελε θαη κε θαλνληθφηεηα δηαδηθαζία πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε θνξά πνπ 

ζπκβαίλεη δεκηνπξγνχληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο, νη πιηθέο εθείλεο ζπλζήθεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επαλάιεςε ηεο. “Ζ θεθαιαηνθξαηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο 

εμεηαδφκελε ζην ζχλνιφ ηεο δειαδή ζαλ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο παξάγεη 

επνκέλσο φρη κφλν εκπφξεπκα, φρη κφλν ππεξαμία, παξάγεη θαη αλαπαξάγεη ηελ ίδηα 

ηελ ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ, απφ ηελ κία πιεπξά ηνλ θεθαιαηνθξάηε θαη απφ ηελ άιιε 

ηνλ κηζζσηφ εξγάηε” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 599).      

 Ζ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη θαη’ αξρήλ ε αλαπαξαγσγή 

ησλ δηαθφξσλ αμηψλ ρξήζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

επαλάιεςε θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο. Έζησ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απιήο αλαπαξαγσγήο πνπ εμεηάδνπκε εδψ, δειαδή ηελ πεξίπησζε φπνπ φιε ε 

ππεξαμία μνδεχεηαη γηα ηελ αγνξά κέζσλ θαηαλάισζεο (πνιπηειείαο) απφ ηνπο 

θαπηηαιηζηέο πνπ ηελ ηδηνπνηνχληαη, κία πνζφηεηα (αμία) ίζε κε ηελ πνζφηεηα ησλ 

κέζσλ παξαγσγήο πνπ έρεη θαηαλαισζεί παξαγσγηθά (απνζβεζζεί) θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν πξέπεη λα έρεη παξαρζεί εθ λένπ γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζεη. Σν 

ίδην ηζρχεη γηα ηελ πνζφηεηα ησλ κέζσλ θαηαλάισζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ έζησ αξηζκνχ ησλ εξγαηψλ κε 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν θαη πνπ αγνξάδνπλ νη εξγαδφκελνη κε ην κεηαβιεηφ 

θεθάιαην πνπ ηνπο θαηαβάιιεηαη έπειηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. “Ζ ηάμε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ δίλεη δηαξθψο ζηελ εξγαηηθή ηάμε κε ηε 

κνξθή ρξήκαηνο δηαηαθηηθέο (drafts) πνπ ηεο δίλνπλ δηθαίσκα ζε έλα κέξνο ηνπ 

πξντφληνο πνπ ην έρεη παξάγεη ε ίδηα ε εξγαηηθή ηάμε θαη πνπ ην έρεη ζθεηεξηζηεί ε 

ηάμε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ. Σηο δηαηαθηηθέο απηέο ν εξγάηεο ηηο επηζηξέθεη κε ηελ ίδηα 

θαλνληθφηεηα ζηελ ηάμε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ θαη ηεο αθαηξεί έηζη ην κέξνο εθείλν 

ηνπ δηθνχ ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπ αλαινγεί” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 588). 

 πην ζπγθεθξηκέλα αλ εμεηάζνπκε ηελ ζπλνιηθή θνηλσληθή παξαγσγή θαη ηελ 

ζεσξήζνπκε ζαλ ην άζξνηζκα ηεο παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο (Σνκέαο Η) θαη 

κέζσλ θαηαλάισζεο γεληθά (Σνκέαο ΗΗ) πνπ πεξηιακβάλεη ηα κέζα ζπληήξεζεο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο πνπ αγνξάδνληαη απφ απηνχο κε ηελ ακνηβή ηνπο, ην κεηαβιεηφ 

θεθάιαην, θαη ηα αγαζά πνιπηειείαο πνπ αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο κε ην 

εηζφδεκά ηνπο δειαδή ηελ ζπλνιηθή ππεξαμία, έρνπκε ην αθφινπζν ζρήκα (βιέπε 

πίλαθα 11) γηα ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο αλαπαξαγσγήο.  
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 Καζψο δελ κπνξνχκε λα επεθηαζνχκε εδψ ζε απηφ ην ζέκα λα ζεκεηψζνπκε 

