


1. O marco da crise económica

A crise que estamos a sufrir actualmente está provocando unha grande alarma
social. Pódese dicir que todo omundo está preocupado por esta crise, xa que as
súas consecuencias estanse facendo notar con forza e témese que sexan aínda
máis negativas no inmediato futuro. Por esta causa, a crise suscita un grande in-
terese, ademais de tratar de coñecer as súas causas e, tamén, durante canto
tempo e como nos vai afectar.

Sen embargo, as crises son fenómenoshabituais no capitalismo. Unhas
sonmáis graves e intensas que outras, pero as crises son sucesos recorrentes no
sistema capitalista de organización económica e social. Esta crise nin é a pri-
meira nin será a última. Se consideramos que o sistema capitalista establécesa
xa dunha forma estábel ao longo do século XIX (1800-1900), aparecen crises
económicas xa desde o comezo de dito século. No século XX hai crises en 1918
e, sobre todo, en 1929 inícase a grande crise económica, a maior coñecida até
agora. Despois da II GuerraMundial (1940-1944) hai un período de crecemento
(1945-1975), que é o máis longo que existiu sen crise até agora, pero nos anos
70, cando moitos analistas crían que xa desapareceran as crises para sempre,
surxe con forza de novo a crise. É dicir, no capitalismo as crises son inevitábeis.

Entre outras moitas crises de menor importancia, na historia do capitalismo
pódense distinguir tres grandes crises. Cada unha delas marca o final dunha
etapa e as medidas adoptadas para saír de cada unha destas crises definen a
fase seguinte do capitalismo:

- A primeira, coñecida como a Gran Depresión (1873-1896) foi a primeira
crise importante do capitalismo.Marca o final da fase inicial do capitalismo ca-
racterizada por un capitalismo nascente de pequenas empresas e libre compe-
tencia (etapa do capitalismo de competencia) e a construción de mercados
nacionais. A superación desta crise estivo unida á expansión do capitalismo
cara ao exterior. Foi a etapa do imperialismo e a colonización do resto do
mundo por parte das potencias europeas, a aparación das grandes empresas e
unha crecente importancia das finanzas e a internacionalización da economía.

- A segunda, tamén denominada a Grande Depresión (1929-1939) foi máis
intensa que a primeira. Esta nova etapa imperialista tropezou coa I Guerra
Mundial e acabouse definitivamente coa crise da bolsa en 1929 e a Gran De-
presión que durou até 1939. Esta é a crisemáis importante da historia do capi-
talismo (até agora), tanto pola súa intensidade como pola súa duración; até tal
punto que o pensamento económico maioritario entendou que o mercado por
si só non podía evitar as crises e que para saír delas era necesario que o Estado
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interviñese na economía, para reactivar a demanda e o emprego. É o pensa-
mento denominado como keynesianismo e que, despois da II GuerraMundial,
xunto co establecemento de programas sociais (o quemáis adiante se coñecerá
co nome de Estado do Benestar) caracterizará a fase do sistema económico ca-
pitalismo até a crise de 1970. Este é un período no que se amplía e expande o
número de grandes empresas que comezan a operar en todo o mundo, o perí-
odo do capitalismo monopolista.

- A terceira, denominada crise dos 70, iníciase arredor de 1966, consolídase
nos anos 70, e as economías recupéranse nos anos 1980, dependendo dos paí-
ses. É esta crise a que dá inicio á fase actual do capitalismo, o capitalismomun-
dial que algúns denominan globalización. É a última grande crise até a actual.

Desde esta última grande crise houbo unha sucesión de crises: 1995, 1997, 2001,
e agora a que comezou en 2007 e non sabemos canto durará. Parece que esta
última vai ser de maior intensidade que todas as anteriores desde 1929. Así
pois, non tratamos nada novo, senón unha caracterísitca frecuente no sistema
capitalista. É importante entender como surxen as crises, porque van estar con
nós no entanto dure o capitalismo.

Cando falamos de crises temos que considerar tamén o seu alcance xeográ-
fico:

As crises non abarcan por igual a todos os países e, sobre todo, non afectan a
todos damesmamaneira. Amaioría do que se consideraron crises até hai pou-
cos anos eran fenómenos que surxían nos países ricos (EstadosUnidos e os que
hoxe conforman a Unión Europea), afectábanlles moi intensamente e despois
as consecuencias derivábanse a todos os países, pero en xeral con menor in-
tensidade. Non é até a crise dos 70, cando as economías estaban xa moi inter-
nacionalizadas, que as crises se facían sentir tamén con forza en países
empobrecidos. Especialmente desde 1982 en diante, a chamada “crise da dé-
beda externa” tivo a súa orixe e afectou principalmente aos países de América
Latina e algúns de Asia e África. En 1995 e 1997 afectou aRusia,México e os pa-
íses emerxentes do sureste asiático, e agora, aínda que a crise se orixinou de
novo en Estados Unidos, volve expandirse por todos os países. A globalización
facilita a expansión da crise e fainamundial. Hai que engadir, ademais, que hai
moitos países tan pobres que non necesitan que haxa crises para vivir sempre
na miseria: sobreviven nunha especie de crise permanente, aínda que non a
chamen desta maneira.
Ás veces tamén se utiliza a palabra crise para referirse a fenómenos máis par-
ciais:
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Fálase de crise de bolsa cando se produce unha caída importante dos valores co-
tizados en bolsa; de crises bancarias cando os bancos son incapaces de devol-
ver os depósitos aos cidadáns; de crisesmonetarias cando os países quedan sen
divisas para poder pagar as transaccións internacionais; de crises financeiras
cando unha crise bursátil, bancaria ou monetaria afecta a todo o sector finan-
ceiro; de crises económicas cando a crise afecta ao que se denomina a “econo-
mía real”, é dicir, aquelas empresas que producen bens e servizos; etc. En
función, ademais, do alcance e profundidade da crise podemos falar tamén de
crises sectoriais, cando a crise afecta a un sector determinado; crises de ámbito
nacional, cando afecta ao conxunto da economía dun país; crises rexionais,
cando afecta a un conxunto de países dunhamesma área económica; ou crises
globais, cando estas afectan ao conxunto da economía global. En todo caso,
cando se alude a unha crise económica estase facendo referencia a un fenó-
meno xeral que afecta a todos os aspectos da economía dunha área, que na ac-
tualidade é a economía mundial.

