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Aquesta secció obre una sèrie de capítols que s'ocupen de l'esfera de la producció
i entra de ple en el problema plantejat a la Secció Segona: la generació de la plusvàlua. Alhora, renova diversos temes oberts en el capítol I (distinció entre treball
concret i treball abstracte, entre valor d'ús i valor de canvi, etc.).
La secció aprofundeix en alguns dels temes més importants plantejats per Marx: el
significat del treball i el seu paper central i determinant en el capitalisme, la relació
entre la humanitat i la natura, les relacions socials de treball i la dominació.
En les seccions anterior Marx ha parlat de treball i de procés de treball, però
encara no els havia definit. Ara estableix les definicions. També defineix el procés
de valorització.

Capítol V. PROCÉS DE TREBALL I PROCÉS DE VALORITZACIÓ
V.1.-EL PROCÉS DE TREBALL
El treball és un procés on l'home modifica, explota, desgasta, adequa i controla la
natura segons les seves pròpies necessitats.
Dins del procés de treball podem distingir tres aspectes:
I. l'activitat segons una finalitat,
II. l'objecta sobre el qual es treballa, i
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III. els mitjans amb que es treballa.
La finalitat que es persegueix amb l'activitat laboral es decideix prèviament. Es
tracta d'una acció planificada que permet obtenir un producte adequat a les
necessitats humanes (valor d'ús). Això diferencia el treball dels humans de
l'activitat dels animals en llibertat. Pensem, per exemple, en el que esdevé quan
les abelles elaboren la mel sense cap tipus d'interferència. En canvi, quan se les
manipula a través de l'activitat dels humans i amb la finalitat d'obtenir productes
destinats a ser valors d'ús (mel, cera, pol·len, gelea reial, ...), llavors ja estem
davant d'un procés de treball.
Aquesta diferència entre l'activitat de les abelles i el treball dels humans reforça
una de les reflexions que hem exposat abans: els animals poden ser substituïts
per màquines i les màquines també poden reemplaçar als humans, però els
éssers humans són necessaris per a construir les màquines i per controlar-les
posteriorment, com són necessaris per organitzar les granges d'apicultura, que
prèviament algun humà haurà dibuixat sobre un paper o en un ordinador. Un cop
construïda la granja, el treball dels humans controla i orienta l'activitat de les
abelles del nostre exemple, s'apropia de tot el que les abelles dipositen en les
bresques i prossegueix després el procés d'elaboració i comercialització
(separació, filtrat, emmagatzematge , etiquetatge ...).
Els objectes sobre els quals es treballa, són les coses que l'ésser humà modifica,
o sigui, les fa diferents de com inicialment es troben en la natura.
Algunes d'aquestes coses, en emprendre el procés de treball, encara es mantenen
en la seva forma originària (per exemple, els arbres que es tallen directament del
bosc, l'aigua que s’agafa d'una mina o d'un riu, el mineral que s'arrenca del seu
filó,...).

D’altres, en canvi, ja han sofert una modificació a través d'una treball anterior i
llavors les denominem matèries primeres (per exemple, la fusta ja tallada, l'aigua
d'un dipòsit, el mineral purificat,...).
La matèria primera pot constituir la substància principal d'un producte o intervenir
només com a matèria auxiliar.
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La indústria química és un cas peculiar on totes les matèries primeres adopten la
funció d’auxiliars.
El mitjà de treball és una cosa o un conjunt de coses que el treballador introdueix
entre ell i l'objecte de treball (per exemple, una serra, un martell,...). També hem
d'incloure dins del concepte mitjà de treball a tots els condicionants que intervenen
en el procés de transformació de l'objecte sobre el qual es treballa (per exemple,
les instal·lacions, els edificis, els terrenys, els canals, la terra en l'agricultura...).





MITJANS DE TREBALL
En sentit estricta
En sentit ampli
Eines
 Edificis
Màquines
 Canals
Etc.
 Carreteres
 Etc.

Precisament, les característiques de tots aquests mitjans de treball ajuden a
diferenciar unes èpoques econòmiques d'unes altres.
Com cada cosa té moltes propietats, una mateixa cosa també pot tenir diferents
aplicacions: pot intervenir com a matèria principal, com a matèria auxiliar o fins i tot
com a mitjà de treball. Tot depèn de la seva funció en el procés de treball.
Al conjunt format per tots els objectes sobre els quals es treballa i tots mitjans amb
els quals es treballa l’anomenem mitjans de producció.
Mitjans de producció =
∑ objectes sobre els quals es treballa + ∑ mitjans amb els quals es
treballa

Tant les matèries primeres com els mitjans de treball, són el resultat del treball
humà sobre la natura. Incorporen un treball que s'ha executat prèviament. Són
resultat d'un procés de producció i condicionen l'existència d'un altre procés de
producció. Ara bé, si no intervenen en el procés de producció pel qual van ser
dissenyades i pel qual han estat adquirides, són inútils i es deterioren.

El procés de treball també l’hem d'entendre com una sèrie d'actes que devoren
elements naturals: es consumeix força de
treball, recursos dels quals ens proveeix
directament la natura, matèries primeres i
LA SUBSUMPCIÓ DEL TREBALL
estris de treball. Dit en poques paraules: es
AL CAPITAL
consumeix força de treball i mitjans de
Quan el treballador entra en el
producció.
procés de producció es posa sota
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Això ens permet diferenciar entre consum
productiu i consum individualitzat. El primer
consumeix els productes com a mitjà de
subsistència del procés de treball. El segon
els consumeix com a mitjà de subsistència (o
de gaudi) de l'individu viu.
El capitalista compra tots els factors
necessaris per promoure el procés de treball:
mitjans de producció i força de treball.
D'aquesta manera, el procés de treball
presenta dos fenòmens particulars.
1º
És un treball que es cristal·litza sota
les ordres, control, supervisió i direcció de
l'empresari.
2º
El producte obtingut és propietat de
l'empresari, de la mateixa manera que ho
són els mitjans de producció i la força de
treballa que l’han fet possible.

les

ordres

i

direcció

del

capitalista.

L'empresari decideix les màquines
i la tecnologia que són de la seva
propietat. El treballador actua
com un apèndix de les màquines.
Fins i tot la vida personal i familiar
de treballador o treballadora i els
horaris de treball han de pivotar al
voltant

d'una

organització

productiva decidida unilateralment
pel capitalista.

O sigui: és un treball per compte del
capitalista.

