
Recessão mundial: 

o momento, as interpretações e o que está em jogo na crise 

François Chesnais1

A aceleração da crise mundial torna impossível um artigo deste tipo estar atualizado. É 
necessário selecionar então algumas questões e escolher as que dizem respeito a 
questões e preocupações expressas em reuniões e debates em que participei e algumas 
interpretações divulgadas em publicações militantes. 

O fato mais importante que não deve ser perdido de foco em nenhum momento, é que 
os trabalhadores e a juventude (na França, na Europa e no mundo), não enfrentam 
somente uma crise econômica mundial. Todos os explorados e dominados, e todos 
aqueles a quem palavras como "humanidade" e "civilização" tem algum sentido, 
enfrentam a combinação da crise econômica com o avanço da crise ambiental e seus 
efeitos sociais gravíssimos no mundo. A qual se junta à crise alimentar, em grande parte 
causada diretamente pelas políticas comerciais implementadas há 20 anos. Torna-se 
evidente a irracionalidade profunda do sistema: a que está contida na "produção para a 
produção", com o único objetivo de valorização do capital; a que resulta do fato de que 
o valor é valor o capital, valor de troca cujo fundamento é a exploração dos 
trabalhadores e o esgotamento dos recursos naturais. Em outro artigo2, tentei explicar 
porque esta combinação não é puramente casual, e refiro-me a ele sobre este aspecto da 
questão. Tratarei agora de outros aspectos da crise. E começarei com duas perguntas 
relacionadas entre si3: "Será que os governos nem sempre têm meios para impedir o 
alastramento da crise?" "O que se entende por crise 'sistêmica'?". 

Contágio, "perda de controle" e jogo cego das leis da concorrência 

Começarei a responder à primeira pergunta. A crise, que começou na esfera das 
finanças, foi transformada em uma crise de super produção. É uma crise completa e 
também "global", mundial, que já entrou numa fase em que irá desenvolver, em grande 
parte senão totalmente, de uma maneira mecânica. Têm sido postos em prática fortes 
interações entre processos de propagação doméstica e de contágio internacional, cada 
um dos quais com seu próprio caráter acumulativo. O aceleramento do movimento de 
propagação e contágio internacional evidentemente não foi planejado pelos governos e 
muito menos com a intensidade que adquiriu em novembro. Anunciaram-se planos de 
reativação (o mais importante foi o anúncio feito pela China em meados de novembro e 
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que acaba de antecipar a equipe de Barack Obama), porém as medidas adotadas 
refletem diferentes interpretações da crise, as quantias anunciadas são geralmente 
insuficientes e vai levar tempo até que estejam realmente disponíveis. Não pesam muito 
diante da magnitude das contradições adiadas e contidas durante um tempo 
excepcionalmente prolongado. Foram disponibilizadas aos bancos quantias muito 
elevadas que prolongaram a existência do capital fictício acumulado: incrementam sua 
massa e fazem cair seu peso e sua gestão sobre instituições estatais, tal fardo cedo ou 
tarde levantará grandes problemas. E para um verdadeiro plano de recuperação, as 
quantias envolvidas são relativamente pequenas e as mais elevadas demoram muito em 
influenciar a atividade econômica quotidiana. O plano de investimento para a 
modernização das infra-estruturas nos Estados Unidos de Obama não terá pleno efeito 
antes de 2011. A decisão dos governos em salvar tantas empresas para subsidiar líderes 
incompetentes e generosamente remunerados acabará trazendo consequências políticas, 
em termos de tomada de consciência de até que ponto "o rei está nu". 
A afirmação de que a crise pode passar a se desenvolver em grande parte senão 
totalmente de um modo mecânico pode surpreender mais adiante. As palavras "spread" 
e "contágio" foram ignoradas pela esmagadora maioria dos economistas, cunhadas há 
quase 40 anos com duas idéias: a primeira é que os mercados "se auto-regulam" e a 
segunda (alimentada pela burocracia do Ministério do Planejamento) é que tem à sua 
disposição políticas públicas de "condução macroeconômica". Tornam-se 
desorientados, quando as contradições inerentes à acumulação de capital conduzem a 
situações de "perda de controle". Durante as crises, os mecanismos cegos de 
concorrência ou competição assumem a forma de comportamentos autodestrutivos dos 
bancos e das outras instituições financeiras frente à insolvência de seus devedores, bem 
como as empresas ante a contração da produção, do emprego e do comércio 
internacional. Marx salientava que 

enquanto as coisas vão indo bem, a concorrência atua, como temos visto ao considerar o nível de 
ganhos gerais como uma prática fraterna da classe capitalista, entre os quais o tesouro comum é 
distribuído coletivamente, proporcional à quantia contribuída no negócio por cada um. Mas 
quando já não se trata especificamente da divisão dos lucros, mas sim da perda, cada qual 
procura reduzir tanto quanto possível a parte que corresponde a eles, para levá-las aos outros. As 
perdas são inevitáveis para a classe como um todo. Mas que parte dela cada capitalista tem que 
suportar? Isto é decidido pela força e astúcia; ao chegar aqui, a concorrência se converte em uma 
luta entre irmãos inimigos.4 

A União Européia tornou-se um campo que já é visível na evolução de tais processos, 
que irá desencadear toda a economia mundial. 
Existe propagação doméstica da crise (dentro de um país) quando os efeitos 
depressivos (de contração ou colapso) de um impacto econômico repercutem sobre 
outro (por exemplo, do consumo à produção), de um setor econômico para o outro (das 
finanças à produção manufatureira), ou mesmo um ramo da indústria para outro (de 
automotor para siderurgia). A propagação internacional da crise de um país para outro 
(geralmente se usa o termo contágio, por analogia com as pandemias) se produz através 
de fluxos financeiros e à interdependência dos mercados acionários e, ainda mais 
fortemente pelo canal de fluxo de mercadorias. O contágio internacional é mais forte 
hoje porque os sistemas financeiros estão estreitamente interligados e as economias são 
muito interdependentes devido à liberalização do comércio e do investimento 
estrangeiro. Fala-se de mecanismos acumulativos quando os efeitos da propagação 
começam a retro-agir, de agir de rebote. Por exemplo, a contração do crédito para 
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empresas e famílias leva as primeiras a reduzirem sua produção e diminuírem a massa 
salarial (desemprego, demissões) enquanto as segundas deixam de fazer compras que 
requerem crédito. Ambos efeitos se acumulam e reduzem a demanda, tanto de bens 
intermediários que compõe a produção, como bens de consumo. Isto afeta muito 
rapidamente as empresas, que reduzem ainda mais sua produção e apresentam balanços 
que confirmam aos bancos a posição de se recusar a conceder crédito, recusa que 
conduz a falência de empresas, com nova queda dos salários e consequente contração da 
demanda, e assim por diante. Ao mesmo tempo, há a propagação de tudo isto de país a 
país, o que reforça a retração e aumenta o efeito acumulativo da totalidade destes 
processos. 

