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Oharra 

 

Esku artean duzuen Kapitala - Ekonomia politikoaren kritikaren euskarazko laburpen-

eskema gazteleratik itzuli da. Erabilitako edizioa Wenceslao Roces-ren itzulpena izan da, 

Fondo de Cultura Económica argitaletxeak argitaratua 1999an. Das Kapital ganoraz 

itzultzeko orduan ezinbestekoa da jatorrizko edizioa erabiltzea, Karl Marxek berak 

editatutakoa, alemanieraz.  

 

Oraingoan Lehenengo liburua - Kapitalaren ekoizpen prozesua laburtu da, Marxek 

editatutako atal bakarra. Kapitalaren beste hiru liburuen eskuizkribuak idatzita utzi zituen 

ere. Kapitalaren bigarren eta hirugarren liburuak Friedrich Engelsek editatu zituen. Laugarren 

liburuaren lehenengo sintesia Karl Kautskyk burutu zuen.  

 

Testuaren amaieran hiztegi txiki bat doa atxikituta, erabilitako kontzeptuak gaztelerarekiko 

eta frantsesarekiko kokatzearren.  

 

Laburpen-eskema hau lanketa pertsonal gisa abiatu zen, eta itzulpen batek dituen arau eta 

prozedimenturik gabekoa da. Azalpen urrien eta akatsen aurrean, hauek osatu eta konpondu, 

eta itzulpen osoa egitera animatu! 

 

 

 

Euskal Herrian, 2018ko Yogaren nazioarteko egunean
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I. Liburua. Kapitalaren ekoizpen prozesua 

I. Atala. Merkantzia eta dirua 

I. Kapitulua. Merkantzia 

1. Merkantziaren bi faktoreak: erabilera balioa eta balioa (sustantzia eta 

magnitudea) 

Merkantzia pertsonon beharrak asetzeko eratzen den kanpoko objektua da. Objektuaren 

erabilgarritasunak erabilera balioa gordetzen du. Erabilera balioek aberastasunaren eduki 

materiala osatzen dute, eta erabilera balioa ezin da merkantziarik gabe existitu.  

 

Erabilera balioa truke balioaren oinarri materiala da. Merkantzia ezberdinen truke balio 

ugariek berdina den zerbait adierazten dute. X ogi barra Y arkatzengatik trukatzean, 

hirugarren Z batekiko berdinduak dira, bakoitza bere aldetik. 

 

Komunean duten hori ez da forma geometrikoa, osaera fisikoa edota kimikoa: propietate 

materialak erabilera balio gisa interesatzen zaizkigu soilik. Erabilera balioek kualitate 

ezberdinak dituzte; truke balioaren arabera, aldiz, merkantziak kantitatearen arabera soilik 

bereizten dira, hura kualitate bat da eta.  

 

Truke balioa lanaren ondorioa den kualitatea da. Ez lan erreal eta konkretu batena (zeren hau 

propietate materialengan agertzen da, momentu honetan alboratuak); bai giza lan abstraktu 

moduan. Objektuek haiengan giza lana pilatu dutela esaten digute. Pertsonon lan gisa, 

objektuak baloreak dira, merkantzia-baloreak. Truke harremanean kristalizatzen den zera 

komuna (truke balioa) haien balioa da. 

 

Balioaren magnitudea balio sortzailea den sustantzia kantitatearen araberako da, hau da, lan 

kantitatea. Lan denboraren iraunpenaren bataz bestekoa sozialki beharrezkoa den lanaren 

iraupena da. Honek determinatzen du balioaren magnitudea.  
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Sozialki beharrezkoa den lanaren iraupena gizartean indarrean dauden ekoizpen baldintza 

normaletan eta lan ahalmenaren eta intentsitatearen bataz besteko graduekin edozein erabilera 

balio sortzeko beharrezkoa den iraupena da. Teknika hobetuta, lan gutxiago beharko da 

produktu berdina ekoizteko, eta beraz merkantziaren balioa murriztuko litzake. 