V.2.-L'ALIENACIÓ DEL TREBALL ASSALARIAT

Els treballadors en la societat capitalista no són els propietaris dels mitjans de
producció que empren en el seu treball. Aquests mitjans són propietat dels
capitalistes als quals els treballadors han de vendre la seva força de treball, a
canvi d'un salari. En altres paraules: treballen per compte d'altri.
Aquest sistema de treball mostra quatre relacions que configuren l'alienació del

treball:
1ª
El treballador està alienat de la seva activitat productiva. No pot
decidir què fer ni com fer-ho. A més, el capitalista estableix les condicions i
el ritme de treball, i fins i tot decideix quan i com contracta i acomiada al
treballador.
2ª
El treballador està alienat del producte que ell mateix produeix ja que
aquest producte no li pertany. Pertany al patró!
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3ª
El treballador està alienat de la resta d'éssers humans. Es veu
obligat a competir amb els seus iguals per poder ser contractat pel
capitalista. No té capacitat per decidir quan i com cooperar amb els altres.
Això també ho decideix el patró.
4ª
Finalment, el treballador perd gradualment la seva capacitat
d'intervenció social i d'aportar la seva creativitat a la comunitat. Les
característiques del seu treball l’allunyen a l'hora de prendre les decisions
que afecten a la resta de membres de la societat i del lloc on aquestes
decisions es prenen.

V.3.- EL PROCÉS DE VALORITZACIÓ

El producte, propietat del capitalista, obtingut en el procés de treball, és una
mercaderia. El capitalista no la fabrica per amor a l'art. Ho fa per obtenir un valor
que sobrepassi la suma dels valors invertits en la producció.
Valor de la mercaderia > ∑ dels valors invertits en la seva producció

Ja sabem que el valor de tota mercaderia es determina pel temps de treball
socialment necessari per produir-la i que aquest temps es pot dividir en dues parts:
1ª
Temps per produir les matèries primeres i els mitjans de treball emprats en
la producció de la mercaderia.
2ª
Temps de treball dels obrers que participen d'una o una altra forma en
aquesta producció.
El valor dels mitjans de producció, es transfereix, o bé en una única vegada al
producte (matèries primeres, etc.) o bé de forma lenta (màquines, edificis,.. i eines)
i a mesura que els portadors d'aquest valor es van desgastant. Aquesta

transferència de valor és possible gràcies al desplegament de la força de treball.
De no ser així, els mitjans de producció serien inútils, quedarien abandonats i es
deteriorarien.
El terme "procés de valorització", per tant, no l'hem de veure estrictament com un
procés de formació de valors, a partir de zero. Es tracta, més aviat, d'un procés en
el qual, comptant amb un valor inicial, s'obté un excedent sempre que la quantitat
de treball viu que s'objectiva en la mercaderia produïda, superi la quantia de treball
necessària per a la reproducció de la força de treball.
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Aquest procés depèn de dos moments:
1. En primer lloc, de la venda i la compra de la força de treball, un acte que
cau dins de l'esfera de la circulació però que s'ha de poder dur a terme
assíduament. Sense l'ús de capital variable per adquirir la capacitat de
treball, el procés de valorització no prosperaria, i per tant no existiria el
capital com a tal.
2. En segon lloc, cal dur a terme el procés real de producció, és a dir, el
procés de consum de la capacitat de treball comprada pel capitalista.
El procés real de producció no només serveix perquè el capital constant destinat a
la compra de mitjans de producció i el capital variable destinat al pagament de
salaris s'objectivin en la mercaderia, sinó que també permet esprémer i absorbir
més treball, en forma de plus-vàlua.
Per aquesta raó, si es tenen en compte els dos moments, el procés apareix com
un tot on, els mitjans de producció, serveixen per absorbir treball viu i on aquest
mateix treball viu, afegeix nou valor i permet traslladar el valor dels mitjans de
producció a la mercaderia produïda. Heus aquí, que ens trobem davant d'un
procés en el que es produeix no només una mercaderia, sinó també la plus-vàlua.

V.4.- MARX I LA NATURA

Abans de tancar aquest capítol, hem d'assenyalar que Marx distingeix als éssers
humans d'altres espècies, la qual cosa li permet anunciar una contradicció entre
aquests i la natura de la qual formen part.
Com hem vist, els humans actuen sobre la natura a través del procés de treball, un
procés en el qual, com Marx assenyala, es consumeixen mitjans de producció i
força de treball.

Marx considera que la natura no té consciència pròpia, o sigui, es tracta d'un
conjunt de "coses" sobre les quals els éssers humans (que sí tenen consciència)
actuen en funció de les seves conveniències.
Aquesta distinció és la mateixa que Marx fa en referir-se a la classe obrera i
diferenciar entre classe en si mateixa i classe per a si:
o
La classe obrera en si mateixa (sense consciència), existeix només com a
factor de producció per al capital.
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o
Per contra, la classe per a ella mateixa (amb consciència) és la que actua
com a subjecte en el seu propi interès, contra el capital.
Aquesta consciència (que precisament és l'element distintiu dels éssers humans)
també ha d'existir en la relació dels humans amb la natura, una natura, que
segons Marx, com ja vam veure en el capítol I, és la mare de la riquesa.
Igual que ocorre amb la classe obrera en si mateixa, el capital únicament concep
la natura com un factor de producció més.
Marx considera que la transformació de la natura té sentit com un moment de la
pròpia existència de la humanitat. Aquesta transformació pot tenir efectes
beneficiosos o nocius.
En el capítol dedicat a la gran indústria i la maquinària, que veurem més endavant,
Marx analitza com els éssers humans són capaços d'utilitzar les forces de la
natura (vent, aigua, vapor, etc.) per moure la maquinària. Però en aquest mateix
capítol ens indica que l'actuació humana sobre la natura també pot ser molt
nociva. De manera premonitòria, culmina aquest capítol pronosticant que el
capitalisme, inexorablement, tindrà un efecte devastador sobre la natura i que
aquesta és precisament, una de les moltes raons per lluitar contra aquest sistema
basat en l'explotació.