Crise capitalista: causas e consequências do esquecimento 

Só agora as informações publicadas reconhecem a propagação da crise e sua aceleração 
a nível mundial. Mas a compreensão é ainda muito limitada, especialmente em relação à 
sua dimensão. Isto é até certo ponto inevitável, apesar de que seria bom que entre os 
militantes tal situação não durasse muito tempo. Em outras ocasiões, quando 
estudávamos ou se participava de escolas de formação militante, nos encontrávamos 
com a crise do excesso de produção somente em livros5. O assunto foi ainda 
considerado sério, especialmente quando ocorreu a recessão norte americana de 
1956-57, após o fim da Guerra da Coréia e a diminuição passageira dos gastos militares 
norte americanos. Não sabíamos naquela época que se havia entrado nos anos que 
depois seriam chamados de "Trinta Gloriosos”... mas a teoria chegou muito 
rapidamente. Na Itália, em torno de um "neocapitalismo", que de acordo com ideólogos 
do Partido Comunista e da CGIL (como Bruno Trentin), havia superado essencialmente 
os tipos de contradições cuja consequência foram as crises. E na França, tivemos a 
teoria do "capitalismo monopolista do estado" segundo o qual o capital havia 
encontrado mecanismos de desvalorização de capital em grande parte controlados. 
Começou um longo período durante o qual a teoria marxista da crise foi defendida por 
apenas um grupo muito reduzido de teóricos militantes, trotskistas como Ernest Mandel6 

ou comunistas conselhistas, como Paul Mattick, autor de um profundo livro sobre a 
questão7. Quando a recessão mundial de 1974-76 fechou o período dos "Trinta 
Gloriosos", houve uma renovação momentânea do interesse pela teoria da crise entre 
marxistas8 e "regulacionistas"9. Também se abordava a questão da crise nas escolas de 
formação de organizações trotskistas. Mas se tratava de um interesse quase que 
"acadêmico", por muitas razões, entre as quais se destacam duas: depois de uma fase 
transitória, nos países capitalistas centrais gradualmente reiniciou-se a acumulação; e, 
ainda mais importante, ao longo da luta de classes nos países do leste (especialmente na 
Polônia com as greves em Gdansk, o nascimento de Solidariedade, o golpe de Estado de 
Jaruzelsky e posteriormente a questão da URSS): a inexistência da revolução política 
após a queda do Muro e a restauração do capitalismo dominou as preocupações e 
discussões ... 
Vamos dar um salto no tempo, aproximando-nos do presente. Durante os últimos 15 

5 Veja por exemplo Gottfried von Harbeler, Propérité et dépression, Soci t  desé é  
Nations, Genebra, 1937.
6 Ernesto Mandel, Traité d´économie marxiste, Julliard, Paris, 1962.
7 Paul Mattick, Crises et théories des crises, ditions Champ Libre, 1976.É
8 Ver Ernest Mandel, La crise 1974-1982, les faits, leur interprétation marxiste, 
Collection Champs, Flammarion, Paris, 1982.
9 Ver Robert Boyer, La théorie de la régulation: um analyse critique, ditions LaÉ  
Decouverte, Paris, 1987.



anos, alguns fatos e, acima de tudo a interpretação que se deu, contribuíram muito para 
a subestimação do processo quando abriu a primeira etapa da fase financeira da crise 
(com a paralisia progressiva do crédito e as primeiras quebras bancárias). Durante os 
anos anteriores a agosto de 2007, havia uma sequência de crises: a crise mexicana de 
1994-95, a crise asiática de 1997-98, a quase quebra do fundo hedge Long Term Capital 
Management (LTCM), de Wall Street em 1998, o crack da Nasdaq em 2001-02. Em 
cada caso, os governos com a ajuda do FMI foram capazes de controlar seus efeitos, 
com dificuldades crescentes, especialmente quando a Coréia entrou em crise em 1992. 
Então, puderam relançar "o crescimento" (termo bastardo que oculta o conceito de 
acumulação), por que não podiam fazê-lo novamente agora? A reflexão que levava a 
pensar desta forma era muito forte e até há pouco tempo a mídia difundia quase que 
exclusivamente informações e opiniões neste sentido. Só nas últimas semanas, a partir 
de meados de outubro de 2008, este tipo de ceticismo que prevaleceu na maior parte dos 
militantes após a falência da Lehman Brothers em setembro, começou a dissipar-se 
lentamente. Isto se deveu à brutal queda das Bolsas, que marcou uma segunda etapa da 
fase financeira da crise e, acima de tudo, a primeira onda de demissões e desemprego. 