φηη ν Μαξμ αλαιχεη ιεπηνκεξεηαθά ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ απιή (αιιά 

θαη ηελ δηεπξπκέλε) αλαπαξαγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζηνλ 

δεχηεξν ηφκν φπνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ θπθινθνξία ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

Πίλαθαο 11: Απιή αλαπαξαγσγή 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η: c1 + v1 + s1 = c1 + c2                                 

                                                             v1 + s1 = c2 

ΗΗ: c2 + v2 + s2 = v1 + s1 + v2 +s2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Δθεί, ζηα “ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο” ν Μαξμ πεξηγξάθεη θαη ηνπο μησανιζμούρ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο νη ζπλζήθεο (πνπ είλαη ην 

πεξηζζφηεξν ζπνπδαίν ζέκα ζε απηήλ ηε ζπδήηεζε) δείρλνληαο έηζη φηη ζεσξεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ είλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή απηνχ ηνπ ηφζν πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ ιεηηνπξγεί ρσξίο θαλέλα θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη ζρέδην.         

 Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζπδήηεζε ηεο απιήο αλαπαξαγσγήο 

είλαη ην γεγνλφο φηη ν αξρηθφο δηαρσξηζκφο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηα κέζα 

παξαγσγήο πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη νιφθιεξνο ν 

θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζπληεξείηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ηελ ηππηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Όπσο ζα δνχκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηεπξπκέλεο 

αλαπαξαγσγήο (ζπζζψξεπζεο), νη ζρέζεηο δηαλνκήο αλάκεζα ζε θεθάιαην θαη 

εξγαζία ζηνλ θαπηηαιηζκφ είλαη ηέηνηεο πνπ κεηά ηελ παξαγσγή, θπθινθνξία θαη 

δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, ην απνηέιεζκα είλαη φηη ν εξγάηεο πξέπεη λα εκθαληζζεί θαη 

πάιη ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα λα δηαζέζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε. Απηφ φπσο 

γξάθεη ν Μαξμ δελ γίλεηαη απφ ζχκπησζε θαζψο “...είλαη ην sine qua non (εθ ησλ ψλ 

νπθ άλεπ) ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο... ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν εξγάηεο 

αλήθεη ζην θεθάιαην πξνηνχ πνπιήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνλ θεθαιαηνθξάηε. Σελ 

νηθνλνκηθή ηνπ εμάξηεζε θαη ηελ δηακεζνιαβεί θαη ηελ θαιχπηεη ηαπηφρξνλα ε 

πεξηνδηθή αλαλέσζε ηεο απηνπψιεζεο ηνπ, ε αιιαγή ησλ αηνκηθψλ ηνπ αθεληηθψλ 
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πνπ ηνλ κηζζψλνπλ θαη ε δηαθχκαλζε ζηελ ηηκή ηεο εξγαζίαο ζηελ αγνξά” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 591, 598-599).               

  

 

5.2 Ο μεηαζσημαηιζμόρ ηηρ ςπεπαξίαρ ζε κεθάλαιο 

 

 “Ζ ρξεζηκνπνίεζε ππεξαμίαο ζαλ θεθάιαην ή ε επαλακεηαηξνπή ππεξαμίαο 

ζε θεθάιαην νλνκάδεηαη ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 

600). 

 Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ην θεθάιαην είλαη απφ ηε θχζε ηνπ απηνεπεθηεηλφκελε 

αμία, δελ κπνξεί λα επηβηψζεη (ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ κε ηα άιια θεθάιαηα) παξά 

κφλν κεγεζχλνληαο ηελ κέρξη ηψξα θιίκαθά ηνπ θαη εθκεηαιιεπφκελν ηηο λέεο, πην 

απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο παξαγσγήο γηα ηελ απνκχδεζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο ππεξαμίαο. Έηζη, ζηελ ηππηθή ηεο εμέιημε κία θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ελφο κέξνπο ηεο λενδεκηνπξγεκέλεο ππεξαμίαο ζε 

πξφζζεην (ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ) θεθάιαην πνπ ζεκαίλεη φηη απφ ηε κία ε κάδα ηνπ 

θεθαιαίνπ κε ηελ κνξθή κεραλεκάησλ, θηηξίσλ θιπ. κεγαιψλεη αιιά επίζεο 

απμάλνληαη θαη νη αξηζκνί ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Έρνπκε δειαδή ζπζζψξεπζε ηνπ 

θεθαιαίνπ απφ ηε κία πιεπξά θαη εμάπισζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηελ άιιε.  

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο αλαπαξαγσγήο θαη ην απνζβεζζέλ αιιά θαη ην 

πξφζζεην ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ θεθάιαην (κε ηελ κνξθή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη 

ησλ κέζσλ θαηαλάισζεο γηα ηνπο εξγάηεο) πξέπεη λα έρεη παξαρζεί ψζηε λα είλαη 

πιηθά θαη ηερληθά δπλαηή ε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή. Δπί πιένλ, ε απφθαζε γηα ην 

πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο πνπ ζα ζπζζσξεπηεί (επελδπζεί) αλήθεη θπζηνινγηθά ζηελ 

θεθαιαηνθξαηηθή ηάμε πνπ ηδηνπνηείηαη ηελ ππεξαμία αξρηθά. Καζψο απηή ε απφθαζε 

θαζνξίδεη θαη’ αληηδηαζηνιή θαη ηελ πνζφηεηα ηεο ππεξαμίαο πνπ ζα μνδεπζεί γηα 

αγαζά πνιπηειείαο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε εζθαικέλε εληχπσζε θαη λα δψζεη 

ιαβή γηα ηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην 

πνπ απνηειεί ηνλ πινχην ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο ηάμεο δελ είλαη ζπζζσξεπκέλε 

ππεξαμία πνπ πξνήιζε απφ ηελ ρξφληα εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αιιά 

νθείιεηαη ζηελ “εγθξάηεηα” θαη ηελ απνρή ησλ θαπηηαιηζηψλ απφ ηελ θαηαλάισζε.  

Μία απιή παξαηήξεζε ηεο κνξθήο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ φκσο είλαη 

αξθεηή γηα λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη δελ είλαη ε εγθξάηεηα πνπ απνηειεί πεγή 
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πινχηνπ θαη δχλακεο ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο αιιά αληίζεηα ε 

θαηαβνιή φιν θαη κεγαιχηεξσλ πνζψλ γηα ηελ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο παξαγσγηθήο δχλακεο ηεο εξγαζίαο, θάηη πνπ αλαγλσξίδεηαη  πνιχ 

γξήγνξα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνθεηκεληθνχο θνξείο ηνπ θεθαιαίνπ θαη θαηαιήγεη 

λα γίλεηαη αληηθεηκεληθφο λφκνο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  

 “Δμ’ άιινπ ε αλάπηπμε ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο κεηαηξέπεη ζε 

αλαγθαηφηεηα ηελ δηαξθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε κία 

βηνκεραληθή επηρείξεζε θαη ν αληαγσληζκφο επηβάιιεη ζηνλ θάζε αηνκηθφ 

θεθαιαηνθξάηε ηνπο εζσηεξηθνχο λφκνπο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 

ζαλ εμσηεξηθνχο αλαγθαζηηθνχο λφκνπο. Σνλ αλαγθάδεη λα απμάλεη δηαξθψο ην 

θεθάιαηφ ηνπ γηα λα ην δηαηεξεί, θαη κφλν κε πξννδεπηηθή ζπζζψξεπζε κπνξεί λα ην 

απμάλεη” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 613).              