Capítol VI. CAPITAL CONSTANT I CAPITAL VARIABLE
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Aquest és un capítol on el llenguatge de Marx pot sorprendre. La seva
diferenciació entre capital constant i
capital variable no té res a veurà amb la
LA CREACIÓ DE VALOR
visió que sobre el capital trobem en
l'economia convencional a la qual estem
Els elements que intervenen en el
habituats.
procés de producció tenen una
Quan Marx diu que el treball humà
"preserva" i alhora "crea" valor, introdueix
una visió peculiar del treball: ens indica
que es tracta d'una activitat polivalent que
permet transferir valor d'un objecte a un
altre i a la vegada afegir-li nou valor. Això
és molt diferent del que trobem en
l'economia convencional.
Com s'ha vist en el capítol anterior, els
mitjans de treball no sofreixen cap
alteració quantitativa durant el procés de
producció. Es limiten a traspassar el seu
valor al producte final a través del procés
de producció: les matèries primeres són
absorbides de forma immediata; les
màquines i les instal·lacions es desgasten
lentament.

funció diferenciada en la formació
del valor dels productes.

Els treballadors i treballadores
agreguen un nou valor i alhora amb
la seva activitat transfereixen al
producte el valor dels mitjans de
producció emprats.

Per contra, la part del capital destinada a
la compra de força de treball sofreix una alteració en la quantia del seu valor i
aquesta alteració dóna lloc a la plusvàlua.
CAPITAL TOTAL
C
C majúscula

CAPITAL CONSTANT

CAPITAL VARIABLE

c

v

c minúscula

v minúscula

Això ens porta a diferenciar entre dos tipus d'elements:
1º

Elements que únicament traspassen (de manera ràpida o lenta) el seu

valor. Els anomenem capital constant.
2º
Elements que incrementen (varien) la quantitat de valor conforme són
utilitzats. Els denominem capital variable.
CAPITAL TOTAL (C) =Capital constant (c) + Capital variable (v)
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VI.1.- EL CARÀCTER BILATERAL DEL TREBALL

Ara bé, el traspàs de valor del capital constant i l'increment de valor gràcies al
capital variable no són fenòmens escindits. L'un i l'altre es produeixen al mateix
temps i posen de manifest la bilateralitat del treball (el filador el traspassa i
l'afegeix quan fila, el teixidor quan teixeix, el paleta quan construeix,...).
Aquest afecte bilateral del treball es pot veure en les següents quatre situacions:
I. Analitzem, en primer lloc, l'afecte d'un progres tecnològic: la incorporació
d'una nova màquina permet fer en 8 hores (una jornada) el mateix treball
(incrementa la productivitat) que un obrer feia abans en 40 (una setmana).
Conclusió: el temps de treball diari no canvia (8 hores) però la producció és
5 vegades major. La producció diària incorpora cinc vegades més de capital
constant del que incorporava abans.
II. Analitzem, en segon lloc, una situació en la qual la productivitat no
s'incrementa en una empresa però que a causa de l'increment de la
productivitat en les altres empreses del sector, el preu del producte final
pansa de 5 a 2. Conclusió: la quantitat de capital constant incorporat en una
jornada serà la mateixa d'abans.
III. Analitzem en tercer lloc una empresa (suposem que és la del primer cas)
que abans únicament funcionava 40 hores setmanals i ara instaura quatre
torns setmanals de treball. A partir d'aquest instant funcionarà de manera
interrompuda 168 hores a la setmana. Conclusió: la incorporació setmanal
de capital constant es multiplicarà per 4.
IV. Analitzem en quart lloc què passa si l'empresa cessa la seva activitat. Les
màquines no perden valor com a conseqüència de l'ús. Però envelleixen, es
deterioren i queden obsoletes i això també comporta pèrdua de valor.
Aquestes màquines cada vegada valen menys. Conclusió: en aquest cas la
pèrdua de valor no s'afegeix a cap producte. Es malbarata.

Per culminar aquest capítol, ens fixarem per un moment en la incorporació del
valor d'una màquina i per a això utilitzarem un exemple numèric.
EXEMPLE NUMÈRIC Nº 1
Una màquina val 1.000 unitats monetàries i té una vida útil de 1.000 dies.
A partir d'aquí podem deduir que cada dia de treball s'incorpora una unitat
(1.000 / 1.000) del valor de la màquina al producte i aquesta és la part de la
màquina que diàriament entra en el procés de valorització.
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La pèrdua de valor màxima que pot experimentar la màquina és de 1.000
unitats monetàries.

La transmigració de valor del capital constant al producte ocorre sense que el
treball real ho noti. Es tracta d'un do del treball viu que permet mantenir i afegir
valor de manera simultània i que no consta enlloc. Només les interrupcions
violentes del procés de treball, les crisis, ho posen al descobert (situació IV).
A diferència del capital constant, el capital variable, a través de l'acció de la força
de treball, reprodueix el propi equivalent i alhora genera un excedent, la plusvàlua, que pot ser més o menys gruixut.
Les dues parts que integren el capital, també les podem observar en el procés
laboral i diferenciar-les com a factors objectius (mitjans de producció) i factors
subjectius (força de treball).

Objectes que intervenen en el Subjectes que intervenen en el
procés de treball (factor objectiu) procés de treball (factor subjectiu)

Mitjans de producció (objectes sobre Treballadors i treballadores
els quals es treballa i mitjans de aporten la seva força de treball
treball).
Capital constant

Capital variable

que

La relació entre capital constant i variable no és estable; es pot modificar. Les
situacions I i II ens ho han il·lustrat. Aquest tipus de relació dóna lloc a una
determinada composició orgànica del capital de la qual parlarem més endavant.

VI.2.- RECAPITULACIÓ A TRAVÉS DE L'EXEMPLE DE LA FABRICA
D'AMPOLLES
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Al llarg del capítol hem vist que el valor d'una mercaderia prové de dues fonts:


Del nou valor creat pels treballadors amb el seu treball.



Del valor dels mitjans de producció que es conserva i es trasllada al
producte acabat.

Aquest doble origen sorgeix del caràcter dual del treball.
A mesura que materialitzen la seva activitat laboral, els treballadors conserven i
transmeten el valor existent en els mitjans de producció que empren en treballar.
El valor només pot existir en els valors d'ús. L'única manera d'evitar que els
mitjans de producció no malbaratin el seu valor d'ús (i per tant, el seu valor) és
utilitzant-los adequadament en la producció. D'aquesta forma, el seu valor d'ús
original es va reduint, però reapareix en la mercaderia produïda.
Els mitjans de producció, per regla general, es comporten de dues maneres
diferents:


Les matèries primeres, desapareixen de cop per reaparèixer en les
propietats d'un producte nou. Perden la seva forma originària en entrar en el
procés de producció.



Els instruments de treball no perden la seva forma originària (de fet, la seva
utilitat depèn de la seva forma). Però el seu valor d'ús es consumeix dia a
dia i durant tota la seva vida útil, de manera que una màquina que té una
durada de, per exemple, quatre anys, perdrà anualment una quarta part del
seu valor d'ús que transmetrà a les mercaderies produïdes.