O principal foco de propagação e contágio mundial são os Estados Unidos 

Os conceitos de propagação e contágio permitem decifrar a avalanche de informações (a 
partir de todas as economias, desde as bem grandes como os Estados Unidos ou China, 
até as muito pequenas, como Islândia, os países do Báltico e dos Bálcãs) e dar-lhes um 
significado. Após 15 de setembro de 2008, nos Estados Unidos se produziu uma 
aceleração em grande escala dos mecanismos de propagação com suas interações e 
retro-alimentações. Não podia ser de outra forma. Há muito tempo nos Estados Unidos 
vinha-se recorrendo à criação do capital fictício sob a forma de empréstimos a 
empresas, empréstimos hipotecários e empréstimos para o consumo (isto começou em 
1991-1992, com um primeiro salto em 1998 e outro em 2001-02). A criação maciça de 
créditos permitiu ampliar artificialmente o mercado interno e até 2008 também os 
mercados de títulos, os quais dependem as aposentadorias dos empregados americanos. 
Assim se ocultou a existência de um grande excesso de capacidade produtiva industrial. 
Os capitais especulativos do mundo inteiro fluíram para Wall Street e, em segundo 
lugar, para a cidade de Londres. Foi também em Wall Street, junto com Londres, onde 
se desenvolveu a técnica "milagrosa" da titularização (securitization, em inglês, 
titrisation em francês)10. E finalmente foi também nos Estados Unidos, onde a 
liberalização e desregulamentação chegaram ao mercado imobiliário com mais força, 
dando a bolha imobiliária características não encontradas com o mesmo grau em 
nenhum outro lugar do mundo. 
A crise financeira explodiu publicamente recentemente em agosto, mas desde julho de 
2007 todo o edifício já tinha começado a afundar, tijolo por tijolo, com os sucessivos 
episódios de crise cada vez mais espetaculares. O montante extraordinariamente elevado 
de dívidas insolventes "ocultas", contidas nos "veículos" de titularização basedos em 
ativos de capital em bancos e companhias de seguros, paralisou o sistema de créditos 
10 Procurei explicar nos termos mais simples sobre a titulariza o noçã  
artigo "O fim de um ciclo. Alcance e rumo da crise financeira", Herramienta 
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no mercado financeiro globalizado. Assim nasceram os chamados 
"sint ticos" ou "ve culos", os Collaterized Debt Obligations ou CDO, osé í  
Credit Default Swaps ou CDS, assim como os Residential Mortgage Backed 
Securities ou RBMS, ou seja, os t tulos com respaldo em cr ditosí é  
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interbancários e, daí a totalidade do sistema creditício. Os bancos centrais e governos 
diagnosticaram inicialmente um problema de liquidez. Injetaram quantias maciças, que 
não tiveram nenhum efeito. Os primeiros casos de pré-falência por insolvência foram 
tratados como exceções, mas não eram. Deverão ser despejadas quantias cada vez 
maiores não no sistema de crédito em geral, mas para o socorro dos bancos cada vez 
maiores: tal como Northern Rock em novembro de 2007 e o primeiro grande banco de 
investimentos (Bearn Stearns) em março de 2008. Nos Estados Unidos, a condição não 
prevista era que isto ocorresse por meio da aquisição de um banco falido, contribuindo a 
aumentar a concentração: porém em setembro ninguém estava disposto a comprar 
Lehman Brothers e então em 15 de setembro o Tesouro americano e o Fed decidiram 
deixá-lo cair. No dia seguinte, com o anúncio de grandes dificuldades por parte da 
maior seguradora a nível mundial a AIG, perceberam que esta recusa foi resultado de 
uma deterioração generalizada da solvência dos bancos e das seguradoras, a causa das 
operações especulativas de risco subprime de suas subsidiárias tipo Hedge Funds11. 
Os 15 dias que passaram desde a falência da Lehman Brothers até a aprovação pelo 
Congresso, após uma primeira rejeição do plano de socorro Paulson de 700 bilhões de 
dólares, marcou um verdadeiro início de pânico financeiro, tanto nos Estados Unidos 
como na Europa e Ásia, incluindo China. Mas também houve ainda outro importante 
fator de propagação da crise financeira: a paralisia das facilidades de crédito e o estado 
de falência dos bancos se somaram, em finais de setembro, a queda no valor mundial 
das ações. Isso estava acontecendo lentamente desde começos de 2008, mas entre os 
meses de outubro e novembro assistiu-se a um declínio dos valores, que em termos 
anuais, tem a magnitude de um verdadeiro crack do mercado acionário. Os efeitos 
econômicos e as consequências sociais disto, em um país onde predominam os regimes 
de aposentadorias ligadas ao mercado financeiro são muito importantes. Esta última só 
será sentida com força dentro de alguns meses, mas os primeiro serão sentidos 
imediatamente: retração do consumo que, por sua vez, repercute na produção, 
especialmente no setor automotor. Paralelamente, as quantias muito elevadas 
concedidas como crédito para os bancos não deram resultado. Devem agregar crédito 
sobre crédito à AIG e se tornou necessário auxiliar a outra estrela do sistema bancário 
norte americano e mundial, o Citigroup. É difícil avaliar subjetivamente a magnitude da 
crise bancária. Lembrar do montante astronômico das quantias envolvidas pode ajudar. 
O New York Times escreveu um artigo12 em que falava da "máquina de imprimir 
dinheiro": 8 trilhões de dólares. São exatamente 7.8 trilhões comprometidos apenas 
pelos Estados Unidos. O governo e o Fed operam, em princípio, como "seguradoras". 
Saíram como fiadores de empréstimos e depósitos em um montante de 3.1 trilhões e 
desembolsaram 97 bilhões. Depois, há o seu compromisso como "investidor", ou seja, 
fornecer capital para evitar a falência. Aqui tem 3 trilhões comprometidos e 649 bilhões 
gastos. Por último, intervir como "emprestador", 1.7 trilhão comprometidos e 617 
bilhões gastos. 
Na França, onde ainda temos os benefícios do sistema de aposentadoria por divisão, 
maltratados, mas não destruídos graças às ações dos empregados13, fica difícil de 
compreender o que isso significa para aqueles cujas aposentadorias dependem do 
mercado financeiro. Mas não ocorre o mesmo nos Estados Unidos. Milhões de norte 
americanos compreenderam imediatamente o empobrecimento sofrido com a queda da 
11 Sobre tudo isto, assim como sobre a titulariza o e o desenvolvimento daçã  
crise financeira at  setembro, pode-se ver Frederick Lordon, é Jusqu’a quand? 
Pour em finir avec les crises financières, Editions Raison d’agir, Paris, 2008.
12 "The Fed and the Treasury signaled that they would print as much money as 
needed to revive the banking system", NYT, 26 de novembro de 2008.
13 Inclusive com longas greves que n o chegaram a triunfar, como as de 2003.ã



Bolsa. Para alguns deles, isto veio a somar-se com a expulsão de suas casas, e 
rapidamente teve um efeito sobre as suas compras, revelando a magnitude do excesso de 
produção na indústria automobilística e precipitando a crise. Houve uma forte queda nas 
vendas, na produção e no emprego, juntamente com o anúncio feito pela Chrysler e 
General Motors de queda nos lucros, bem como problemas contábeis, que poderiam 
conduzir à falência. A crise financeira ainda está fazendo o seu trabalho, mas já 
começou a crise de excesso de produção. Portanto, se está diante de uma crise 
semelhante a 1929, embora a cronologia seja diferente. Se passou de paralisia do 
sistema de crédito para a insolvência de bancos e, em seguida, o crack no mercado 
acionário (embora o termo foi usado pouco devido ao que se sucedeu ao longo de 
alguns meses e semanas). E desde outubro se está na fase de declínio do consumo e de 
intercambio comercial, assim como desemprego, e fechamento de fábricas. E tudo isto 
no âmbito de processos acumulativos e retroativos cada vez mais rápidos e poderosos. 
Na indústria manufatureira, a crise se estendeu desde a indústria automobilística até os 
setores relacionados a ela. Mas também Dow Chemicals anunciou 5.000 demissões. 
Desde que começou o aceleramento da disseminação da crise financeira, foram 
destruídos cerca de 400.000 empregos em outubro e 530.000 em novembro, o nível 
mais alto desde 1974, o ano da recessão, que terminou com o boom dos anos 60 e da 
fábula do "neocapitalismo". 