 

 

5.3 Ο γενικόρ νόμορ ηηρ καπιηαλιζηικήρ ζςζζώπεςζηρ 

 

 ηελ αξρή ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ φπνπ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο 

ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ απαζρφιεζε θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο ν Μαξμ νξίδεη ηελ ηερληθή, αμηαθή θαη νξγαληθή ζύλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

(technical, value and organic composition of capital) πνπ εθθξάδνπλ κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ε θάζε κία ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν ζπζηαηηθά κέξε ηνπ θεθαιαίνπ, ην 

ζηαζεξφ θαη ην κεηαβιεηφ θαη πνπ είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ φιε 

ζπδήηεζε.  

 Ζ ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ν ιφγνο ηεο κάδαο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο ζε θπζηθνχο φξνπο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ γεληθά είλαη ε 

ηερληθή ζχλζεζε αιιά κε ηα ζηνηρεία ηεο εθθξαζκέλα ζε φξνπο ηξερνπζψλ αμηψλ 

(ηηκψλ). Δπνκέλσο, ε αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ αιιάδεη δηαρξνληθά φπσο 

αιιάδεη ε ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ αιιά θαη φπσο αιιάδνπλ νη αμίεο (ηηκέο) 

ζηηο νπνίεο απνηηκψληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηαζεξνχ θαη ηνπ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ. Ζ 

νξγαληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ εηζάγεηαη απφ ηνλ Μαξμ ζαλ ζπλδεηηθφ θαη 

απινπνηεηηθφ ζηνηρείν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηερληθήο θαη αμηαθήο ζχλζεζεο θαη ηελ 

νξίδεη ζαλ ηελ θάζε θνξά ηερληθή ζχλζεζε θεθαιαίνπ αιιά ζε αμηαθνχο φρη 
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θπζηθνχο φξνπο φπνπ ζαλ αμίεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη αμίεο ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ έηζη 

ψζηε ε νξγαληθή ζχλζεζε λα αληαλαθιά κφλν ηηο αιιαγέο ηεο ηερληθήο ζχλζεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ. “γηα λα εθθξάζσ απηήλ ηελ ζρέζε νλνκάδσ ηελ αμηαθή ζχλζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ζηνλ βαζκφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηερληθή ηνπ ζχλζεζε θαη αληαλαθιά 

ηηο αιιαγέο ηεο : νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη ιφγνο 

απιψο γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ελλννχκε πάληνηε ηελ νξγαληθή ηνπ 

ζχλζεζε” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 634). 

 Ο Μαξμ εμεηάδεη πξψηα ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θάησ απφ ηελ 

ππφζεζε ηεο ζηαζεξήο νξγαληθήο ζχλζεζεο πνπ ζεκαίλεη φηη ε δήηεζε γηα εξγαζία 

απμάλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ απμάλεηαη θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Με 

δεδνκέλν ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (αλ θαη ζηηο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο απηφ ην πνζνζηφ 

έρεη απνδεηρζεί αξθεηά ειαζηηθφ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη παξνπζηαζζεί ε αλάγθε 

αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο) ζε θάπνην ζεκείν ε δήηεζε γηα εξγαζία γίλεηαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ν κηζζφο (ε ηηκηαθή έθθξαζε ηεο αμίαο 

ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο) αξρίδεη λα απμάλεηαη. Απηή ε πεξίπησζε παξαηεξεί ν Μαξμ 

είλαη ε πην επλντθή γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαζψο ε εθκεηαιιεπηηθή θεθαιαηαθή 

ζρέζε γίλεηαη πην εθηαηηθή θαη φρη πην εληαηηθή ελψ ε αχμεζε ηνπ κηζζνχ ζεκαίλεη 

απιψο ηελ ραιάξσζε ηεο ρξπζήο αιπζίδαο κε ηελ νπνία είλαη πξνζδεδεκέλνο ζην 

θεθάιαην. Ο Μαξμ επηκέλεη φηη κφλν κία πνζνηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε πνηνηηθή 