Ara bé, aquest procés es produeix de forma simultània i com a conseqüència del
procés de creació de valor realitzat pel treball humà. Aquesta és una de les
propietats naturals de la força de treball quan entra en acció: reprodueix els valors
preexistents al mateix temps que crea nous valors.

Però el valor dels mitjans de producció passa a formar part d'una mercaderia amb
un valor molt més gran que el valor que aquets mitjans contenen.
La força de treball, com ocorre amb els mitjans de producció, es consumeix en la
producció. El seu consum no es limita a fer reaparèixer el seu valor en la
mercaderia produïda. Té la virtut de crear un nou valor. De no ser així, no existiria
plusvàlua.
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Aquest doble caràcter que el capital invertit en el procés de producció adopta en el
moment de la creació de valor, ens permet fer la següent diferenciació:


Capital constant (c): part del capital que es converteix en mitjans de
producció (matèries primeres, materials auxiliars, instruments de treball) i
que no sofreix cap alteració quantitativa de valor en el procés de producció.



Capital variable (v): part del capital invertit en la compra de força de treball
que permet la transferència del valor del capital constant i la producció de
valor nou.

Ara bé, en parlar del capital de manera genèrica, ens estem referint al capital en el
seu conjunt. Aquest capital s'inverteix i perd la seva forma monetària. El capital
troba diferents formes d'existència en transformar-se en els diferents elements del
procés de producció. Posteriorment aquest capital, una vegada consumat, torna a
transformar-se en una quantitat de diners que gràcies a la plusvàlua supera la
quantia monetària inicial.
Per veure les conseqüències pràctiques de tot això, reflexionem al voltant d'un nou
supòsit numèric:
EXEMPLE NUMÈRIC Nº 2

Una empresa fabrica ampolles. Una millora tecnològica que permet fer el
mateix nombre d'ampolles en una hora que abans es feia en 6. És a dir, el
treball ara és 6 vegades més productiu. En 6 hores, per tant, multiplicarà per
sis la quantitat de materials que transformava amb anterioritat.
No obstant això, en aquestes 6 hores els treballadors es limitaran a crearà
nou valor en la mateixa proporció d’abans, ja que el valor es mesura pel
temps, no per la productivitat. Però cada hora transferirà a les mercaderies
sis vegades més valor procedent dels mitjans de producció del que es
transferia abans. Pot ser, fins i tot, que transfereixi més valor, ja que és
probable que la millora tecnològica vagi acompanyada de noves màquines

amb més valor incorporat que les velles.
Això ens indica que, en general, com més gran sigui el temps socialment
necessari per produir una mercaderia, major és el valor nou que aquesta
mercaderia incorporarà i com més curt sigui el temps o vida útil d'una
màquina, major serà la proporció del seu valor que transferirà.
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Suposem ara que l'empresa produeix ampolles a la mateixa velocitat que
abans, però que el valor de canvi de la matèria primera que transforma
disminueix a la meitat del seu valor.En aquest cas, els treballadors seguiran
aportant la mateixa quantitat de valor que aportaven antigament, i també
produiran la mateixa quantitat d'ampolles. La diferència és que ara el valor de
les matèries primeres és menor i per això el valor transferit disminueixi. El
mateix tipus de resultat es produeix si el valor de les màquines disminueix.

Capítol VII. LA QUOTA O TAXA DE PLUSVÀLUA
VII.1. EL GRAU D'EXPLOTACIÓ DE LA FORÇA DE TREBALL

El capital total (a partir d'ara C) es divideix en dues parts:


una suma de diners destinada als mitjans de producció (a partir d'ara c) i



una altra suma destinada a l'adquisició de la força de treball (a partir d'ara
v).

Ja hem dit que una porció del capital constant es transfereix al producte. La resta
roman en les màquines i les instal·lacions que conserven la forma d'existència que
tenien abans. És com una espècie d'estoc encara no consumit que s'emprarà en
processos de producció posteriors.
La combinació entre capital constant i capital variable permet materialitzar el
procés de producció, en el qual s'obtindran noves mercaderies. Aquestes
mercaderies tindran un valor i aquest valor serà superior a la suma de capitals
consumits en el procés de producció el que dóna lloc a un excedent. A aquest
excedent obtingut l’anomenem plus-vàlua.

c.- Capital constant consumit en el procés de
producció.

M=C’
C < C’

v.- Capital variable consumit en el procés de
p.- Plus-vàlua.
producció.
C.- Capital total consumit en el procés de producció
(c+v).
M.- Mercaderies
producció.

obtingudes

en

el

procés

C’= c+v+p

de
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C'.- Valor de les mercaderies produïdes.

La relació entre plus-vàlua i capital variable, és a dir, la relació entre treball no
pagat i treball pagat ens permet expressar la quota (o taxa) d'explotació (o de plusvàlua) de la força de treball.

v.- capital variable consumit en el procés de producció
p.- Plusvàlua

Quota d'explotació = P/V
Vegem-ho amb el següent supòsit numèric:
EXEMPLE NUMÈRIC Nº 3 (part a)
Un empresari, per produir unes mercaderies determinades avança 5.000
unitats monetàries (u.m.) amb la següent destinació:
o

5.000 u.m. invertides en capital constant.

o

1.000 u.m. invertides en capital variable.

El procés de producció (durant un període fitat de temps) consumeix 1 / 5 de

capital constant i les 1.000 u.m. de capital variable.
Les mercaderies obtingudes es valoren en 3.000 u.m.
Per tant, el capital emprat (C) en el procés de producció ha estat de 2.000 i el
capital obtingut (C') 3.000 u.m.
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Les 1.000 u.m. de capital constant reapareixen en el producte final. Per
reproduir el capital variable (salari pagat als treballadors que els permetrà
viure a ells i la seva família) s'han destinat 1.000 u.m. La tasca dels
treballadors ha afegit un valor de 2.000 u.m. La plus-vàlua obtinguda ha estat
d'1.000 u.m.


c. - 1.000



v.-1.000



c + v = 2.000



C = 2.000



C '= 3.000



P = 1.000



C '= c + v + p = 3.000 = 1.000 + 1.000 + 1.000



Quota d’explotació 100% (1.000/1.000 = 100%).

Més endavant observarem que aquest procés d'extracció de plus-vàlua el podem
escindir en dos moments:


En un primer moment, l'obrer es limita a produir el valor de la força de
treball, és a dir, el valor dels seus mitjans de subsistència.