Importância do conceito de capital fictício 

O termo "crise sistêmica", que é frequentemente utilizado, é vago e exige 
esclarecimentos. Indica dois processos: a super produção, uma consequência do 
excesso de acumulação de capital como meios de produção e o início da destruição do 
capital fictício em grande escala. Temos de começar por isto, porque o conceito de 
capital fictício é ainda muito mal compreendido. A maior parte dos economistas, 
inclusive marxistas, o considera completamente "gasoso" e acredita que as pessoas que 
o utilizam são bastante raras. Geralmente se utiliza mais a noção de crédito, e Michael 
Husson inventou a expressão "capitais livres"14, mas não disse por que prefere esta 
expressão a de Marx, nem em que consiste esta "liberdade" particular em um mundo 
onde a liberalização e a desregulamentação do capital em todas as suas formas são 
bastante generalizadas. 
Le Monde, em 26 e 27 de outubro de 2008, tinha a manchete "25 trilhões de dólares se 
evaporaram". Esta semana (6 de dezembro de 2008) The Economist, na sua capa mostra 
um homem olhando um enorme buraco negro, com o título "Para onde foram suas 
poupanças" e no editorial principal escreve: "o valor dos mercados acionistas mundiais 
se reduz em cerca de 30 bilhões de dólares por ano, ou seja, pela metade", 
acrescentando "estes números eclipsam as perdas em ativos vinculados ao crédito 
sofridos desde o início da crise". Esses títulos, cujo "valor" se reduziu a metade em um 
ano, não podem ser incluídos no conceito de crédito. São títulos elegíveis que dão 
direito de compartilhar a mais valia criada nas empresas para receber os juros e 
dividendos. Depois de serem emitidos e colocados numa primeira vez em ações de 
algum grupo listado na Bolsa, estes títulos vivem uma espécie de vida própria algo 
mágico, no decurso do qual o seu valor pode "aumentar". É o que se chama de 
capitalização acionária, uma expressão do fetichismo do dinheiro estudado por Marx. 
Mas o mundo mágico pode tornar-se um pesadelo. Quando os aposentados dependem 
dos dividendos das ações e, sobretudo, do valor excedente das transações acionárias, 

14 "Ver Michel Husson, "Le capitalisme toxique", en Imprecor, setembro-
outubro, 2008, pag. 22.



uma queda acentuada das cotações anuncia uma velhice de grande carência ou miséria 
para milhões de desempregados.  
Em minha opinião, o termo "financiarização" indica o processo de descentralização e 
"acumulação" específico para esse tipo particular de capital que Marx chamou "capital a 
juros" e analisa no Livro III do O Capital15. Este processo não deve ser confundido com 
a acumulação de capital constante e capital variável propriamente dito do qual é 
simultaneamente dependente e diferente. Em certos momentos da história do 
capitalismo, no final do século XIX nos Estados Unidos e no Reino Unido antes de 
1929 e novamente a partir de meados da década de 1970, o processo de centralização e 
de "acumulação" desta forma específica de capital adquiriu uma grande importância. Na 
época de Marx, os principais agentes eram os bancos. Após a década de 1970, passaram 
a ser também as companhias de seguros e os fundos de pensões e financeiras. Esta 
centralização e "acumulação" específica têm diversas fontes de alimentação, que 
mencionaremos apenas as mais importantes. Estão os lucros não reinvestidos das 
empresas (os obtidos no mercado interno dos seus países de origem, mas também os que 
resultam da repatriação de dividendos e royalties após o investimento direto estrangeiro 
ou IDE). É o fluxo de juros proveniente da dívida do Terceiro Mundo, que se somou ao 
fluxo de juros sobre os empréstimos bancários internacionais para os países em vias de 
rápida industrialização no Sudeste da Ásia. Depois estão as quantias acumuladas pelos 
indivíduos ou famílias muito ricas, colocados nos mercados. Em alguns casos, quantias 
que resultam de investimentos e especulações com bom resultado. Outras vezes, são 
quantias recebidas pelo aluguel do solo ou do subsolo e fontes de energia. Por último, 
estão as quantias centralizadas no sistema financeiro, nos fundos de pensões e 
financeiras (os fundos mútuos, chamados Mutual Funds em inglês), que se tornaram a 
espinha dorsal da acumulação financeira a partir de 1980-84. Durante a década de 1990, 
foi imposta aos trabalhadores norte americanos uma mudança no sistema de 
aposentadoria16, substituindo o sistema de "prestações definidas" pelo de "cotizações 
definidas" e os fundos associados a este sistema são aqueles que sofreram os maiores 
"danos colaterais" da atual crise. 
Voltando agora a esclarecer o meu desacordo com Michel Husson, de todas as fontes 
que acabo de referir, Husson apenas chamou os lucros não reinvestidos das empresas e a 
única alusão que faz ao arrocho salarial é a sua utilização de acordo com as modalidades 
francesas da última década como um substituto para os salários. No entanto, não se 
pode compreender a aceleração da crise mundial, cujo centro estão os Estados Unidos, 
sem reconhecer a grande importância desta fonte de "financiarização" com todas as suas 
consequências. 
A partir da etapa de capital a juros, pode-se e deve-se introduzir e desenvolver o 
conceito de capital fictício, que tem três dimensões: a) As operações de empréstimos a 
empresas ou investimentos de capital, capital a juros com a emissão de títulos, de 
obrigações e ações, ativos que são "a sombra" de um capital já instalado ou usado17; b) 

15 Para uma maior explica o, remeto ao meu cap tulo çã í "La pr eminence de laé  
finance au sein du `capital em g n ral’, le capital fictif et le mouvementé é  
comtemporain de mondialisation du capital", no livro coletivo S minaireé  
d’Etudes Marxistes, La finance capitaliste, Paris, PUF, 2006.
16 Ver Catherine Sauviat "Les fonds de pensions et les fonds mutuels: 
acteurs majeurs de la finance mondialis e et du nouveau pouvoiré  
actionnarial", em Fran ois Chesnais (coordenador) ç La finance mondialisée, 
racines politiques et sociales, configuration, conséquences, ditions La D couverte,É é  
Paris, 2004.
17 A natureza das a es, segundo Marx,  a de çõ é "duplicar o capital real, 
peda os de papel, como se um certificado de peso pudesse ter um valorç  
paralelo ao seu peso, e ao mesmo tempo que ela". Em O Capital, Livro III, ver 



A segunda dimensão do caráter fictício é que, embora se trate na melhor das hipóteses 
de reminiscências de investimentos já realizados, aos olhos de seus detentores, os títulos 
aparecem como "seu capital", que deve render, gerar uma renda grande ou pequena, 
garantir uma pensão; ao passo que as empresas pagam juros e dividendos,  bem ou mal 
a ficção funciona; c) A terceira dimensão é mais falsa e dramática ainda, já que os 
títulos, que são considerados pelos seus proprietários como capital, parecem ter o 
atributo de incrementar seu valor por causa de transações específicas, operadas na 
Bolsa: o aumento de valor das ações cria a ilusão de que o mecanismo dos mercados 
financeiros é gerador de valor. Esta ilusão, que adquire a força de crença, tanto nas 
cotizações mantendo a tendência de alta durante um período prolongado, é destruída no 
momento em que se produz o crack. O conceito de capital fictício deve ser estendido ao 
crédito, tal como já disse no artigo publicado há um ano e à qual me refiro18. 