As crises teñen características esencialmente iguais, pero as súas
causas inmediatas e as súas manifestacións son sempre distintas.
Cada crise aparece asociada a certos aspectos da economía e a sociedade que
conxuntamente fan que estas surxan. Non se pode sinalar unha soa causa de
ningunha crise, senón que en cada unha delas poden identificarse uns elemen-
tos claves da aparición da mesma, superpoñéndose varios compoñentes dis-
tintos. Na crise actual os compoñentes máis importantes pódese
dicir que son a estratexia económica neoliberal desde os anos 80
que supuxo o deterioro dos salarios; ademais da crise inmobiliaria
e a crise financeira, que conxuntamente xeraron a crise económica na que
estamos inmersos. Ademais, como elementos menores pódense mencionar os
prezos do petróleo e o prezo dos alimentos, que colaboraron tamén en facer a
crise máis acusada, pero non son elementos básicos do orixe da mesma.

Crises económicas existiron sempre (a poboación padecía miseria ou morría
de fame por falta de alimentos) pero habitualmente as súas causas eran debi-
das á natureza, malas colleitas ou catástrofes naturais, ou ben medidas toma-
das por gobernantes como guerras, grandes despilfarros e dictaduras nas que
estes absorvían no seu beneficio a riqueza da comunidade. Pódense considerar
crises causadas por elementos externos á economía. Pero as crises do capita-
lismo son distintas, son crises que surxen pola propiamarcha da economía, cri-
ses internas, endóxenas ao sistema, inevitábeis para o mesmo. Por isto, para
poder entender as crises hai que repasar brevemente que é o capi-
talismo e cómo opera este no século XXI.
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ALGÚNS ELEMENTOS ESENCIAIS PARA ENTENDER
O CAPITALISMO
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Recadro 1: Un pouco de precisión terminolóxica.

Nos últimos anos termos como crise, recesión, desaceleración, etc. fixé-
ronse habituais no día a día, tanto dos medios de comunicación como das
conversacións da xente. Que quere dicir que estamos en crise? É o mesmo
unha crise que unha recesión?

Desaceleración: refírese a un proceso de diminución do ritmo de crece-
mento do PIB. Aínda así, continúase producindo crecemento económico.

Estancamento: situación na que non se produce crecemento do PIB ou
prodúcese un crecemento moi pequeno. A miúdo tamén se emprega o
termo de crecemento cero.

Recesión: é quizáis o concepto máis técnico. Considérase que unha eco-
nomía está en recesión cando durante dous trimestres consecutivos pre-
senta cifras de crecemento do PIB negativas, é dicir, que diminúe o PIB.

Depresión: fálase de depresión como un período prolongado de recesión
ou de estancamento económico. É dicir, un longo período de tempo no que
non se produce crecemento económico.

Crise: xa se sinalou que se pode utilizar en moitos contextos distintos. O
dicionario define crise como o estado dun asunto ou proceso cando está en
entredito a súa continuidade, modificación ou cese. Extrapolando esta defi-
nición ao ámbito económico poderíamos establecer un primeiro rascuño de
definición de crise como unha situación na que se produce unha interrup-
ción dos fluxos económicos e do funcionamento xeral do sistema capita-
lista.

Aínda que moitas veces estas palabras se utilizan indistintamente, hai que
ter coidado pois corresponden a conceptos distintos. É importante darse
conta que excepto o termo crise, todo o resto fai referencia ao PIB e ao cre-
cemento económico. Por este motivo, nós utilizaremos o concepto de crise,
máis xenérico e máis amplo que non só fai referencia ao PIB e ao crece-
mento económico, senón que nos serve para referirnos a toda unha diversi-
dade de situacións adversas nas que se pode atopar o sistema capitalista e
das que o estancamento ou a diminución do PIB é só un reflexo máis.



2. Necesidades e traballo, o ciclo do capital, produción
e circulación

É sabido que o sistema polo que actualmente se organizan económica e so-
cialmente as nosas sociedades é o capitalismo.As formas de organización
social foron cambiando naHistoria e o capitalismo é un sistema relati-
vamente novo. Os historiadores non coinciden no período en que se iniciou,
pero aquí podemos considerar que comezou lentamente nos anos 1700s, para
consolidarse nos anos 1800s e converterse en dominante no século XX. É
dicir, que ten entre pouco máis de tres séculos, mentras que a Idade Media,
por exemplo, durou entre sete e oito séculos. A seguir imos revisar algúns ele-
mentos esenciais da organización económica das sociedades no capitalismo.

2.1. Das necesidades ao mercado

Un dos principais obxectivos de calquera sociedade, e tamén da
sociedade capitalista, é sobrevivir, reproducirse no tempo. Para fa-
celo é necesario satisfacer as necesidades dos membros que a compoñen
e da colectividade. As necesidades poden ser demoitos tipos (fisiolóxicas, ma-
teriais, afectivas, etc.) e varían en cada sociedade ao longo do tempo. Teñen
unha forte compoñente social. É dicir, non é o mesmo reproducir unha so-
ciedade cazadora-recolectora, que unha sociedade feudal, ou que unha socie-
dade capitalista actual.