αιιαγή γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζπληειεζζεί θάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο θαπηηαιηζηηθήο παξαγσγήο πνπ είλαη θαη ν 

απφιπηνο λφκνο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο είλαη φηη ε εξγαζηαθή δχλακε 

αγνξάδεηαη απφ ην θεθάιαην κε έλαλ θαη κνλαδηθφ ζθνπφ δειαδή λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο. Έηζη ε φπνηα πνζνηηθή κείσζε ηεο ππεξαμίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ άλνδν ησλ κηζζψλ “... δελ κπνξεί πνηέ λα ζπλερηζζεί σο ην 

ζεκείν πνπ ζα απεηινχζε ην ίδην ην ζχζηεκα” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 641). Καη 

απηφ γηαηί αλ ε αχμεζε ησλ κηζζψλ ζπλερηζζεί κέρξη λα επηδξάζεη (αξλεηηθά) 

ζνβαξά ζηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ηφηε ν ξπζκφο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

κεηψλεηαη δξακαηηθά θαη έηζη κεηψλεηαη θαη ε δήηεζε γηα εξγαζία πνπ πξνθάιεζε ηελ 

αχμεζε ησλ κηζζψλ ζηελ πξψηε θάζε. “Δπνκέλσο ν ίδηνο ν κεραληζκφο ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο παξακεξίδεη ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγεί 

παξνδηθά ... Ζ άλνδνο ηεο ηηκήο ηεο εξγαζίαο θξαηηέηαη ινηπφλ κέζα ζε φξηα πνπ φρη 
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κφλνλ αθήλνπλ άζηθηε ηε βάζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά 

εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζε αλαπηπζζφκελε θιίκαθα” (Κεθάιαην, 

Σφκνο Η, ζει. 641, 643). Ο κηζζφο κεηψλεηαη θαη κπνξεί λα πέζεη θαη ζε ρακειφηεξν 

επίπεδν απφ απηφ ζην νπνίν βξηζθφηαλε ζηελ αξρή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε φιε απηή ηε ζπδήηεζε ζηνλ Μαξμ είλαη φηη ν 

ξπζκφο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ν κηζζφο ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

 Σν επηρείξεκα ηνπ Μαξμ είλαη επίζεο ζε αληίζεζε κε ηνλ “θπζηθφ λφκν 

θίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ” (natural law of population) πνπ δηαηείλεηαη φηη νη φπνηεο 

απμήζεηο ζηνλ κηζζφ ηεο εξγαζίαο ζρεδφλ απηφκαηα επηθέξνπλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ θαη άξα ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο πνπ ππεξβάιινληαο ηελ 

δήηεζε εξγαζίαο κεηψλεη δξακαηηθά ηνλ κηζζφ αθφκε θαη θάησ απφ ην κίληκνπκ 

επίπεδν ζπληήξεζεο. Απηφ θέξλεη κία απφηνκε κείσζε ζηε γελλεηηθφηεηα θαη ηνλ 

απφιπην πιεζπζκφ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κεηψλνληαο θαη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη 

νδεγψληαο ζε αχμεζε ηνπ κηζζνχ πξνο ηα πάλσ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην κίληκνπκ 

επίπεδν δηαβίσζεο πνπ είλαη θαη ην κφλν ζην νπνίν ηζνξξνπνχλ πξνζθνξά θαη 

δήηεζε ηεο εξγαζίαο. ηνλ Μαξμ, δελ είλαη νη ξαγδαίεο απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ πξνθαινχλ θαη ξπζκίδνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ κηζζνχ αιιά 

αληίζεηα νη δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ ξπζκνχ ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Φπζηθά ε δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο φπσο ήδε έρνπκε δεη 

ζπλνδεχεηαη ηππηθά απφ κία αχμεζε ζηε ηερληθή άξα θαη ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαη απνηέιεζκα αιιά θαη ζπλζήθε ηαπηφρξνλα γηα ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Απηή ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γίλεηαη ν 