En el segon moment, l'obrer sobrepassa la frontera del temps de treball
necessari i entra en el temps de plus-treball.

VII.2.-REPRESENTACIÓ DEL VALOR DEL PRODUCTE EN PARTS
PROPORCIONALS DELS PRODUCTES UTILITZATS
Tornem al supòsit numèric i afegim noves dades:
EXEMPLE NUMÈRIC Nº 3 (parteix b)
• La jornada de treball és de 8 hores. Les 4 primeres permeten cobrir el
capital variable. Les 4 següents generen la plus-vàlua.
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• Les 1.000 u.m. de capital constant consumit corresponen a matèries
primeres (500 u.m.) i a desgast de màquines i instal·lacions (les 500 u.m.
restants).
A partir d'aquestes dades podem treure les següents conclusions: les
matèries primeres representen en la producció global 500 u.m. Les màquines
i les instal·lacions representen en la producció global 500 u.m.
Els treballadors, en una jornada de treball de 8 hores, realitzen el doble
miracle de traspassar un valor equivalent a 1.000 u.m. a unes mercaderies
que produeixen amb el seu treball i que finalment tenen un valor total de
3.000 u.m.

Ingressos diaris
-Salaris
- Consum de matèries primes
-Amortització màquines
BENEFICI DE L’EXPLOTACIÓN
Taxa d’explotació (1000/1000)
Valor transferit

3.000 €
-1.000 €
-500 €
-500 €
1.000 €
100%
1.000€

VII.3.- LA “ÚLTIMA HORA” DE SÈNIOR

Nassau William Sènior (1790-1864) va ser el primer professor d'Economia Política
a Oxford se'l va considerat el més lúcid dels economistes anglesos. En diverses
ocasions es va assessorar al govern britànic i es va convertir en una espècie
d'intel·lectual orgànic a les ordres del capital. Conscients del seu posicionament
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classista, els fabricants li van sol·licitar una justificació teòrica contra la reducció de
la jornada laboral. Per satisfer-los, Sènior va construir un argument molt senzill
però enganyós:


Suposem que un capitalista aporta un capital total de 100. Destina 80 a una
maquinària que té una durada anual i els 20 restants a matèries primeres i
salaris que obliguen a treballar 11'5 hores diàries. Els ingressos anuals són
de 115. El guany brut és del 15%.



Com l'ingrés anual és de 115 i les hores diàries 11'5, amb una senzilla
divisió podem arribar a la conclusió que per cada hora s'obté una producció
de 10. Segons el càlcul de Sènior, de les 115 u.m. obtingudes, 100
substitueixen el capital. Conclusió: el benefici prové de la part final de la
jornada i si la jornada de treball es redueix en 1 ½ hores, s'esvaeixen els
beneficis bruts.

Marx fulmina aquesta construcció teòrica: si en lloc de treballar 11'5 hores es
treballen 10, el consum de capital constant es redueix i les últimes 1 ½ hores de
treball són tan corrents com les primeres. Només canvia una cosa: abans de la
reducció de la jornada, en un any el benefici obtingut era 115. Ara el benefici
absolut anual disminuirà però sense desaparèixer.
L'explicació de Marx també ens serveix per comprendre que es pot extreure plusvàlua a través dels contractes a temps parcial o fins i tot en els moments de crisis
reduint forçosament la jornada laboral dels treballadors contractats.

VII.4.-EL PRODUCTE EXCEDENT I EL VALOR RELATIU
La part del producte que representa la plus-vàlua, l’anomenem plus-producte.
L'important no és tant el valor absolut d'aquest excedent com el relatiu.
Això es pot entendre fàcilment observant els ingressos nets d'un territori. No és el
mateix obtenir un benefici net de 1.000 en un poblet de 100 habitants que en una
gran ciutat de tres milions d'ànimes.

Capítol VIII. LA JORNADA LABORAL
VIII. 1.-ELS LÍMITS DE LA JORNADA LABORAL

El valor de la força de treball, com el de qualsevol altra mercaderia, el determina el
temps de treball necessari per a la seva producció.
Si la producció dels mitjans de vida diaris requereix 4 hores, llavors, de mitjana,
són necessàries 4 hores diàries per produir el valor de la força de treball.
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Contemplarem tres possibles jornades de 5, 7 i 9 hores respectivament.

JORNADA DE TRRELL I
a
1
2
3
4 b

5

JORNADA DE TRRELL II
a 1
2
3
4
b

5

6

7

c

JORNADA DE TRRELL III
a
1
2
3
4
b

5

6

7

8

c

9

c

Cada una de les quadrícules numerades representa una hora de treball. En les
tres jornades tenim una quantitat constant de 4 hores (a, b) que indica el temps
requerit per produir el valor de la força de treball i una magnitud variable (b, c) que
representa el plus-treball.
Aquesta diferenciació de la jornada en dues parts permet establir la proporció
entre aquestes parts ({b, c} / {a, b}). En el nostre cas el resultat serà:


Jornada de, treball I: 1/4



Jornada de treball II: 3/4



Jornada de treball III: 5/4

A través d'aquesta proporció hem trobat una altra manera d'esbrinar la quota de
plus-vàlua.
v. - Capital variable consumit en el procés de producció.
p. - Plusvàlua.
t '. - Treball excedent.

T .- Treball necessari.
La jornada de treball és una magnitud variable dins d'uns límits.
Els límits mínims el podríem situar en el temps de treball necessari per reproduir la
força de treball (4 hores en el nostre exemple). Quan el producte del treball d'un
home o una dona només garanteix el seu propi aliment no existeix excedent.
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El límit màxim ve determinat per raons físiques i socials:


Un dia té 24 hores i un ésser humà només pot gastar una quantitat
determinada de força vital.



Els humans necessitem temps per a la satisfacció de necessitats espirituals
i socials, l'amplitud i nombre de les quals depenen del nivell de civilització.