No marco do sistema capitalista a obtención dos elementos que satisfan as
necesidades non é directa nin está asegurada. Así, por exemplo, o feito de
que unha persoa teña a necesidade de alimentarse non presupón
que a sociedade capitalista lle proporcione os alimentos necesa-
rios para cubrir esta necesidade, ou que unha persoa que teña necesi-
dade de dispoñer de unha vivenda para protexerse dos fenómenos
meteorolóxicos e desenvolver un espazo de sociabilidade propio non signi-
fica, baixo ningún concepto, que o capitalismo lle proporcionará unha vivenda
a todo aquel que o necesite. No capitalismo, a maioría dos produtos que sa-
tisfan as nosas necesidades obtéñense a través domercado, é dicir, a través de
compralos empregando o diñeiro.

Aínda que existe un importante abano de necesidades extremadamente im-
portantes (por exemplo, as vinculadas aos afectos ou aos coidados) que a
miúdo se cobren no ámbito familiar ou comunitario e non parece que entren
directamente na organización económica, son tamén afectadas por eles e nas
sociedades actuais cada vez é máis evidente a mercantilización crecente da
cobertura destas necesidades.
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Co fin de acceder aomercado é necesario ter algo co que intercambiar;
nos mercados modernos, xeralmente diñeiro. De onde sae ese diñeiro nece-
sario para acceder ao mercado? Esencialmente hai dúas vías. Por un lado,
unha pequena parte da poboación dispón, xa de entrada, de di-
ñeiro que lles permite acceder ao mercado. Sen embargo, a riqueza desta
parte da poboación xeralmente non está materializada só en diñeiro senón
que ademais son propietarios do capital, dosmedios de produción (por
iso a chamaremos clase capitalista). Por outra parte, a inmensa maioría
da poboación non ten diñeiro e co fin de conseguilo verase obrigado a
vender a única cousa que posúe, a súa forza de traballo, a cambio dun sa-
lario pasando polomercado laboral. Con este salario, poderá acceder aomer-
cado e adquirir aqueles bens e servizos necesarios para satisfacer as súas
necesidades. Se non dispón dun traballo que lle proporcione os ingresos ne-
cesarios, non poderá comprar os produtos que lle permitan satisfacer as súas
necesidades.

Na sociedade capitalista é fundamental que a parte da poboación útil para o
proceso produtivo poida cubrir as súas necesidades básicas, xa que así ase-
gúrase a reprodución permanente da forza de traballo. Neste sen-
tido, ademais das estritas necesidades materiais, todas aquelas esferas de
ocio, coidados, etc., que serven para mellorar a condición física e psicolóxica
dos traballadores e traballadoras ou que os axudan a converterse en seres in-
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tegrados na dinámica produtiva e cultural capitalista (educación, comunica-
ción, etc.) convértense en indispensábeis para a reposición en condicións
aptas para a reprodución da forza de traballo.

Por outra parte, é necesario que os traballadores teñan que comprar os pro-
dutos necesarios para a súa supervivencia para que a produción que se obtén
nas fábricas encontre un mercado. Quen compraría as mercancías produci-
das, se non?O consumo cobre as necesidades de supervivencia (re-
produción) dos traballadores e de reprodución (venta dos
produtos) do sistema produtivo.

Podemos resumir dicindo que a pesar de que todas as persoas teñamos nece-
sidades que cubrir, a satisfacción dasmesmas está vinculada á posesión do di-
ñeiro necesario para poder comprar nomercado os elementos necesarios para
tal fin. Co obxectivo de conseguir dito diñeiro, a persoa verase obrigada a
pasar polo mercado laboral vendendo a única cousa que posúe, a súa forza de
traballo, a cambio dun salario.

2.2. A centralidade domercado de traballo na sociedade capitalista

Como dixemos, para a grandemaioría da poboación non propietaria dos me-
dios de produción, o único mecanismo existente para sobrevivir, ou sexa, de
poder obter o diñeiro necesario para poder ir ao mercado a buscar os satis-
factores das súas necesidades, é vender a súa forza de traballo. Para a maio-
ría das persoas, as nosas posibilidades de existencia pasan polo feito
de poñernos en venta nomercado laboral, converténdonos nun indi-
viduo-mercancía desexable para algún empresario. Se isto se produce, o
empresario en cuestión estará disposto a pagar un salario, baixo o compro-
miso de que nós dediquemos unha certa cantidade de horas do noso tempo e
das nosas aptitudes a producir baixo as súas ordes, no marco das súas em-
presas. Este intercambio da forza de traballo entre os traballado-
res e o empresario é a relación social esencial do capitalismo,
convértese nun dos elementos centrais do sistema capitalista, dado que será
no proceso produtivo onde se producirá efectivamente o proceso de explota-
ción do traballo en mans do capital, tal e como se analizará posteriormente.
Polo tanto, unha característica fundamental do sistema capitalista
é a gran división que se establece no conxunto da poboación entre
os propietarios dosmedios de produción e os que non posúen dita
propiedade.

Chegados a este punto, o que temos é que a vía exitosa de inserción social,
que o capitalismo programa para a poboación non propietaria, pasa por que
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as persoas se convertan nunha mercancía desexábel por parte dos empresa-
rios. Se este proceso se realiza de forma positiva a obtención do salario per-
mitirá poder consumir no mercado e obter o que se considere necesario para
vivir.Debemos ter moi presente que de todas as nosas cualidades,
aptitudes e características, as únicas relevantes para o capitalismo
serán aquelas que lle permitan desenvolver os diferentes proce-
sos produtivos. Por tanto, considerar, tal e como se fai no marco da socie-
dade capitalista, o mercado de traballo como a única vía de inserción social,
pasa por consagrar esta instrumentalización das persoas. Na práctica esta
forma de inserción social no proceso produtivo supón a mutilación efectiva
das diferentes aptitudes e capacidades humanas potenciando só aquelas aptas
para continuar asegurando a reprodución do modo de produción capitalista
nas súas distintas vertentes.