θηλεηήξηνο κνριφο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ή ηνπ εηδηθά θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ 

παξαγσγήο απφ έλα ζεκείν θαη πέξα θαη φπσο θάλεθε ζηελ ζπδήηεζε γηα ηελ εμέιημε 

ηεο θχζεο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο ζπλεπάγεηαη ή θαιχηεξα πξνυπνζέηεη κίαλ 

αχμεζε ζηελ κάδα ησλ κέζσλ παξαγσγήο αλά εξγάηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Έρνπκε ινηπφλ ην ζρήκα, θαπηηαιηζηηθφο αληαγσληζκφο, 

ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, αχμεζε ζηελ νξγαληθή 

ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, αχμεζε ζηε 

κάδα θαη ην πνζνζηφ ππεξαμίαο, ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, θιπ., φπνπ φζν 

ζεκαληηθφηεξε θαη πην ξαγδαία είλαη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ηφζν κεγαιχηεξεο 

είλαη νη απμήζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο.  
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 Δπί πιένλ, θαζψο ε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ κε κφλν κέζν ηελ 

επαλεπέλδπζε ηεο δηθήο ηνπ ππεξαμίαο δειαδή ε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ είλαη κία 

αξγή δηαδηθαζία θαη επηβξαδχλεηαη παξαπέξα απφ ηελ δηαίξεζε θαη ηνλ δηαρσξηζκφ 

ζε ηδηαίηεξα κέξε ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ θεθαιαίσλ, απφ έλα ζεκείν θαη πέξα θαη 

κε ηελ βνήζεηα ηεο πίζηεο θαη ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ έξρεηαη ζαλ αξσγφο 

ζηελ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ θεθαιαίνπ ζε κεγάιε θιίκαθα ε δηαδηθαζία πνπ ν 

Μαξμ νλνκάδεη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ δειαδή ε ζπγρψλεπζε θάησ απφ 

κία ηδηνθηεζία επί κέξνπο θεθαιαίσλ πνπ πξηλ ιεηηνπξγνχζαλ ρσξηζηά. 

 Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηψξα κε απμαλφκελε νξγαληθή ζχλζεζε 

θεθαιαίνπ έρεη κία δηπιή αληηθαηηθή επίδξαζε ζηελ απαζρφιεζε ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο. Ζ δήηεζε εξγαζίαο απμάλεη κε ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ αιιά κε 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο απφ απηήλ θαζψο ην κεηαβιεηφ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ 

κεγεζχλεηαη ιηγφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ θεθάιαην. Απφ ηελ άιιε, ε αχμεζε ηεο 

νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ επηδξά θαη αλαδηαξζξψλεη θαη ην ήδε 

ιεηηνπξγνχλ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλνληαο έηζη ηε δήηεζε γηα εξγαζία. Σν 

θαζαξφ απνηέιεζκα ζηε δήηεζε εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζρεηηθή βαξχηεηα ηεο 

θάζε επίδξαζεο αιιά επεηδή φπσο έρνπκε δεη ε πξψηε (ζεηηθή) επίδξαζε έρεη 

πεξηνξηζκέλα φξηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ελψ ε 

δεχηεξε (αξλεηηθή) επίδξαζε είλαη πάληνηε παξνχζα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, 

καθξνρξφληα ηνπιάρηζηνλ απηέο νη ηάζεηο θαηαιήγνπλ ζηελ δεκηνπξγία θαη κφληκε 

παξνπζία ελφο ζρεηηθνχ εξγαηηθνχ ππεξπιεζπζκνχ, ηνπ εθεδξηθνύ ζηξαηνύ 

εξγαζίαο (reserve army of labor). “Ζ εξγαηηθή ηάμε παξάγεη θαη ηελ ζπζζψξεπζε 

θεθαιαίνπ θαη ηα κέζα κε ηα νπνία γίλεηαη ε ίδηα ζρεηηθά πεξηηηή, θαη ην θάλεη απηφ 

ζε έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν βαζκφ. Απηφο είλαη έλαο λφκνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

είλαη εηδηθφο γηα ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, θάζε μερσξηζηφο ηζηνξηθφο 

ηξφπνο παξαγσγήο έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ πιεζπζκηαθνχο λφκνπο” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, 

ζει.  ). 