Receita financeira depende da produção de valor e de valor excedente 

Não existe o "milagre da multiplicação dos pães." Como escreve Michel Husson 
(sempre no mesmo artigo) "os títulos financeiros" são "o direito a um valor do 
excedente produzido". O pagamento de juros e dividendos deve estar vinculado aos 
fluxos efetivos de substância econômica real, de valor e produto excedente aos 
mercados financeiros. Mas, na realidade, estes fluxos tornaram-se cada vez mais 
insuficientes em relação à massa de títulos em circulação. 
A acumulação do capital a juros, e atrás dela, de capital fictício, após reiniciar 
atravessou a grosso modo por quatro grandes fases parcialmente sobrepostas, cada uma 
das quais estava marcada por um tipo predominante de estágio (sem que, naturalmente, 
outras formas estivessem ausentes). A primeira (1975-1982) foi dominada pelos 
empréstimos para os governos do então chamado Terceiro Mundo. A explosão dos 
déficits orçamentários e a dívida pública nos países industrializados, encabeçado pelos 
Estados Unidos marcou a segunda, que pode ser fechada em 1980, com a titularização 
da dívida, o seu vertiginoso crescimento com altas taxas de juros e a massiva 
transferência através de mecanismos fiscais. Em seguida, uma terceira fase, que 
começou aproximadamente em 1994, em que a queda acentuada das taxas de juros dos 
títulos da dívida pública leva a uma mudança na composição da carteira de fundos e 
bancos. As ações adquirem um lugar muito importante e o fluxo mais importante para 
os gestores financeiros é o dos dividendos. Neste momento são definidas "regras" para 
manter os acionistas satisfeitos, especialmente um "retorno sobre o investimento" (ROE 
ou return on investment) de 14-15%. Como as empresas foram incapazes de render 
lucros rapidamente em tal magnitude, apesar de um forte aumento na exploração e ainda 
a deslocação de fábricas para países com baixos salários, até 1998 os gestores 
concordaram em incluir no ROE não só os dividendos recebidos, mas também ganhos 
de capital acionário e uma estimativa do "valor" das ações, ou seja, as cotações. É 
quando são impostos progressivamente "lucros fictícios" decorrentes de operações 
especulativas em busca de ganhos de capital acionário, que está diretamente relacionado 
com os problemas sociais e econômicos causados pela grave repercussão sobre 
aposentados após a queda das cotações após de outubro. O conceito de "lucros fictícios" 
foi levantado por Reynaldo Carcanholo, Paulo Nakatani e Maurício Sabadini, um grupo 
de economistas brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo, que estão entre as 

os cap tulos XXIX (As partes integrantes do capital banc rio") e XXXí á  
("Capital-dinheiro e Capital-efetivo").
18 "O fim de um ciclo. Alcance e rumo da crise financeira", Herramienta 37, 
mar o 2008.ç



poucas pessoas que trabalham com o conceito de capital fictício19. Seu trabalho é 
estimulante, embora discorde da sua tese, de que os "lucros fictícios" teriam sido um 
"novo fator poderoso que veio para contrariar a tendência de queda da taxa de lucro."20 

Considero que isto só podem torna-lo fatores que afetam a taxa de exploração ou o 
preço dos elementos constitutivos do capital constante. Repito que não existe o "milagre 
da multiplicação dos pães." Os "lucros fictícios" aparecem quando o capital a juros 
quase desaparece após o capital fictício, como ocorreu durante a quarta fase, da qual 
entrou diretamente a crise financeira.  Poderia voltar aos dias após a crise asiática, ou 
seja, até 1998, mas foi principalmente em 2001-2002 com as políticas adotadas pelo Fed 
(o Banco Central dos Estados Unidos), após o crack da Nasdaq que começou a fase 
marcada pelo desenvolvimento muito rápido e forte do crédito ao consumo e, 
especialmente, empréstimos hipotecários, com um duplo objetivo. Em primeiro lugar, 
aumentar artificialmente o poder de compra e a demanda mediante o endividamento das 
famílias. E também, para dar juros aos empréstimos às famílias um lugar ainda mais 
importante no mecanismo de recuperação dos capitais especulativos, apesar de saber 
que esta forma de recuperação tinha uma base frágil, porque estava baseado em um 
fluxo de interesses vulneráveis, altamente sensível inclusive a pequenas mudanças 
conjunturais. Devido à crença compartilhada por todos os agentes financeiros de que 
havia para isto um refúgio infalível, a "titularização" ficou encarregada de reduzir os 
riscos através da divisão entre vários fundos através da difusão das redes nascidas da 
globalização financeira. 

Excesso de produção de bens e excesso de acumulação de capital, ou sub-consumo? 

Passemos agora à segunda dimensão "sistêmica" da crise. Estamos diante de uma crise 
de excesso de produção, uma consequência do excesso de acumulação de capital como 
meio de produção. Na linguagem econômica convencional fala-se de capacidade de 
produção excedente resultante de investimentos excessivos ou mal concebidos (no caso 
da indústria automotora há uma combinação de ambas que será possivelmente fatal para 
alguns grupos). Com o avanço da crise, se multiplicam os relatos de acumulação de 
estoques de produtos não vendidos, alguns dos quais são, como automóveis, 
mercadorias caras. Temos de procurar uma saída e especialmente reduzir drasticamente 
a produção. Existem demasiados bens em relação à demanda, mas existem também 
fábricas demais e locais de produção. Temos de pôr de lado parte dos meios de 
produção e empurrar o desemprego aos empregados (trabalhadores, empregados, 
profissionais). A crise mostra que se instalaram capacidades  de produção num nível 
demasiado elevado, que foi o excesso de acumulação de capital como meios de 
produção em relação à possibilidade de absorção de produtos para o mercado. A atual 
crise de excesso de produção deriva da excessiva acumulação de capital produzida 
depois de uma muito longa (mais de 50 anos) acumulação quase que ininterrupta, a 
maior da história do capitalismo. E se somam duas características que com certeza vão 
pesar na duração e intensidade da crise. A primeira é o aumento da "anarquia da 
concorrência" devido à liberalização e globalização. A segunda é a forte tendência em 
direção aos mercados externos, para o mercado mundial. Isso no caso da China se 
assumiu a característica específica de uma extensão das relações de produção entre 
capital e trabalho no sentido estrito do termo: relações para a criação de valor e valor 
excedente na indústria transformadora. A China não é apenas um mercado, é "the  
19 Podem-se ver seus artigos no s tio de í Herramienta: 
http://www.herramienta.com.ar
20 Reynaldo Carcanholo e Paulo Nakatani "Capitalismo especulativo e 
alternativas para Am rica Latina", Herramienta no. 35 junho, 2007.é