Por diferentes motivos, xa sexa por razóns do mercado de traballo, organiza-
ción social ou causas psicosomáticas, existe un importante número de
persoas entre a poboación non propietaria de capital que non po-
derán vender a súa forza de traballo, que non poderán, por tanto, trans-
formarse en mercancía tal e como presupón a súa condición potencial. Así
pois, unha parte importante das persoas queda excluída do aparello produtivo
e prodúcese a súamarxinación da produción. Como consecuencia desta mar-
xinación primeira prodúcese unha segundamarxinación que é a que se deriva
da imposibilidade destas persoas de poder participar da esfera do consumo
dado que non tiveron a “sorte” de converterse nunhamercancía desexada por
parte de algún empresario e polo tanto non reciben ningún salario derivado
do proceso produtivo. No pasado a poboaciónmarxinada da esfera produtiva
compoñíase habitualmente daqueles grupos sociais cuxa forza de traballo non
estaba en disposición de responder ás esixencias do intercambio que a regra
da competencia capitalista impoñía no mercado: “amas de casa”, persoas
maiores, nenos, xóvenes, incapacitados, diminuídos, enfermos, desempre-
grados, etc. eran persoas marxinadas da produción e polo tanto do consumo.
A produción capitalista esixía unha man de obra xoven, cualificada, rápida,
forte, capaz, san e adaptábel, esixencias que as persoas mencionadas fre-
cuentemente non podían aportar. Hoxe en día, sen embargo, debido ás novas
tecnoloxías, á concentración da produción e á distribución xeográfica da
mesma, moitas persoas xóvenes, altamente cualificadas e capaces de traballar
moito e ben quedan ademais sen traballo. Así pois, o problema de acceder
aos ingresos necesarios agrávase para capas cada vez máis amplas da poboa-
ción e, polo tanto, tamén o problema da marxinación social.

As persoas marxinadas que compoñen todos estes grupos presentados ante-
riormente vense obrigados a olvidarse da súa condición de “individuos autó-
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nomos” [1] e situarse na condición de “membros de”, posición subor-
dinada desde a que terán acceso á esfera do consumo por estar en
relación de dependencia con respecto á poboación-mercancía, xa
sexa mediante o apoio da familia, o estado ou as organizacións caritativas.
Esta condición de subordinación que moitas persoas se ven forzadas a acep-
tar para sobrevivir convértese nunha verdadeira bomba psicolóxica que, en
moitos casos, convírtese nunha fonte de frustración e tristeza vital, agravada
pola concepción social que tende amenospreciar a todos aqueles que non tra-
ballan nas condicións que o capitalismo deseñou ou dependen dos progra-
maas de atención social ou da caridade para poder subsistir.

2.3. A circulación capitalista de mercancías

No funcionamento da sociedade capitalista obsérvanse dous circuítos princi-
pais:

- Encontramos o circuíto que se inicia cando os traballadores venden a súa
forza de traballo a cambio dun salario que lles permitirá acceder ao mercado
e comprar aqueles bens e servizos necesarios para satisfacer as súas necesi-
dades. Esquematicamente poderíamos caracterizar este circuíto como un cir-
cuítoMercancía (M) - Diñeiro (D) -Mercancía (M),M-D-M, xa que os
traballadores intercambia unha mercancía (a súa forza de traba-
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llo) a cambio de diñeiro (o salario) para comprar novas mercan-
cías (bens e servizos necesarios para vivir). Neste caso o diñeiro actúa
simplemente como medio de intercambio e a finalidade non é outra que o
consumo final do valor de uso [2] das mercancías adquiridas no mercado.
Outro punto importante é darse conta de que neste circuito intercámbianse
mercancías para o seu uso, e por tanto non se pode producir enriquecemento
nin acumulación [3].

- O outro circuíto de integración na sociedade capitalista é o que se inicia
cando o diñeiro funciona como capital, de aí que este circuíto tamén re-
ciba o nome de circuíto do capital. É o circuíto fundamental quemarca a evo-
lución das sociedades capitalistas. O capitalismo consiste
esencialmente en que unhas persoas que teñen diñeiro D (non en-
traremos no tema de por que o teñen elas) utilízano para comprar
medios de produción (edificios, materias primas, maquinaria,
etc.) e contratar a traballadores aos que se lles paga un salario.
Son os capitalistas. Establecen empresas nas que se producenmer-
cancías M que se venden nos mercados e, en condicións normais,
proporcionan coa súa venda máis diñeiro do que tiñan ao princi-
pio D‘. Xerase así un circulo que, en principio, crece continuamente. Neste
circuíto D-M-D’ prodúcese enriquecemento e acumulación de riqueza.
O proceso de acumulación é central no capitalismo e este non podería enten-
derse sen a acumulación. Tal é así que incluso o propio sistema se encarga, a
través do mecanismo da competencia, de eliminar aqueles capitalistas que
non son suficientemente competitivos, que non realizan con bastante éxito o
proceso de acumulación sendo absorvidos polos capitalistas máis eficientes.

As leis sancionan que o capi-
talista, porque é o propietario
do capital e o utiliza para o
proceso produtivo é tamén o
propietario da empresa, quen
ten o dereito a tomar as deci-
sións, e o que queda coa propie-
dade do que se produce, do que se
vende e do beneficio que se obtén.
O capitalista é o dono e todo o de-
mais está subordinado a el. Pode-
ría ser distinto e que as decisións
as tomasen conxuntamente entre

quen pon o capital e quen pon o traballo, ou que as tomasen só os que traba-
llan, pero non é así, senón que as leis sancionan que o propietario do capital
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é o propietario de todo o demais. Os traballadores están totalmente
subordinados ás decisións dos capitalistas e nas empresas non teñen
dereito ningún máis que a percibir o seu salario. Por iso a sociedade capita-
lista implica unha división en clases sociais: os propietarios do capital, que
teñen todos os dereitos na empresa, e os traballadores que só teñen dereito ao
salario. Isto leva ao conflito entre ambas clases, que se soen organizar de
forma colectiva para defender os seus dereitos. Segundo o poder relativo que
se consiga en distintos períodos a situación é máis ou menos favorábel para
cada clase, aínda que no capitalismo a clase traballadora estará sempre sub-
ordinada aos propietarios do capital. Existen ademais as persoas que non
poden traballar por diversas razóns que teñen que vivir dependendo de quen
traballa e ás que xa fixemos referencia anteriormente.