 Ο εθεδξηθφο ζηξαηφο εξγαζίαο είλαη έλα κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν ηνπο κε ηελ έλλνηα φηη 

παξέρεη ην έηνηκν δσληαλφ  πιηθφ γηα ηελ θεθαιαηαθή ζπζζψξεπζε ζηελ αλνδηθή 

θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ φηαλ ε αλάγθε γηα πξφζζεηε εξγαζία είλαη επηηαθηηθή 

θαη άκεζε. Απφ ηελ άιιε ε κφληκε παξνπζία ηνπ επελεξγεί δξαζηηθά ζηελ πάιε πνπ 

δηεμάγεηαη αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία κε επίδηθν αληηθείκελν ην χςνο 
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ηνπ κηζζνχ. “ην ζχλνιφ ηνπο νη γεληθέο θηλήζεηο ησλ κηζζψλ ξπζκίδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηελ επέθηαζε θαη ηελ ζπζηνιή ηνπ βηνκεραληθνχ εθεδξηθνχ 

ζηξαηνχ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηνδηθέο κεηαιιαγέο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θχθινπ. Γελ θαζνξίδνληαη επνκέλσο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηνπο 

απφιπηνπο αξηζκνχο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αιιά απφ ηηο κεηαβαιιφκελεο αλαινγίεο 

ζηηο νπνίεο ε εξγαηηθή ηάμε δηαηξείηαη ζε έλαλ ελεξγφ ζηξαηφ θαη έλαλ εθεδξηθφ 

ζηξαηφ. Ο ζρεηηθφο λφκνο γηα ηε ζχγρξνλε βηνκεραλία είλαη ν λφκνο ηεο ξχζκηζεο 

ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ ελαιιαζζφκελε επέθηαζε θαη 

ζπζηνιή ηνπ θεθαιαίνπ. Καζψο ην θεθάιαην επεθηείλεηαη εκθαλίδεηαη έλα έιιεηκκα 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη φηαλ ζπζηέιιεηαη εκθαλίδεηαη έλα πεξίζζεπκα εξγαζίαο” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει.  ).                      

 Ο Μαξμ αλαθέξεη φηη ν ζρεηηθφο εξγαηηθφο ππεξπιεζπζκφο, δειαδή ν 

εθεδξηθφο ζηξαηφο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη κε ηξεηο κνξθέο, ηελ ξεπζηή, ηελ 

ιαλζάλνπζα θαη ηελ ζηάζηκε. 

 ηελ ξεπζηή κνξθή (κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο) βξίζθνληαη νη 

εξγάηεο εθείλνη πνπ δηαβηνχλ ζηα βηνκεραληθά θέληξα θαη νη νπνίνη άιινηε 

απαζρνινχληαη θαη άιινηε κέλνπλ άλεξγνη αλάινγα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ (θπθιηθή αλεξγία).    

 ηελ ιαλζάλνπζα κνξθή ηνπ εθεδξηθνχ ζηξαηνχ εξγαζίαο βξίζθνληαη νη 

εξγαδφκελνη θαη ν πιεζπζκφο γεληθφηεξα ησλ εκηαζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ 

πνπ πξνζειθχνληαη πξνο ηα βηνκεραληθά θέληξα ζε ζπλζήθεο εμαηξεηηθήο άλζεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη βξίζθνληαη ζηελ αλάγθε λα μαλαγπξίζνπλ ζηνλ ηφπν 