factory of the world" (a fábrica do mundo), uma das bases da produção manufatureira 
mais importantes do mundo, se não a principal. Uma base produtiva que exige, portanto, 
um espaço de realização, ou seja, um mercado de dimensão correspondente ao montante 
dos bens produzidos. O aumento da capacidade de produção se deveu ao afluxo de 
investimentos estrangeiros de grande vulto. E foi acentuado por mecanismos político-
econômicos específicos da China, que alimentam o excesso de acumulação. O excesso 
de acumulação de meios de produção já não é como em 1974-76 um mal que afeta 
principalmente os Estados Unidos e Reino Unido. Estamos diante de um fenômeno 
efetivamente mundial. 
Desde o século XIX, as crises de excesso de produção foram apresentadas como crises 
de subconsumo, causadas pela insuficiência dos salários pagos e do poder de compra 
dos trabalhadores. Mesmo Marx se confrontou com esta interpretação. A insuficiência 
dos salários pagos e do poder de compra dos trabalhadores não é circunstancial, é uma 
das manifestações do antagonismo do capital em relação ao trabalho21 inerentes ao 
capitalismo. Surge da forma de apropriação do "produto excedente" que é própria do 
capitalismo. Cada tipo de sociedade existente tem tido um modo característico de 
extração do produto excedente. No capitalismo, se faz mediante a compra da força de 
trabalho dos trabalhadores para a sua utilização mais "produtiva", segundo formas de 
organização e utilizando meios de trabalho que maximizam a "produtividade do 
trabalho." O capitalismo tem necessidade de empregados, não pode funcionar sem eles. 
Tem necessidade de sua força de trabalho, já que o valor de uso desta força de trabalho 
é de onde nasce o produto excedente, que é a base do lucro. Evidentemente, os salários 
recebidos os tornam também consumidores e suas compras permitem que muitas 
empresas vendam as mercadorias produzidas e fechem o ciclo de valorização de capital 
de cada uma delas. Porém, o reflexo de cada empresa, imposto pela busca de lucro e a 
concorrência dos rivais, é ver os seus empregados como apenas um custo a ser reduzido, 
ainda que ao fazê-lo ajude a "serrar o galho" sobre o qual se assentam coletivamente as 
empresas. Esta contradição, alojada no centro das relações entre capital e trabalho tem, 
de maneira objetiva e permanente, o caráter de antagonismo inerente ao capitalismo, um 
antagonismo irredutível. O antagonismo irredutível das relações de produção capitalista, 
na qual a dimensão das relações de distribuição não pode ser separada da compra e 
exploração da força de trabalho, o seu impacto foi multiplicado por uma feroz 
concorrência dos trabalhadores de país para país e de continente a continente, 
acompanhando a liberalização e globalização do capital. 
Infelizmente, estas questões não ocupam o lugar que merecem no debate "francês". A 
interpretação da crise prevalecente na esquerda alega que a mesma é devida a uma 
cadeia de processos econômicos cujo fundamento seria a redução de parte dos salários 
"na distribuição do valor agregado"ou a captura quase total dos aumentos de 
produtividade, em detrimento dos salários, que deveria ser compensado por um forte 
desenvolvimento do crédito, cuja expansão foi multiplicada pela securitização. Isto tudo 
já foi exposto por Jacques Sapir.22 E não poucos militantes, fazendo uma leitura 
apressada dos textos de Michel Husson, acreditaram encontrar neles uma interpretação 
análoga. Interpretação que pode ter implicações do tipo de "saída da crise" que 
costumam ser formuladas, principalmente pelo Partido Comunista da França. É 
necessário prestar atenção a isto, porque considera-se que se trata essencialmente de 
uma crise de consumo, causada pela insuficiência dos salários pagos e pela debilidade 
do poder de compra dos trabalhadores, a resposta seria a de alcançar uma distribuição 
21 Isto , antagonismo do capital com respeito aos é "prolet rios", a todasá  
aquelas e aqueles que devem vender sua for a de trabalho.ç
22 Jacques Sapir, "Le monde qui vient", pode-se consultar em 
http://www.france.attac.org/



do resultado da produção e da venda das mercadorias mais favoráveis aos trabalhadores, 
uma melhor distribuição do valor agregado e do aumento da produtividade. Teríamos 
assim um dos componentes essenciais de uma resposta "keynesiana" para a crise. A luta 
pela manutenção do poder de compra é um componente obrigatório de qualquer plano 
para proteger os trabalhadores, mas não representa uma resposta duradoura para os 
problemas da relação de dominação capitalista que atualmente se apresenta a eles e seus 
filhos. Também não chegaria a apresentar uma resposta "keynesiana", se não for dado 
outro importante passo. Na Europa houve destruição (e nos E.U. um grande 
enfraquecimento) dos fundamentos econômicos-políticos nacionais sobre os quais 
foram construídas em outro momento as política chamadas "keynesianas". A 
liberalização e globalização do capital fazem com que estas medidas resultem ineficazes 
em grande parte, ao nível de cada país separadamente. Para aplicá-las seria necessário 
questionar a liberalização do comércio. No caso dos países europeus, incluindo a 
Alemanha, a implementação de políticas anti-sísmica "keynesianas", que envolvem 
grandes investimentos públicos que tenham fortes efeitos indutivo sobre o emprego e 
salários e, por conseguinte, sobre a demanda por bens de consumo, só seria possível a 
um grupo de países, os primeiros membros do Mercado Comum, e exigiria a 
reconstrução de barreiras alfandegárias frente ao resto do mundo. Somente os 
economistas políticos pertencentes ao grupo muito pequeno dos "soberanistas europeus" 
federalistas defendem tais soluções.23 Mas, soberanismo e federalismo não são bons 
parceiros, de modo que o seu apoio político é quase nulo. 

Um "excesso de mais-valia"? 