O obxectivo da actividade dos capitalistas, a razón de ser da súa ac-
tividade, é a diferencia entre o diñeiro do principio (D) e o diñeiro
do final (D’) do proceso produtivo, o que se chama beneficio. É dicir,
utilizan o seu capital e o traballo dos asalariados para obter un beneficio para
eles. O proceso produtivo xera novo valor e este legalmente corresponde ao
capitalista.

O capitalismo ten que crecer sempre para que funcione ben. Unha
grande parte dos beneficios de cada período (xeralmente considérase un ano)
vólvese utilizar para ampliar as empresas ou xerar outras novas, e este pro-
ceso recibe o nome de acumulación ou inversión. Isto é unha esixencia do ca-
pitalismo. Por unha parte porque para os grandes capitais os beneficios son
tan grandes que os capitalistas dificilmente os poderían gastar no seu propio
consumo, pero por outra parte e sobre todo, porque os capitalistas compiten
entre si para obter beneficios, e se non acumulan (invisten) en expansión ou
en melloras tecnolóxicas pronto outros capitalistas que si acumulan cómen-
lles o mercado e os que non invisten debilítanse e co tempo desaparecen. O
capitalismo necesita crecer sempre, e se non crece é cando se di
que está en crise.

Na súa busca permanente de beneficios, o capitalismo acode sempre alí onde
os beneficios sonmaiores. Reaxusta o seu capital dun sector a outro para acu-
dir alí onde pode obter os beneficios maiores. Por iso o capitalismo é un sis-
tema moi dinámico. Abandona os sectores que lle dan pouco
beneficio e inviste alí onde estes sonmaiores. Claro que esta dinámica
non pode ser instantánea pois o capital está invertido en edificios, máquinas
e sistemas produtivos, e necesita tempo para amortizar os sectores vellos e
pasar aos novos, pero o movemento de paso aos sectores máis rentábeis é
constante.
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2.4. A importancia da produción

Dixemos anteriormente que no intercambio non hai posibilidades e acumu-
lación, de enriquecemento. Onde se produce entón este novo valor?
Esta produción de novo valor, e en consecuencia a ganancia, lé-
vase a cabo na fase de produción. Para entender como se produce este
incremento de valor na produción hai que entender que a fonte do valor non
é outra que o traballo. A forza de traballo ten unha consideración
dobre en tanto que non é posíbel separala completamente do tra-
ballador, da persoa que a posúe. Polo tanto, a remuneración da forza de tra-
ballo (o salario), como no caso de calquera outra mercancía, non é outras
cousa que o custo de reprodución do traballador como tal. É dicir, o mínimo
necesario para que poida seguir traballando día a día e para que, por outra
parte, poidan producirse os traballadores do futuro, os seus fillos que o deben
reemprazar como traballadores do futuro [4]. Por outra banda, a forza de
traballo ten unha segunda particularidade importante, e é que gra-
zas ao aumento da produtividade do traballo permite producir
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máis bens e servizos dos que necesita o traballador para reprodu-
cirse como tal. Noutras palabras, permite producir máis valor do que se
emprega no seu mantemento e na súa reprodución.

Temos, pois, que o traballador producemáis valor que o que custa. É
aquí onde se producir novo valor, onde se engade valor á economía. Isto quere
dicir que poderíamos dividir a súa xornada laboral entre o traballo que nece-
sita para manterse el e a súa familia e o traballo excedente (é dicir, o que re-
aliza por riba do seu custo de reprodución). Esta división convértese no
capitalismo en traballo pagado (aquela parte da xornada laboral até producir
mercancías polo valor do seu salario) e traballo non pagado (o valor das mer-
cancías producidas até o final da xornada laboral). Este excedente, que
denominamos maisvalía ou maisvalor, é apropiado polos propie-
tarios do capital e é a fonte da ganancia capitalista.

2.5. A circulación e a produción

Vemos pois que a fonte da maisvalía, e polo tanto da ganancia, atópase na
produción. Isto non significa, sen embargo, que a fase de circulación do ca-
pital non sexa importante. Até o momento da venda final, a maisvalía
estámaterializada enmercancías, pero asmercancías non son úti-
les para o capitalista, que o que busca é diñeiro e polo tanto o pro-
ceso de circulación resulta crucial para o capital. A pesar de que na
circulación, no intercambio, non haxa posibilidade de acumular novo valor,
de producir maisvalía, a circulación é imprescindíbel para o capital xa
que é a que se encargará de materializar esa maisvalía de novo en
diñeiro e facer aflorar así o beneficio. Ao mesmo tempo, sen embargo, a cir-
culación do capital é un proceso enormemente fráxil e o capital pode atoparse
obstáculos ou dificultades á hora de pasar da forma mercancía (produto) á
forma diñeiro. Precisamente cando o capital non pode pasar dunha forma a
outra, ou ten moitas dificultades para facelo, é cando falamos de crise.

Chegamos así a unha nova definición de crise. Se anteriormente definia-
mos a crise como a interrupción dos fluxos económicos, agora, utilizando os
conceptos que estivemos introducindo podemos definir a crise como unha si-
tuación na que se produce unha interrupción, ou obstaculízase o proceso de
circulación do capital. É dicir, que o capital non pode avanzar entre as
súas diferentes formas: diñeiro, medios de produción (fábricas, maqui-
naria, materias primas), mercancía, etc., até chegar de novo á fase diñeiro.