πξνέιεπζήο ηνπο φηαλ απηέο νη ζπλζήθεο παξέιζνπλ νξηζηηθά. ηελ θαηεγνξία απηή 

ππάγνληαη θαη νη κεηαλάζηεο απφ άιιεο ρψξεο εξγάηεο θάηη πνπ ππνδειψλεη φηη ν 

εθεδξηθφο ζηξαηφο εξγαζίαο κίαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο δελ βξίζθεηαη 

αλαγθαζηηθά κέζα ζηα ζχλνξά ηεο αιιά κπνξεί λα βξεζεί φηαλ θαη γηα φζν παξαζηεί 

αλάγθε νπνπδήπνηε γεσγξαθηθά ππάξρεη πιεζπζκφο πνπ έρεη αλάγθε λα πνπιήζεη 

ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε. 

 Ο ζηάζηκνο εξγαηηθφο ππεξπιεζπζκφο απνηειείηαη απφ εξγάηεο κε εμαηξεηηθά 

αζπλερή θαη αθαλφληζηε απαζρφιεζε (απηφ πνπ ζηε βηβιηνγξαθία ζήκεξα 

απνθαιείηαη “δνκηθή αλεξγία”) θαη έλα κέξνο ηνπ βξίζθεηαη ζε ζπλζήθεο απφιπηεο 

θηψρεηαο. Ο γεληθόο λόκνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζώξεπζεο γξάθεη ν Μαξμ είλαη 

φηη ην ηκήκα απηφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεγαιψλεη ζε αξηζκνχο καδί κε ηνλ 
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εθεδξηθφ ζηξαηφ εξγαζίαο θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπ ρεηξνηεξεχνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηεο ζπζζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ. “...φζν πην κεγάιν είλαη ην 

εμαζιησκέλν ζηξψκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ν βηνκεραληθφο εθεδξηθφο ζηξαηφο 

ηφζν πην κεγάινο είλαη θαη ν επίζεκνο πανππεξηζκφο (θηψρεηα) (pauperization). 

Απηφο είλαη ν απφιπηνο, γεληθφο λφκνο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο” 

(Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 667). 

 Aπηφ ην ζηξψκα ηνπ εθεδξηθνχ ζηξαηνχ απνηειεί “φξν χπαξμεο ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο θαη επέθηαζεο ηνπ πινχηνπ”. Δπηπιένλ ηα φπνηα 

θνηλσληθά έμνδα γηα ηελ ζπληήξεζε απηψλ ησλ ζηξσκάησλ ν Μαξμ ηα νλνκάδεη 

“faux frais” [κε παξαγσγηθά ή ςεπδή έμνδα] ηεο παξαγσγήο θαη αλαθέξεη φηη 

“ζπλήζσο ην θεθάιαην γλσξίδεη πσο λα ηα κεηαθέξεη ζηνπο ψκνπο ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο θαη ησλ κηθξναζηψλ” (Κεθάιαην, Σφκνο Η, ζει. 667 ). 

 Ζ εγγελψο ηαξαρψδεο, απξφβιεπηε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

ζπζζψξεπζεο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ απνθαινχκελνπ «θξάηνπο πξφλνηαο», ην νπνίν ζηνλ 

αλαπηπγκέλν θαπηηαιηζκφ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη επνκέλσο ηνπ ζπζηήκαηνο γεληθφηεξα. 

 Απφ ηα παξαπάλσ απνξξέεη θαη ε δηαιεθηηθή θαη αληηθαηηθή θχζε ηνπ 

θξάηνπο πξφλνηαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ. Δίλαη έλαο ζεζκφο αλαγθαίνο γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

ζε θφζηνο γηα ην ζχζηεκα φηαλ δελ ρξεκαηνδνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο θφξνπο 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ή φηαλ ε επηδφηεζε ηνπ θξάηνπο θαη 

ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηνπο αθαζάξηζηνπο κηζζνχο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κεηψλεηαη 

αλαπφθεπθηα ζε ζπλζήθεο θξίζεο. 

 

 

 

-------------------------- 

-------------------------- 


