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INTRODUCCIÓ
El  sistema  capitalista  no  ha  existit  sempre  ni  existirà  sempre.  És  una  forma  més

d’organització de la societat, però és el sistema que ha aconseguit desenvolupar i refinar més els
processos d’explotacions sobre les persones i recursos naturals. Es basa en la cerca del benefici
personal, que comporta la competència a qualsevol preu, a base de violència i brutalitat que ens
porta a múltiples crisis: democràtica, juvenil, de recursos naturals, de repartiment, de valors, etc,
que podem veure i  percebre dia a dia,  i  que la lògica del capitalisme (sempre “objectivador” i
quantificador) intenta traduir en dades. 

Vivim en un estat amb un 25% d’aturats (en el cas dels joves l’atur és del 60%), amb gairebé
80.000 famílies espoliades pels desnonaments des del 2007 i ens espanta l’últim informe del Síndic
de Greuges sobre infants amb problemes de nutrició, que estima que són 50.000 nens i nenes a
Catalunya (i dèiem ser primer món!). Mentrestant, en el mateix lloc, les  grans empreses empreses
de  l’IBEX-·35  van  obtenir  35.000  milions  d’euros  (+40%  respecte  al  2011)  i  tenim  un  parc
d’habitatges on més de l’11% estan buits. 

Però  si  mirem  el  sistema  més  enllà  del  nostre  entorn  directe  obtenim  dades  més
esgarrifants encara. Tenim, segons la FAO, 870 milions d’éssers humans que pateixen malnutrició, i
a l’altra banda de l’equador, més de 1.000 milions amb sobreprès; cada 5 segons mor un infant per
manca d’aliments mentre produïm quatre vegades la quantitat d’aliments que consumim. Segons
dades del Banc Mundial hi ha 3.000 milions de pobres (es considera pobre cobrar menys de 2
euros al dia). El 20% de la població mundial té el 80% del producte nacional brut mundial, i el 90%
de la despesa de salut. Mentre vivim en un món cada vegada més productiu, amb més menjar, més
tecnologia, més medicaments, més sòl construït, etc., veiem que allò que la societat crea no és
repartit. La prova la tenim en més dades, com la que aporta l’Organització Internacional del Treball,
218 milions d’infants menors de 17 anys treballen fora de casa, sovint com a soldats, prostitutes o
esclaus, i aquestes dades aniran in crescendo davant la demanda de productes i matèries més i
més  barates,  perquè  els  pantalons  a  15€  del  Zara  no  s’han  transportat,  dissenyat  i  elaborat
màgicament. I és ens escandalitzen les dades que revelen que cap al 1870 es segrestaven a l’Àfrica
80.000 persones l’any per l’esclavatge; La UNICEF estima que ara 1.800.000 menors cauen cada any
en les xarxes de tràfic sexual. 

Així doncs, la pròpia dinàmica del funcionament capitalista, lluny de garantir l’accés a les
condicions de vida més favorables, es converteix en un model excloent. Haurem de deixar de veure
les  desgràcies  com  a  casos  aïllats,  problemes  individuals.  Quan  sabem  que  són  tants  és  un
problema sistèmic.  Queda  clar  l’holocaust  social,  lent  i  letal,  que  es  prova  amb  els  mateixos
números que ens aporten els propis organismes oficials. Per això plantegem que el funcionament i
l’organització de la societat ha d’estar al servei d’aquesta i no al de l’economia. Cal plantejar un
model basat en la persona que ens garanteixi a tots viure i desenvolupar-nos. El sistema capitalista
no està en crisi,  funciona perfectament segons la seva pròpia lògica,  i  és  que la  competència
sempre porta a que algú perdi  mentre l’altre es reforça per fer provocar més perdedors en el
pròxim combat. 

CRISIS
En aquest capítol es presentaran les diferents teories que ens ajuden a entendre com es



generen les crisis en el capitalisme. 