A explicação da crise que atribuiu um papel central à contração de parte dos salários na 
"distribuição do valor agregado", chegou a outras sensibilidades na extrema esquerda. 
Em um artigo publicado em A contre courant de novembro de 2008, Alain Bihr observa 
o que ele chama de "contradições estruturais (o mesmo que permanentes e 
insuperáveis), que chocam com a reprodução do capital", ou seja, "a que surge com a 
fundamental ambivalência do salário do ponto de vista do capital". Aqui é expresso de 
modo enfático tudo o que acabamos de afirmar. Portanto, não podemos surpreender-nos 
ao ver que imediatamente depois cai, sob o título "e um excesso de mais-valia!" (o 
sinal de exclamação é de Bihr) em adesão à tese de subconsumo. Diz que

 
a adoção de políticas neoliberais, a sua implementação e sua manutenção 
metódica desde a quase 30 anos haviam produzido o primeiro efeito de criar as 
condições de uma crise de excesso de produção comprimindo demasiadamente 
os salários: em resumo, uma crise no excesso de produção por sub-consumo 
relativo aos empregados"24(grifo meu, F.Ch.) 

Bihr, em seguida, argumenta que as políticas neoliberais têm "produzido 
simultaneamente um segundo efeito complementar ao precedente: o aumento do valor 
excedente, absoluto (em termos da massa de valor excedente) e relativo (em termos de 
taxa de valor excedente)". Mais precisamente, um aumento no valor excedente de tal 
magnitude que a mesma "ultrapassa as possibilidades de acumulação". Esta supõe uma 
enorme modificação no entendimento do capitalismo herdado de Marx. Um dos temas 
23  a posi o defendida por Jean-Luc Gr au. La trahison des conomistes,É çã é é  
Par s, Gallimard, 2008, cap tulo VI.í í
24 O t tulo do artigo  í é "Le triomphe catastrophique du n olib ralisme" eé é  
pode ser consultado no s tio da í La Brèche www.alencontre.org, assim como em 
www.herramienta.com.ar

http://www.alencontre.org/


centrais da análise apresentada no Grundrisses de 1857-58 e em O capital é o de um 
sistema no qual o capital, lançado a um movimento de recuperação interminável, 
confrontando com uma insuficiência crônica de valor excedente, cuja raiz está nas 
mesmas relações de produção capitalista. A tendência recorrente à queda da taxa de 
lucro é uma de suas manifestações. O artigo de Bihr propõe uma completa inversão:  em 
vez de um sistema sedento de mais valia, teria um excesso desta e, em tal quantidade 
que o sistema não sabe o que fazer com ela. Deve ser tomado como um ponto analítico 
de referência não a carência de valor excedente, mas o seu excesso. Para justificar tal 
investimento, faz falta um material empírico importante e uma base analítica forte, e é 
improvável que eles existam. De fato, Bihr simplesmente remete seus leitores a Michel 
Husson25 e do "fato singular", que teria estabelecido: 

a taxa de acumulação passou a ser inferior à taxa de lucro. Em suma, os lucros 
excedem o que as empresas necessitam para financiar seus investimentos: mais 
exatamente, o elas podem investir dadas as condições criadas na produção pela 
insuficiência de saída devido à contração da parte dos salários no valor 
agregado." 

Sigamos então examinando os argumentos de M. Husson. Já expliquei antes que reduzir 
"a criação permanente de capital livre [...] o crescimento tendencial de lucro não-
acumulado" significa ignorar a forte acumulação de capital com juros e que seja 
proveniente de capital fictício, quando a crise está ao contrário se revelando toda a sua 
importância. Husson afirma também que esse crescimento de capitais livres resulta "de 
um duplo movimento: por um lado, o recuo generalizado dos salários e, por outro, a 
estagnação, senão declínio, da taxa de acumulação apesar da recuperação da taxa lucro". 
Quanto ao primeiro ponto, concordo plenamente: o declínio generalizado dos salários é 
um fato central. Diz respeito a todas as economias, e não apenas aquelas que figuram 
nos gráficos de Husson. Mas, no que diz respeito ao segundo, vejo dois problemas. Por 
um lado, penso que um sistema em que a taxa de acumulação esteja estagnada ou 
decline é um sistema em que rapidamente enfrentará (de fato, está permanentemente), 
uma escassez de valor excedente. O fato de que os capitalistas o vejam sob a forma de 
retração do mercado e as dificuldades de realização do valor excedente traduzem sua 
cegueira frente as contradições do sistema.26 O outro problema está na evidência de que 
Husson infere na estagnação ou declínio na taxa de acumulação. Poucos anti-capitalistas 
prestaram atenção para o fato de que isto se refere apenas aos Estados Unidos, Japão e 
Europa. Mas nos dois primeiros casos, muito rapidamente, e em alguns grupos 
industriais europeus logo após, a sede de mais valia funcionava como um incentivo para 
maciços investimentos diretos na China e no Brasil (o acesso a Índia continua sendo 
difícil). Os lucros foram reinvestidos, não nos países de origem, mas em outros lugares 
do capitalismo globalizado. Então Bihr está errado quando diz que

o obstáculo proveniente da insuficiência de vendas, devido à contração da parte 
dos salários no "valor agregado", possa no entanto ser parcialmente superado 
mediante a abertura simultânea de novos mercados nos estados semi-periféricos 
chamados "emergentes": México, Brasil, China, Índia, os estados petrolíferos do 
Golfo. 

25 Bhir remete ao artigo "Le taux d’accumulation ne suit plus le taux de 
profit", 25 de setembro de 2008, em http://hussonet.free.fr/
26 Uma apresenta o muito clara de tais contradi es e cegueiras podem serçã çõ  
encontradas em Louis Gill, Fondements et limites du capitalisme, Montreal-
Quebec, Bor al, 1996, pags. 574 e seguintes.é



Como já sinalizei, o que se abriram não foram somente os mercados, mas em alguns 
casos mais importantes, fontes diretas de valor excedente. 
O livro de Michel Husson, Un pur capitalisme,27 e seus artigos representam uma 
importante contribuição, mas foram pouco discutidos. Os gráficos publicados tiveram 
um impacto muito forte, e parece que proporcionaram aos leitores apressados, as 
explicações que procuravam. Meus comentários buscam abrir o debate. 
Voltando por um instante a algumas informações recentes. Pode parecer contraditório 
com o que defendi no início do artigo, mas repito que entramos em uma fase 
completamente nova para o mundo inteiro: para o capitalismo e os governos por um 
lado, para os trabalhadores, a juventude, os explorados e dominados por outro. 