2.6. O papel do Estado
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OEstado xoga un papel chave na organización do capitalismo. A grandes ras-
gos poderiamos dicir que o seu papel fundamental non é outro que
asegurar a reprodución do sistema existente, o desenvolvemento con
éxito do proceso de acumulación capitalista. Este papel de apoio ao proceso
de acumulación o Estado garánteo fundamentalmente a través da súa inter-
vención na economía, dando apoio directo ou indirecto (vía infraestruturas,
por exemplo) aos procesos produtivos, a través da lexislación e a través do
control e da represión de todo o que poida perturbar o bo funcionamento da
sociedade capitalista.

Non obstante, para que a poboación acepte o capitalismo como
modo de produción hexemónico o Estado vese obrigado a dedicar
unha parte dos seus recursos ao que se coñece como “lexitima-
ción”, o que supón sufragar certos gastos de contido social (pensións, sani-
dade, educación, subsidio de desemprego, asistencia social, etc.). É o que se
coñece como Estado do Benestar. A través de estes instrumentos de lexiti-
mación moita poboación que se ve expulsada do proceso produtivo conse-
guirá os recursos necesarios para poder comprar nomercado o necesario para
satisfacer as súas necesidades (se ben sempre en niveis mínimos). Débese
ter en conta que, na maioría de procesos propios da función lexi-
timadora do Estado, tamén se encontra presente a centralidade do
mercado de traballo. Así, por exemplo, os subsidios por desemprego, as
baixas por enfermidade ou as pensións de xubilación dependen de ter sido
asalariados durante un tempo determinado, de ter sido individuos-mercan-
cía. Incluso, os chamados subsidios non contributivos, en principio desvin-
culados da esfera laboral, tamén se encontran plenamente vinculados co
traballo asalariado dado que, en moitos casos, esíxese unha “proba” de que
ningunha empresa está disposta a contratar a esa persoa, ou tamén, a miúdo,
o feito de que unha persoa beneficiaria do subsidio rexeite unha oferta de tra-
ballo pode significar una perda de aquel.Para todas aquelas persoas que
por distintas razóns teñen negada a vía de inserción ao consumo
tamén a través domecanismo do Estado de Benestar, amiúdo polo
feito de nunca ter podido ser asalariados, converterse en indivi-
duos-mercancía, só lles restan as institucións caritativas como úl-
timo recurso para obter algún diñeiro que lles permita poder
converterse en consumidores. Vemos pois como a marxinación e a
pobreza non son circunstancias naturais nin froito do azar, senón
que son unha consecuencia directa do propio funcionamento do
sistema capitalista que, na súa dinámica produtiva, encárgase de cribar á
poboación usando só para ser explotada aquela parte que ofrece as garantías
dunha maior utilidade produtiva. Para a poboación totalmente excluída só
queda como mecanismo de subsistencia a caridade da “boa xente”.

Para entender a crise
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3. O diñeiro e o sistema financeiro

O capital que se move máis facilmente é o que se atopa na forma de diñeiro,
non invertido en fábricas ou en empresas, é o que chamamos capital finan-
ceiro.O capitalista necesita ter unha parte do seu capital en diñeiro
para poder operar facilmente con el, pero por outra parte, o capi-
tal ten que estar invertido no sistema produtivo porque o capital
diñeiro só non produce novo valor (o diñeiro só non aumenta). No con-
xunto da sociedade existe o capital produtivo (invertido en empresas de
produtos ou servizos) e o capital financeiro (o que está en diñeiro).

Na vida económica moderna atopámonos con que hai empresas produti-
vas e empresas financeiras, que son as que obteñen os seus beneficios
negociando co propio diñeiro: os bancos, as caixas de aforro, as compañías de
seguros e a Bolsa e os valores que se negocian nela. No que segue ao referir-
nos a “os bancos” estamos referíndonos ao conxunto de todas estas institu-
cións financeiras. As empresas produtivas utilizan o diñeiro que lles prestan
as empresas financeiras para operar con el e estas reciben un xuro ou un be-
neficio polo diñeiro que prestan ás primeiras.

A vida económica moderna está montada sobre os mecanismos de cré-
dito. As empresas operan nunha grande parte a crédito e tamén os consu-
midores compran moitos produtos a crédito, de modo que o crédito é a
gasolina que fai funcionar o capitalismo.

Cal é o mecanismo de creación do diñeiro e do crédito?Moi esque-
mática e sinxelamente [5] pódese explicar así: O negocio dos bancos consiste
en prestar diñeiro ás persoas e empresas que o queren e poden presentar ga-
rantías de devolvelo, e cobran por iso. Ao banco interésalle prestar diñeiro
aos bos clientes xa que este é o seu negocio. Por outra parte, as persoas e os
empresarios que teñen diñeiro para aforrar lévano aos bancos onde o deixan
en diversasmodalidades de contas (depósitos). A cambio os bancos danlles un
xuro, xeralmente baixo. Os bancos teñen ese diñeiro para operar con el. E
sobre a base dese diñeiro van xenerar os créditos, pero nunha moita maior
cantidade que os depósitos que constitúen a súa base, da forma seguinte:
cando os empresarios que necesitan diñeiro para operar ou os consumidores
que queren comprar a crédito van ao banco a pedilo, os bancos saben por ex-
periencia histórica que todos os que lles deixaron os seus aforros (os deposi-
tantes) non van a ir a pedir o diñeiro á vez, así que prestanmáis diñeiro do que
teñen na súa caixa. Sobre este elemento e por medio de todo o desenvolve-
mento dun moi elaborado sistema financeiro (relacións dos bancos entre si)
que se foi creando co paso dos séculos, poden dar e dan moitos máis créditos
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que o diñeiro que teñen depositado. Apoiándose na confianza que os deposi-
tantes teñen que o banco sempre lles devolverá o seu diñeiro se así o desexan.
A creación de crédito (que é a creación de diñeiro) na actualidade apóiase na
confianza nas institucións financeiras.Así os bancos poden gañarmoito
máis diñeiro que se só desen créditos pola cantidade que os seus
depositantes lles levaron. É o que se coñece como multiplicador do cré-
dito, que, ademais, na actualidade podemultiplicarse pormoitas veces xa que
os bancos foron xerandomoitos novos sistemas para expandir os créditos que
poden conceder. A economía funciona cada vez máis a crédito e a cantidade
de créditos expándese enormemente.