Els assalariats treballen per compte d'altri. El capitalista s'atorga el dret de
disposar de la seva força de treball durant tota la jornada pactada. En aquesta
jornada intenta posar en moviment el capital constant i obtenir un excedent, com
més gran millor. Per això ha de treure tot el suc del treball de l'obrer, un treball que
com a comprador considera que li pertany i del qual pot disposar al seu antull.
Aquesta és la raó per la qual en la història de la producció capitalista la
reglamentació de la jornada laboral es presenta com una lluita entre classe
capitalista i classe obrera.
+
Valor creat
Temps treballat
Temps treballat

Valor força de treball
Temps necessari
Temps retribuït

=
Plusvàlua
Temps excedent
Temps no retribuït

VIII. 2-LA FAM DE TREBALL EXCEDENTARI. LA DIFERÈNCIA ENTRE EL
FABRICANT I EL SENYOR FEUDAL

L'excedent és més antic que el capitalisme. El produeix la classe treballadora
existent en cada moment històric. En els sistemes socials basats en l'explotació,
l'excedent se l'apropia la classe dominant, ja sigui en forma de productes naturals,
de mercaderies per vendre, o de diners. Ara bé, sota la forma de producció
capitalista, la generació d'aquest excedent té prioritat sobre qualsevol altra
consideració.

EXEMPLE NUMÉRIC Nº 4
Suposem una jornada laboral de 8 hores diàries: 4 de treball necessari i 4
de plus-treball. En còmput setmanal de 5 dies de treball estaríem parlant d'un
plus-treball de 20 hores. També podríem dir que el treballador destina dos
dies i mig al plus-treball.
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Temps necessari
a 1
2
3
4
4 hores

Temps excedent
b 5
6
7
8 c
4 hores

El que passa és que aquest plus-treball no es visualitza ja que queda
amagat dins d'una jornada laboral de 8 hores que el treballador té l'obligació
de respectar per poder exigir el salari.

A diferència del que passa sota el capitalisme, en el sistema de producció feudal
la distinció entre treball necessari i treball excedent era més visible: el serf
treballava uns dies per garantir els aliments per al consum propi i tenia l'obligació
de treballar durant la resta de dies en la finca del senyor per complir amb la
prestació servil.
No obstant això, no hem de cometre l'error de vincular el treball excedent
únicament amb la part final de la jornada. En situacions de crisis, moltes empreses
opten per alentir la producció i passen a treballar únicament una part de la jornada.
Aquesta reducció no elimina el plus-treball. La diferència està que l'empresari ha
d'obtenir-lo durant un període més curt de temps.

VIII. 3 – BRANQUES SENSE LÍMITS LEGALS A l'EXPLOTACIÓ
La fam insaciable de treball excedent només es pot atenuar amb una regulació
legal de la jornada. Quan no hi ha límit legal, la força de treball es xucla fins a
l'última gota i sense fre.
Els capitalistes sempre estan tractant d'arrencar als treballadors més i més temps
de treball.
Si no estigués regulada la setmana laboral de 40 hores, trobaríem moltes
empreses amb jornades de 60, 70, 100 o 120 hores a la setmana, com fan
algunes indústries que no respecten la normativa laboral i com succeeix en un

grup de països amb drets laborals minsos.
Però fins i tot acceptant la setmana laboral de 40 hores, hi ha moltes maneres
d'aconseguir que els obrers treballin més hores: se'ls obliga a fer hores
extraordinàries sota amenaça d'acomiadament o abusant de la seva precarietat
econòmica, es limiten els seus períodes de descans, se’ls atemoreix quan estan
de baixa per malaltia, etc.

VIII. 4.- TREBALL DIÜRN I NORTURN. EL

LLUITA PER REDUIR LA
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SISTEMA DE TORNS
Quan els treballadors i les treballadores
interrompen la jornada laboral, els mitjans
de producció queden inactius. Només
funcionen quan absorbeixen treball. El
capitalista veu la interrupció com una
pèrdua. Ha anticipat uns diners per comprar
les màquines i les instal·lacions i ara
aquesta inversió no rendeix.

JORNADA I EL 1r DE MAIG
El 1r

de maig va tenir com a

reivindicació

originària

la

introducció de la jornada de vuit
hores. Aquest objectiu ja s'ha
aconseguit en molts països. Però
fins i tot després de ser assolit, el
1r

de

Maig

continua

sent

l'expressió anual de les demandes
obreres.

El capitalista es desespera quan els
treballadors estan a casa descansant o
sofreixen una malaltia. No pot suportar que
les seves màquines no funcionin. Sap que
és probable que en el mateix moment altres
capitalistes tinguin les seves empreses
funcionat al 100% i bombardejant el mercat
amb nous productes. No pot tolerar ser
menys eficient i menys productiu que els
altres.
Al capitalista li agradaria poder apropiar-se
del treball dels seus assalariats i
assalariades durant les 24 hores del dia, tots
els dies de la setmana, totes les setmanes
del mes i tots els mesos de l'any. Com això
és físicament impossible, distribueix la força
.
de treball en torns. Així, totes les conductes erigides
pels costums i la natura, per
l'edat i el sexe, pel dia i la nit, han quedat arraconades. Les necessitats del capital
passen per sobre.

VIII. 5.-LA LLUITA PER LA JORNADA LABORAL
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La regulació d'una durada legal de la jornada és el resultat d'una lluita aferrissada
sostinguda per la classe treballadora. Els primers èxits en aquest terreny es van
aconseguir a França al començament de la revolució de 1848 i a Anglaterra en 1850. En
1866 la Primera Internacional va situar en el primer plànol de les seves reivindicacions la
lluita per la reducció de la jornada laboral.

Capítol IX. QUOTA I MASSA DE PLUS-VÀLUA
Per entrar de ple en aquest Capítol hem de recordar la diferència entre quota (o
taxa) de plus-vàlua i massa de plus-vàlua. En tots dos supòsits, encara que estem
mesurant la plus-vàlua, ho fem de maneres diferents.
La quota (o taxa) de plus-vàlua, com s'ha vist en el Capítol anterior, és un quocient
entre plus-vàlua (p) obtinguda i capital variable (v), en un àmbit concret (individu,
empresa, sector econòmic, país,...).
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Aquesta quota també es pot esbrinar com el quocient entre treball excedent (t’) i
treball necessari (t). Per regla general, la quota de plus-vàlua l'expressarem en
forma de percentatge, multiplicant-la per 100 (tant per cent).
Massa de plus-vàlua = ∑ de plus-vàlues

La massa de plus-vàlua, en canvi, indica la quantitat absoluta i s'obté sumant la
totalitat de plus-vàlues arrencades.
EXEMPLE NUMÈRIC Nº 4 (part a)
Suposem, que el temps necessari per al manteniment de la força de treball
és de 4 hores diàries i que expressades en diners equivalen a 40 unitats
monetàries. Si la jornada laboral diària és de 8 hores, l'obrer subministra
diàriament una massa de treball excedent de 4 hores.
4/4= 1 = 100%
Llavors la quota de plus-vàlua és del 100%.