El capital es defineix com un procés. Els capitalistes inverteixen diners que es transoformen
en  mercaderies  que  es  vendran  per  obtenir  més  diners  dels  invertits  inicialment.  Diners-
Mercaderies-Diners (D-M-D), és el cicle de reproducció capitalista. Quan parlem de les fallades del
funcionament,és a dir, les crisis, és quan es trenca aquest cicle, quan no es genera la rendibilitat
esperada per l’inversor, les màquines no s’usen a ple rendiment, els treballadors estan a l’atur o hi
ha un excés de stock. Tot això és la destrucció de capital, perquè quan deixen d’utilitzar-se perden
la seva categoria de capital i ens trobem amb la crisi. En la història del pensament econòmic es
distingeixen tres línies bàsiques que intenten explicar aquest fenomen.

La primera diu que el  capitalisme és  capaç  de reproduir-se  de manera perpètua,  és  el
laisser faire, on es creu que si  es deixa operar el mercat lliurement sempre assolirem la plena
ocupació de tots els factors i les crisis es donaran per factors externs, estats d e la natura (per
exemple males collites) o errors humans, com guerres. És l’argument que s’utilitza per explicar la
crisi actual, l’avarícia dels banquers i les immobiliàries, la ceguesa dels pensionistes... Ells són els
culpables. 

La segona explica que la dinàmica del funcionament del capitalisme pot sobreviure sempre
ajudat amb l’acció de l’estat. Aquesta és la teoria keynesiana, que accepta que el propi sistema
produeix crisis, però és possible aplicar polítiques anticícliques per superar-les. Aquesta teoria va
créixer amb el  crac  del  29,  quan no es podia explicar  la  crisi  per teories naturals  o  errors de
funcionament. Va caldre que l’estat manipulés la demanda agregada per mantenir l’economia a
prop de la plena ocupació i controlés la inflació, tot i que no va ser fins entrada la II Guerra Mundial
que els EUA van sortir de la recessió econòmica.

La tercera exposa que el capitalisme és un sistema inestable incapaç de reproduir-se de
manera perpètua, que és un sistema ple de contradiccions que són la base de les crisis. Les crisis
són parts inevitables i essencials, i que hi podrem trobar solucions temporals però que seran una
forma d’aplaçar les crisis fins a una propera vegada, més seguides i violentes. Aquesta és la línia de
pensament marxista.  La línia  de pensament marxista,  a  més a  més,  apunta que les  crisis  són
necessàries per la dinàmica de funcionament. És el darwinisme social: les empreses més fortes i
rendibles sobreviuen, concentrant i centralitzant el capital, fent que sigui cada dia més difícil crear
competència i fer empreses viables durant anys. A continuació veurem amb més profunditat les
tres línies explicatives de la crisi des de l’òptica marxista. 

La teoria del subconsum: el sistema no és capaç d’ampliar- se a si mateix. 
Segons  la  teoria  ortodoxa,  l’objectiu  fonamental  de  tota  producció  capitalista  és  produir  pel
consum: el que no es consumeixi avui s’estalviarà per fer-ho en un futur. Però  tenim una societat
formada per treballadors i  capitalistes,  i  els  diners que generen les vendes de la producció es
reparteixen  entre  uns  i  altres.  Els  treballadors  tindran  salaris,  que  el  gastaran  en  consum  (si
estalvien serà pel consum futur). Queda clar que el seu salari serà més petit que el valor de la
producció, per això només en podran comprar una part. Teòricament la resta de la producció l’han
de  comprar  els  capitalistes,  que  han  obtingut  de  les  vendes  uns  beneficis  que  una  part  la
destinaran al consum i una altra part la invertiran i acumularan. És aquí on ve el problema de la
qüestió.  La  part  que  han  invertit  suposa  productes  que  no  és  vendran.  A  la  vegada  aquests
capitalistes no poden evitar invertir, perquè en un sistema de competència suposaria morir. Així
que  el  propi  sistema fa  que s’estanqui,  com ha passat  amb la  crisi  immobiliària  on  una gran
quantitat d’habitatges no s’han pogut comprar. Només podria funcionar si es trobés un mercat fora



del capitalisme que absorbís l’excedent de producció de productes que no poden consumir-se en el
propi país, per això la importància de la exportació, però òbviament no tothom pot ser exportador. 