Hai un banco central (soe ser un banco público, do estado, aínda que nalgúns
poucos países é privado) que controla esta dinámica do crédito para que non
se desborde [6]. Sen embargo, cada vez máis, a complicada elaboración das
operacións dos bancos privados (comerciais e de inversión) fai máis difícil o
control por parte dos bancos centrais. E moito máis aínda porque desde os
anos 70 a política económica neoliberal foi eliminando os controles financei-
ros que estaban establecidos polos bancos centrais, polo que ao banco central
élle cada vez máis difícil controlar o que fan os bancos privados. E as opera-
cións crediticias foronse expandindo enormemente, como veremos.

Lograr un beneficio é o motor da actividade económica; o crecemento e a ex-
pansión do capital o que lle permite que esta aumente, e o crédito é a gasolina
que permite dita actividade para que, por medio do traballo humano, que é o
elemento esencial da creación de valor, se obteña cada vez máis riqueza.

4. A política económica

O capitalismo para lograr os seus obxectivos utilizará en cadamo-
mento histórico a estratexia económica que máis lle conveña e a
que lle permita a composición das forzas sociais. Xa dixemos que o
capitalismo crece permanentemente (excepto en períodos de crise) e as em-
presas máis potentes fanse cada vez maiores. Gradualmente estas grandes
empresas van operando en máis e máis países e son coñecidas como em-
presas transnacionais. En toda a súa historia, pero especialmente desde
a crise dos setenta, impulsado pola necesidade de crecer sempre que vimos
comentando, o capitalismo e en particular estas grandes empresas transna-
cionais están intentando operar no mundo enteiro. O capitalismo de sempre
foi internacional, pero a medida que medra necesita ocupar máis e máis es-
pazos para obter en todo o mundo os beneficios que necesita. É isto ao que
desde os anos 90 se chama globalización: a conveniencia para o capital, e
a súa capacidade, para expandirse por todo o mundo a través da actuación
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das empresas transnacionais [7].

Ademais, esta expansión vaise realizar en condicións moi favorá-
beis aos intereses dos capitalistas. A crise dos 70 debeuse, coma todas,
a unhamultiplicidade de elementos. o esgotamento domodelo de crecemento
do longo período exitoso anterior, o aumento que os traballadores consegui-
ran dos seus salarios reais e condicións laborais en dito período, o brutal au-
mento no prezo do petróleo e outras materias primas, etc., todo isto levou á
conseguinte diminución da taxa de beneficio e á crise.

A crise dos 70, que debilitou intensamente aos traballadores e aos
seus representantes [8], facilitou o desenvolvemento de teorías que supo-
ñían un cambio radical na política económica a favor dos intereses do capital.
Apoiándose nas ventaxas que permitían a operación mundial do capital, a
competencia global e a potencia das novas tecnoloxías (como un círculo vir-
tuoso para o capital), xunto co debilitamento e integración das forzas popu-
lares, coa axuda das institucións internacionais e os gobernos, os grandes
capitais mundiais conseguiron ir impoñendo unha estratexia moi
favorábel para eles que permitía a rápida recuperación da taxa de
beneficio. É a coñecida como estratexia ou política económica neolibe-
ral.

Xa se comentou máis arriba sobre o papel do Estado. Todas as sociedades
modernas teñen unha parte formada polos intereses privados, ao que se
chama mercado, e outra formada pola xestión dos intereses colectivos que é
o que chamamos Estado.A política económica neoliberal concede su-
perioridade absoluta aos intereses privados da sociedade, ao que
denominan mercado, subordinando a este o sector público, ao Estado.
Consideran que se os intereses privados (sobre todos as empresas, pero tamén
os consumidores) fan cada un o que a eles lles convén, o resultado será o me-
llor para todos e todas. Se aos grandes intereses económicos lles vai ben, eles
investirán, comprarán o traballo de máis xente para que produza para eles (o
que chaman xerar postos de traballo) e pagarán impostos, de forma que o be-
nestar dos ricos goteará para os traballadores e as clases populares [9]. O es-
tado ten que actuar para favorecer que eses intereses privados fagan o que
desexan. Non hai que pensar que o neoliberalismo propugna que o estado
non ten que actuar, senón que quere que o estado actúe para favorecer a ditos
grandes intereses privados.

Para conseguir mellor os seus intereses, estas grandes institucións económi-
cas, as institucións internacionais e case todos os gobernos plantexan unha
política económica baseada en catro eixes principais:
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- A liberalización. A liberdade de comerciar e investir en todo o mundo.
Para poder realizar todas as transaccións económicas que lles conveña sen
trabas nin problemas nas fronteiras, para poder comerciar e investir no
mundo enteiro sen controles impostos polos países. Considérase que a com-
petencia entre as empresas dos distintos países é favorábel para todos e que
os estados deben favorecer que as empresas avancen nesta dirección.

- A privatización. Xa sabemos que o capital necesita cada vez máis ámbi-
tos para obter beneficios. Por iso trata de ocupar todas aquelas actividades
económicas que nalgún momento tivo o Estado, privatizando as empresas
públicas que poidan proporcionar beneficios. Nunha primeira etapa o neoli-
beralismo privatizou as empresas de produción demercancías (electricidade,
automóbiles, siderurxia, etc.), pero absorvidas amaioría delas, agora trata de
privatizar os servizos sociais (saúde, educación, pensións) para obter benefi-
cios de todos eles.