Però el capital variable no està personalitzat en cada obrer, és l'expressió de totes
les forces de treball que el capitalista explota simultàniament.
Per aquest motiu, el valor total de les forces de treball (V) és el resultat de
multiplicar el valor mitjà d'una força de treball (f) pel nombre de forces de treball
comprades (n).




V.- Suma total del capital variable.
f.- Valor mitjà d'una força de treball.
n.- Numero de forces de treball explotades simultàniament

V=fxn

Secció Tercera. LA PRODUCCIÓ I LA PLUS-VÀLUA RELATIVA

EXEMPLE NUMÈRIC Nº 4 (part b)
Anteriorment hem suposat una força de treball valorada en 40 unitats
monetàries que produeix una plus-vàlua diària de 40 unitats monetàries, el
que significa que la taxa de plus-vàlua és del 100%.
40 x 100/100 = 40
Si mantenim les mateixes condicions, un capital variable de 40.000 unitats
monetàries produirà una plus-vàlua de 40.000 unitats monetàries.
40.000 x 100/100 = 40.000
I un capital variable de n unitats monetàries produirà una plus-vàlua de n
multiplicat per 1 unitat monetària.
n x 100/100 = n

D'aquest exemple numèric podem deduir una primera llei molt senzilla: "La massa
de plus-vàlua produïda és igual a la quantitat de capital variable avançat multiplicat
per la taxa de plus-vàlua."



P.- Massa de plus-vàlua



p.- Plus-vàlua diària generada por un obrer singular



v.- Capital variable diari avançat en la compra d’una força de
treball singular



(p/v).- Taxa (o quota) de plus-vàlua.



V- Suma total del capital variable avançat.
P= (p/v) x V

La mateixa llei la podríem formular d'una altra manera: "La massa de plus-vàlua
produïda es pot determinar per la raó composta entre el nombre de les forces de
treball explotades simultàniament pel mateix capitalista i el grau d'explotació de la
força de treball singular."



P.- Massa de plus-vàlua



t’.- Treballa excedent.



t.- Treball necessari.



f.- Valor d’una força de treball singular



n.- Nombre de forces de treball explotades simultàniament
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P= f x (t’/t) x n

Una i altra formulació ens alerten que tota la plus-vàlua que els capitalistes
s'apropien depèn de la quantitat de forces de
treball explotades i de la intensitat de
l’explotació.
AUGMENTS I MANTENIMENT
Com que treballem amb un producte, el
decrement d'un factor es pot compensar amb el
creixement de l’altre.

DE LA MASSA DE PLUS-VÀLUA
Si per alguna raó els capitalistes
redueixen

plantilles,

compensar
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Per exemple, si disminueix el capital variable
(reduint, posem per cas, el nombre de
treballadors) i la quota de plus-vàlua augmenta
en la mateixa proporció, la massa de plusvàlua resta invariable.

poden

aquest

canvi

aconseguint que els treballadors
restants treballin més temps per
tal d'elevar la taxa de plus-vàlua i
seguir

rebent

així

la

mateixa

quantitat de plus-vàlua.

També es pot produir l'afecte contrari:
disminuint la quota de plus-vàlua (t '/ t) i
augmentant en la mateixa proporció el capital
variable (f x n), la massa de plus-vàlua (P) no
s’altera.
Encara que Marx no ho diu de forma explícita,
tot plegat ens porta a concloure que la quantitat
de mà d'obra explotada pel capital no depèn
directament del "preu del treball", és a dir, de la
influència dels salaris sobre llei de l'oferta i la
demanda dins del mercat de treball. Aquesta
constatació desmunta totes les teories més
cíniques
de
la
doctrina
econòmica
convencional dels nostres dies, entossudida a
vincular la degradació de drets laborals amb el
creixement de l'ocupació. Pot, fins i tot, passar
a l’inrevés: en augmentar la quota d'explotació
disminueix
el
nombre
de
persones
contractades.

Per contra, si els treballadors
aconsegueixen
d'explotació,

reduir
per

la

taxa

exemple,

arrencant un increment salarial,
llavors l'única manera que tenen
els capitalistes per mantenir la
seva massa total de plus-vàlua és
contractar més treballadors.

Una maneres de garantir un increment de la quota d'explotació és allargant la
jornada laboral. En parlar de la jornada de treball vam veure que l’allargament té
un límit infranquejable.
Ja sabem que la massa de plus-vàlua es calcula amb el producte de dos factors:

1 º quota d'explotació i
2 º capital variable anticipat.
Si la quota d'explotació no s'altera, com més gran sigui el capital variable més gran
serà la massa de plus-vàlua produïda. Aquest enunciat ens porta a la conclusió
que en les condicions descrites, si un capitalista vol augmentar la massa de plusvàlua no li queda més remei que augmentar el nombre d'obrers que explota.
Arribats a aquest punt val la pena recordar un cop més, que el capital total el
podem dividit en dues parts:
1 ª Capital constant (destinat a comprar els mitjans de producció)
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2 ª Capital variable (destinat a comprar la força de treball).
La raó entre dues magnituds dóna lloc a la composició orgànica del capital.
Aquesta raó varia d'una branca de producció a un altre i també varia dins d'una
mateixa branca en funció del desenvolupament tècnic de cadascuna de les
empreses que la conformen.
Però en les fórmules que hem establert, el capital constant no intervé. Com ja
sabem, el capital constant es limita a transferir el seu valor a la mercaderia, sense
crear-ne de nou.
Ara bé, el capital constant es veu afectat pel creixement o decrement del capital
variable: si augmenta el nombre de treballadors ha d'augmentar la compra de
matèries primeres i materials auxiliars i en arribar a determinats volums és
probable que també hagi d’augmentar el nombre de màquines i d'edificis.

PRIMERA LLEI.- "”La massa de plus-vàlua produïda és igual a la quantitat de
capital variable avançat [nombre d’explotats] multiplicat per la quota de plus-vàlua
[grau d'explotació]."
SEGONA LLEI.- "”La barrera absoluta de la jornada mitjana de treball que per
raons òbvies sempre és inferior a 24 hores, constitueix una frontera infranquejable
per compensar una disminució del capital variable per un augment de la quota de
plus-vàlua."
TERCERA LLEI.- "Si la quota de plus-vàlua no es pot incrementar i si no pot
disminuir el valor de la força de treball, llavors, la massa de plus-vàlua depèn de les
magnituds del capital variable anticipat."