Recessão na economia mundial 

A propagação mundial adquiriu uma velocidade que desconcentra os economistas, 
como reconheceu um economista do Banco Mundial ao The New York Times. Acabam 
de publicar suas previsões para 2009, mas sabem que só são válidas no momento em 
que as fazem ... Ainda assim, são extremamente graves: crescimento mundial de 0,9%, 
quando era de 2,5% em 2007 e de 4% em 2006; diminuição de pelo menos 2,1%, no 
comércio mundial (uma retração mais acentuada que em 1975). Segundo esses 
economistas, "o mais inquietante é que não existe uma engrenagem de recuperação 
evidente"28. Dezenas de milhões de trabalhadores serão lançados ao desemprego e 
centenas de milhões de pessoas consideradas "pobres" verão que a sua pobreza se 
acentua. 
Na Europa, os principais transmissores diretos da crise foram inicialmente os países que 
mais recorreram a empréstimos e tiveram as maiores bolhas imobiliárias, mas a 
repercussão na Alemanha e Japão foi muito rápida. Em um artigo de tom zombador, 
The Economist  explica que a alta taxa de poupança e o baixo nível de endividamento 
das pessoas físicas não impedaram que os dois países sofressem os efeitos da crise 
rapidamente29. Ambos são altamente dependentes das exportações e da queda da 
produção nos Estados Unidos, mas também da China. A crise de excesso de produção 
desenvolve de uma forma verdadeiramente global. Os setores mais uniformemente 
afetados são os imóveis comerciais e a indústria automotora, onde a queda nas vendas e 
redução da produção já não afeta apenas os países do G 7, mas também a China.30 No 
encerramento do presente artigo, a agência de notícias Reuters anunciou que a

China, contra todas as expectativas, viu a queda de suas exportações e 
importações em novembro, de acordo com números divulgados na quarta-feira 
pela Administração Aduaneira, o que traduz a velocidade com que se freia a 
atividade da quarta economia mundial. As exportações caíram 2,2% em taxa 
anuais, o que constitui seu retrocesso mais significativo desde abril de 1999. Os 
economistas esperavam pelo contrário uma alta média de 15% nas exportações. 
As importações apresentaram um decréscimo de 17,9%. É a maior queda 

27 Lausana, ditions Page deux, 2008.É
28 "Dire Forecast for Global Economy and Trade", New York Times, 10 de 
dezembro de 2008. A fonte dos dados  o é Informe do Banco Mundial para 2009, ver 
em http://web.worldbank.org/
29 "The teetotalers’ hangover", The Economist, 6 de dezembro de 2008.
30 Ver um artigo detalhado sobre o excesso de produ o automotora na China:çã  
"Increasingly, China’s Auto Industry Seeks a Bailout", New York Times, 19 
de novembro de 2008.



registrada desde que iniciaram as estatísticas mensais em 1993. Os economistas 
tinham estimado um aumento de 12% nas importações. Lado a lado das 
importações, o colapso dos preços do petróleo e os preços de outras matérias-
primas reduziu o faturamento da China, mas economistas assinalam que o 
declínio reflete também um significativo enfraquecimento da demanda interna.31

Por onde buscar a solução? 

O impasse do sistema capitalista é tal que, sem a intervenção dos trabalhadores, a crise 
será bem longa. Lendo os jornais que têm o "pensamento do capital", se compreende 
rapidamente que a nível econômico se resume na tentativa de defender não apenas seus 
fundamentos, mas em preservar a forma e o modo de funcionamento que levou à crise. 
É necessário que a "China resista"! (expressão militar ouvida em um programa da 
Radio França), É necessário que a China amplie seu mercado interno! (para reduzir a 
realização de mais-valia resultante da exploração dos trabalhadores chineses que tentam 
fechar por meio das exportações provenientes da grande base manufatureira). Mas em 
outras partes atuam de tal forma que busca salvar as facilidades de crédito e restaurar o 
mais rapidamente possível o endividamento dos particulares, hipotecário e de bens de 
consumo dos chamados bens "duráveis". O papel do aumento da dívida pública é 
facilitar isto. A lista de medidas enumeradas no comunicado do G 20 de 15 de 
novembro visa assegurar o status quo. Rapidamente se compreenderá, e não apenas na 
França, que "o rei está nu". 
Entre os empregados, sem dúvida, ainda prevalece o assombro. Mas em seus quadros e 
especialmente entre os jovens cada vez é maior o número que começa a sentir que 
vivemos uma "crise sistêmica", no sentido de crise que expressa os traços grosseiros e 
destruidores do capital, que Marx chama de seus "limites históricos". A tomada de 
consciência da gravidade dos problemas ambientais só pode reforçar este sentimento. 
Como será necessário responder? Agindo assim, inspirando-se em Marx, os meios de 
produção tornam-se "meios para dar forma ao processo de vida em benefício da 
sociedade de produtores". Isto representa uma mudança de propriedade dos meios de 
produção e, sobretudo, algo muito mais importante: que os trabalhadores se tornam de 
maneira organizada e consciente, "produtores associados". Já os são devido à divisão do 
trabalho entre as indústrias e dentro do coração de cada local de produção, porém não o 
são para si mesmos, o são para o capital, que constantemente adota decisões que lhes 
dizem respeito (por exemplo, despedindo-os). Tornando-se "produtores associados", no 
sentido pleno da palavra, os trabalhadores, Marx sugere, poderiam estabelecer 
"racionalmente e controlar seus intercâmbios materiais com a natureza", poderiam 
organizar a economia e toda a vida social "nas condições mais dignas e mais em 
harmonia com a natureza humana.” 
Não há outra solução para esta crise (que apesar de estar apenas no seu início está se 
acelerando rapidamente) do que o controle sobre os meios utilizados para a produção de 
riqueza, ou seja, as decisões sobre o que deve ser produzido, para quem e como. Em 
relação a este objetivo será necessário fazer reivindicações e formas de organização e de 
gestão capazes de abrir o caminho para uma saída social positiva, que tenham uma 
"ponte" para socialismo (para usar uma terminologia trotskista). Formas de organização 
e de ação que não podem ser mais do que a de auto-organização. Ao ver a história, só 
nos momentos em que a classe trabalhadora era capaz de começar por si mesma a 
colocar suas reivindicações estas tiveram um início de realização. As "conquistas 

31 Le Monde (edici n web), 10 de dezembro de 2008.ó



sociais" nasceram durante estes breves episódios: 1936, 1944-1945, 1968. Os partidos 
trabalhistas (Partido Socialista, Partido Comunista) contribuíram fornecendo um quadro 
militante a dezenas de milhares de trabalhadores, mas, em cada caso, os respectivos 
endereços rapidamente se tornaram obstáculos à circulação. Hoje, é impossível esperar 
qualquer coisa de tais partidos. Só os trabalhadores e os jovens, franceses e os próprios 
imigrantes podem fazer reivindicações que se orientem para uma saída revolucionária 
da crise e organizar-se para implementá-las. Os militantes organizados podem ajudar, 
especialmente aquelas agrupados no Novo Partido Anti-capitalista, mas ninguém levará 
adiante um verdadeiro programa de emergência além dos trabalhadores e a juventude. A 
primeira tarefa é, portanto, ajudá-los a organizar-se em todas as áreas possíveis.