- A desregulación. As normas que intentan controlar a actuación do capi-
tal, molestan, polo que se pretende eliminar todas as normas que lle esixan
unha actuación específica, como controles de movemento de capital, regula-
cións laborais como condicións e xornadas de traballo, salario mínimo, con-
troles de saúde e hixiene, controles sanitarios dos alimentos, controles en
fronteiras, controles ambientais... É dicir, pretende que lle deixen facer o que
el quere sen ningún control social, e para iso trata de eliminar aomáximo cal-
quera tipo de normativa que os estados tivesen establecido.

- Un mercado laboral flexíbel e austero. Non podía faltar o aspecto
máis importante para o capital, que é presionar sempre para que o traballo
sexa o máis barato posíbel. É dicir, obter do mesmo o máximo beneficio, a
máxima maisvalía, mediante os salarios máis baixos posíbeis, condicións de
traballo máis flexibles (que quere dicir despido libre e traballo en precario) e,
en xeral, conseguir dominar os traballadores convencéndoos a eles e aos di-
rixentes sindicais que as cousas son así e que non poden ser doutra maneira.

Como un elemento adicional importante pode sinalarse que se estableceu
tamén unha filosofía (e no caso da Unión Europea límites cuantitativos pre-
cisos) que limitaba fortemente o gasto do Estado para certos obxectivos e es-
tablecía unha fiscalidade regresiva que supoñía unha grande
ventaxa fiscal para os máis ricos (o que facilita a acumulación no seu
beneficio) xunto a unha tendencia ao aumento dos impostos indirec-
tos que gravan “igualmente” a ricos e traballadores facendo que
sexan estes últimos quen terán que soportar o financiamento do gasto pú-
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blico. Estes elementos combínanse e refórzanse entre si e deron lugar a unha
etapa moi favorábel para o capital mundial e fortemente perxudicial
para os traballadores. Porque non é verdade que proporcionan o benestar
para todos. A liberalización só favorece ás empresas máis potentes domundo
e ás empresas transnacionais, pois nos países pobres hai moi poucas empre-
sas (se hai algunha) que poidan competir coas dos países ricos, e a miúdo son
propiedade dos capitalistas dos países centrais, polo que seguen a estratexia
que lles convén a eles e non a que convén aos países pobres. A privatización
só consegue apoderarse dun patrimonio que era público e non é verdade que
as empresas produtivas privadas sexan máis eficientes, mentras que a priva-
tización dos servizos sociais só redunda en graves perxuízos para a poboación
en xeral e esencialmente para os máis pobres. A desregulación permite que o
capital faga o que queira sen ningún control (na crise financeira actual a des-
regulación dos controles do capital foi un axente crucial da mesma) e a pri-
vatización dos servizos sociais é un desastre para a cidadanía; por non insistir
nas graves consecuencias da flexibilidade (precariedade é o seu verdadeiro
nome) dos mercados laborais e a austeridade salarial que supuxo que nos úl-
timos trinta anos os salarios dos traballadores dos países ricos diminuíran en
termos reais e as condicións de traballo se deteriorasen substancialmente.
Mentras os sistemas fiscais son cada vez máis inxustos e orientados a satis-
facer as necesidades do capital.

Está comprobado e é ben sabido que os trinta últimos anos nos que
dominou no mundo a política económica neoliberal, en xeral os
traballadores e as clases populares viron deteriorarse gravemente
a súa situación salarial e social. Sen dúbida hai unha minoría que me-
llorou por moi diversas razóns, pero en conxunto, os salarios e as condicións
de traballo empeoraron seriamente, estase producindo un importante au-
mento da desigualdadde entre países e entre a cidadanía domundo e de cada
país Cada vez máis hai uns poucos que son moi ricos e absorven unha parte
moitomaior da riqueza producida polos traballadores de todo omundo, men-
tras que os traballadores ven deteriorarse a súa situación, e nos países pobres
a situación empeora. Neste contexto hai que situar a crise actual.
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Notas:

[1]. Non confundir cos “traballadores autónomos” que, en principio, son aqueles que
non son asalariados senón que traballan pola súa propia conta, aínda que veremos
que esta definición estase utilizando falazmente.

[2]. Valor de uso é a utilidade que teñen as mercancías para cubrir unha necesidade
ou un desexo.

[3]. Pode darse o caso de que o traballador non consuma todo o seu salario en bens e
servizos que destine unha parte ao aforro. Pero este aforro no fondo non é máis que o
consumo do mañá e, polo tanto, non altera fundamentalmente a análise.

[4]. Isto non exclúe que nalgúns casos, especialmente nos países centrais, o salario
estea por riba deste custo de reprodución da forza de traballo. Isto permite aumentar
o nivel de vida da clase traballadora e ao mesmo tempo permite xerar unha maior de-
manda para as mercancías producidas.

[5]. Todos estes temas téñense que elaborar moito máis, pero aquí só describimos os
elementos máis esenciais.

[6]. Porque os bancos privados ao facer o seu negocio cos créditos teñen interese en
dar omáximo de créditos posíbeis, aínda que tamén saben por experiencia que non de-
berían traspasar certos límites se queren seguir sendo solventes.

[7]. Non hai que pensar, sen embargo, que coa globalización todos os países serán
iguais. O capitalismo expándese por todo o mundo coa súa forma de facer, para lo-
grar un beneficio para el, e iso é perfectamente compatíbel con que uns países sexan
ricos (onde está o centro do capitalismo) e moitos outros pobres, onde se expande
para obter beneficio para os capitais dos primeiros.

[8]. Por unha parte, Tatcher en Inglaterra e Reagan en Estados Unidos levaron a cabo
unha durísima batalla, que gañaron, para destruír aos sindicatos máis combativos;
por outra parte, o “contrato social” que estaba en vigor desde o final da II GuerraMun-
dial integrou a moitos líderes sindicais e políticos nas ideas conservadoras e debilitou
fortemente as posicións da loita de clases.

[9]. Ignorando que estes traballos en moitas ocasións son precarios, de malas condi-
cións, de salarios moi baixos.

Fonte: Seminario Taifa
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