Vegem-ho ampliant l'exemple amb el qual hem iniciat el Capítol.

EXEMPLE NUMÈRIC Nº 4 (part c)
Comptàvem amb un capital variable de 40 unitats monetàries per una
jornada laboral de 8 hores individuals i una taxa de plus-vàlua del 100%.
Si aquest fos el tipus mitjà d'obrer, llavors, en una societat en la qual
treballaran 5 milions de treballadors es produiria la següent situació:
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Conceptes
jornada laboral
Capital
variable
avançat
Taxa de plus-vàlua
Massa de plus-vàlua

Valor unitari

Valor social

8 hores
40 u.m.

Nombre
total
5.000.000
5.000.000

100%
40 u.m.

5. 000.000
5.000.000

100%
200.000.000

40.000.000
200.000.000

Per augmentar la massa de plus-vàlua sense contractar més
treballadors/es, no queda més remei que incrementar la taxa de plus-vàlua,
allargant, per exemple, una hora la jornada laboral. Si els capitalistes
arrenquessin aquesta concessió, llavors la situació seria la següent:
Conceptes
Valor unitari
Nombre
Valor social
total
jornada laboral
9 hores
5.000.000
45.000.000
Capital
variable
40 u.m.
5.000.000
200.000.000
avançat
Taxa de plus-vàlua
112,5%
5. 000.000
112'5%
Massa de plus-vàlua
45 u.m.
5.000.000
225.000.000

Podem concloure, doncs, que en una societat sense capacitat de modificar la
quota de plus-vàlua, el límit per fer créixer la massa de plus-vàlua depèn del
creixement de la població activa.
Això ens porta a la conclusió que segons la teoria de Marx, la taxa de creixement
del valor depèn del creixement de l'ocupació o, millor dit, de la quantia de treball
viu extreta de la producció. Aquest punt de vista també pot contribuir a entendre

els alts i baixos en el sistema capitalista i, més en concret, les situacions de crisis,
d'una manera diferent a la d'alguns cercles “marxistes”, que consideren que la taxa
de guany s'explica principalment per la productivitat.
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Això vol dir que les classes treballadors han de ser indiferents davant els
increments de productivitat o fins i tot contemplar-los amb reserves? A aquesta
pregunta podrem donar reposada en millors condicions una vegada observats els
efectes del maquinisme. En tot cas, ara ja estem en condicions d'anticipar que
aquests increments no queden al marge de la lluita de classes. Els treballadors
han de lluitar per acompanyar-los de millores en les seves condicions de treball i
de vida. El capital, en canvi, actua en un sentit oposat i els aprofita per afeblir a
les classes treballadors i incrementar la taxa d'explotació.

TEST
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Capítol V. PROCÉS DE TREBALL I PROCÉS DE VALORITZACIÓ


Expliqueu la diferència entre treball i procés de treball.



La caça i la pesca poden ser considerats sempre com processos de
treball?



Quina és la particularitat que distingeix els éssers humans de la resta
d'animals?



Quins són els tres elements del procés de treball? Com es relacionen?



Definiu els conceptes:
1. Matèria primera
2. Matèria auxiliar
3. Mitjans de treball
4. Mitjans de producció



Es pot considerar una autopista com a mitjà de treball?



Quina diferència hi ha entre procés de treball i procés de producció?



La plus-vàlua s'obté a través de l'intercanvi?



Què és la valorització?



Quina diferència hi ha entre el concepte "classe en si" i "classe per a
si"?
*******************************

Capítol VI. CAPITAL CONSTANT CAPITAL VARIABLE


Quina diferència hi ha entre creació i transmissió de valor?



Tots els llocs de treball concentren la mateixa quantitat de capital
constant? Argumenteu la resposta i posa alguns exemples



En una situació de crisi i augment de l'atur, les pèrdues de l'empresari
on es concentren: en el capital constant o en el capital variable?



Argumenteu per què la distinció entre capital constant i capital
variable no coincideix amb la distinció entre capital fix i capital
variable.
*******************************
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Capítol VII. LA TAXA DE PLUS-VÀLUA


Expliqueu la diferència entre taxa d'explotació i taxa de benefici? Per
què la primera respon al punt de vista dels treballadors i la segona al
dels empresaris?



Tots els assalariats creen plus-vàlua?



Expliqueu l'argument principal de Sènior segons el qual l'extensió de
la jornada laboral acabaria amb els guanys capitalistes i alhora
portaria l'economia a la ruïna. A continuació, demostri la fal·làcia
d'aquest raonament. ¿No creus que tots dos raonaments segueixen
circulant en els nostres dies?
*******************************

Capítol VIII. LA JORNADA DE TREBALL


Expliqueu què determina els límits màxims i mínims de la jornada de
treball.



Què s'entén per temps de treball necessari?



Què s'entén per treball excedent o treball no pagat?



Marx diu que el capital no va inventar el treball excedent. Llavors, què
va inventar?



Quina és la relació entre la lluita al voltant de la jornada de treball i el
valor de les mercaderies?



A què es refereix Marx en aquest capítol quan parla de competència
entre capitalistes?

Capítol IX. QUOTA I MASSA DE PLUS-VÀLUA


Què entenem per taxa de plus-vàlua?



Què entenem per massa de plus-vàlua



A la taula següent es suposa 1) que el cost de reproducció de cada
treballador ocupa 4 hores de treball per dia, 2) que la longitud de la
jornada és de 8 hores, 3) que la taxa d'explotació és del 100% i 4) que
el nombre total d'obrers que treballen és de 10.000. Calculeu els valors
que falten a la taula a partir de la "primera llei" que descriu Marx.
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Conceptes
Jornada laboral
Capital variable avençat
Taxa de plus-vàlua
Massa de plus-vàlua



Número total
10.000.000

Valor social

Completeu la taula suposant que l'empresari aconsegueix imposar
una jornada laboral de 10 hores mantenint el mateix salari.

Conceptes
Jornada laboral
Capital variable avençat
Taxa de plus-vàlua
Massa de plus-vàlua


Valor unitari
8 hores
50 u.m.

Valor unitari
10 hores
50 u.m.

Número total
10.000.000

Valor social

75 u.m.

Partint del supòsit inicial, ¿quin efecte tindria sobre la massa de
plusvàlua, un increment del 10% de la població ocupada?

Conceptes
Jornada laboral
Capital variable avençat
Taxa de plus-vàlua
Massa de plus-vàlua

Valor unitari
8 hores
50 u.m.

Número total

Valor social