La crisi per desproporcionalitat.
Aquesta teoria explica crisis degudes a la manca d’equilibri entre la producció dels diferents sectors
de l’economia, provocant divisió entre els sectors que produeixen béns de consum i serveis, i els
que  produeixen  béns  de  producció  (com  maquinària)  i  matèries  primes.   Perquè  l’economia
funcioni de manera equilibrada cal que el sector que produeix béns de producció ho faci en la
quantitat necessària per satisfer les necessitats dels productors de maquinària, matèries primes,
etc. El sector que produeix béns de consum necessaris ho ha de fer exactament per mantenir la
força de treball en el seu nivell de vida normal de treballadors i burgesia. Quan el sector de béns
produeix més maquinària que la que requereixen els fabricants de consum es produirà un excés de
béns d’equip, i en el moment que es produeixen més béns de consum dels que es poden consumir
també tindrem excés. Com que la producció es dóna en empreses individuals i no està planificada,
és probable que aquestes  situacions  es donin i  derivin  en crisis.  La raó per la  qual  un sector
produeix més del desitjable es dóna per la taxa de rendibilitat, com que en la societat capitalista
l’objectiu és el major benefici possible, així que els sectors que donin més rendibilitat actuaran com
a  pol  d’atracció,  generant  dinàmiques  que  desencadenaran  en  crisis.  Per  exemple,  amb  les
empreses tecnològiques al 2000 o el  sector immobiliari i  sobretot els més especulatius com el
financer. 

La teoria de la taxa decreixent del guany.
L’acumulació capitalista està motivada per la rendibilitat, perquè creixin els beneficis de manera
permanent. Però per Marx, el  propi procés de creixement del  capitalisme cada vegada suposa
processos més complexos i  costosos que tendeixen a reduir la rendibilitat de les inversions de
manera progressiva. Així que el sistema capitalista es troba en una contradicció interna més: el
procés d’increment de la rendibilitat es torna, a la llarga, la font que la fa decréixer. Quan passa
això  la  competència  es  torna  més  ferotge  entre  capitalistes  (nacionals  i  internacionals)  pels
mercats, les matèries primes i la força de treball barata. Tothom vol controlar el màxim de mercats
i  recursos,  i  a  mesura  que  són  eliminats  els  capitalistes  més  dèbils  la  tendència  al  monopoli
s’incrementa. La taxa de guany (g) està formada per dues parts: la plusvàlua (p) que és la diferència
entre el valor del que produeix el treballador i el que cobra, i la quantitat d’hores de treball que
serien necessàries per produir tot allò que consumeixen els treballadors (v); i una segona que és el
capitals constant (c) que són els mitjans de producció (maquinària, matèria prima, equips etc.) . G
= P/ (C+V). La taxa de guany és igual a la proporció del obté el capitalista per cada unitat invertida
(en equip i  en els  treballadors).  Així  que per  augmentar-la  podem fer  treballar  més hores  als
treballadors (creix P) o baixar salaris (disminueix V) però que a causa dels sindicats i legislació és
difícil, o el que es fa sobretot ara és fer més productiva l’empresa, que augmentarà P però que
requereix inversió (creix C). Però les inversions cada dia són més costoses i hi ha menys temps per
aplicar-les per les pressions de la competència. Doncs per fer créixer una mica la taxa de guany
calen costoses innovacions que van fent que G decreixi marginament fins que sembla que s’estigui
estancant. És aquí quan aparèix una crisi, s’elimina capital, s’elimina competència, empreses que
tanquen i pressió per tornar als antics mètodes de disminució de salaris i allargament de la jornada
laboral. Com passa en l’actual crisi. 

Veiem doncs 3 explicacions força desconegudes per la majoria, les 3 som capaces d’identificar-les
en la crisi que vivim. És doncs un altra enfoc que permet veure on hi hagut la crisi. El sistema
capitalista no està malalt, funciona perfectament, ell mateix és la crisi. 