 

Balio gisa kontsideratuta, merkantziak kristalizatutako sozialki beharrezko lanaren iraupen 

kantitate zehatzak dira. 

 

Badaude baliorik ez duten eta erabilera balioa diren objektuak (airea), ez dute txertatutako 

lanik eta. Badago ere merkantzia ez den giza lana: norberarentzat egindako lana. Merkantziak 

besteentzako sortutako erabilera balioak dira, erabilera balio sozialak. 

 

Ekoizpen ahalmenak balioaren magnitudean aldaketak sortzen ditu, ahalmena handitzean 

balioa murrizten da eta. Ekoizpen ahalmenean zeresana duten faktoreak hurrengoak dira: 

 -Baldintza naturalak (meategia aberatsa edo urria izatea, esaterako) 

 -Langileen ahalmena 

 -Zientzia eta aplikazioen garapen maila 

 -Ekoizpen prozesuaren antokaketa soziala 

 -Ekoizpen baliabideen bolumen eta efikazia 

2. Merkantziak adierazten duen lanaren izaera bikoitza 

Merkantzien ekoizpena burutzeko baldintza lanaren banaketa soziala da. Horrela kualitatiboki 

desberdinak diren erabilera balioak eratzen dira, eta ondorioz merkantziak ezin dira erabilera 

balio gisa alderatu. Lan erabilgarria, erabilera balioan materializatzen den lana da. Erabilera 

balioa ez da lanaren bidez soilik eratzen: naturako indarrek ere eratzen dute. Objektuak 

lanaren eta materiaren arteko konbinazioa dira. 

 

Lan ekintza bakoitzak duen lanaren izaera konkretua alde batera utzita (jostea, arrantza, 

meatzean lan egitea, …), giza lan-indarraren gastua geratzen da. Bere oinarrizko unitatea lan-

indar sinplea da. Merkantziek bertan lan-indarra txertatu delako bereganatzen dute balioa. 

Merkantziek, horrela, kualitate berdina dute komunean.  
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Lan-indar mota hau abstrakzio bat da, egoera konkretutik aldenduta: lan abstraktua da. 

Balioaren magnitudea aztertzeko bere aspektu kuantitatiboa interesatzen zaigu, behin giza 

lanaren unitate soilera mugatua. Neurria ekoizpenean inbertitutako lan kantitatea da. 

 

Gero eta erabilera balio gehiago izan, aberastasun gehiago:  bi auto auto bat baino aberastasun 

gehiago suposatzen du. Lan konkretuaren ekoizpen ahalmena handitzen bada, gerta liteke 

aberastasun materialak gora egin heinean balioak behera egitea. Kasu honetan lan abstraktu 

gutxiago txertatuko da merkantzian, denbora tarte berdinean erabilera balio handiagoa ekoiztu 

da eta: ongi gehiago ekoiztu dira baina bakoitzak balio gutxiago darama txertatua (ongi 

bakoitza ekoizteko beharrezko lanaren denbora murriztu da eta). 

 

Lan oro:  

1) Giza lan-indarraren gastua da: lan-abstraktua (balioa)  

2) Forma konkretu batean eta helburu baterako egiten da: lan-konkretua (erabilera 

balioa) 

3. Balioaren forma edo truke balioa 

Merkantzia objektu erabilgarriak eta balio materializazioak dira. Forma bikoitza dute: forma 

naturala eta balio forma. Unitate sozial berdinaren adierazpena diren heinean balio bezala 

materializatzen dira: giza lana. Balioaren azaleratzea merkantzien arteko harreman sozialean 

ematen da. Merkantzia baten balio adierazpen soilena bi merkantzien arteko balio harremana 

da. Forrma komuna dirua da, baina bide horren genesia aztertu beharra dago. 

 

A) Balioaren forma sinplea, konkretua edo ustekabekoa 

1. Balioaren adierazpenaren bi poloak: balioaren forma erlatiboa eta forma baliokidea 

Merkantzia bat balioren forma erlatiboaren baitan, beste merkantzia baten forma baliokide 

gisa jarduten du. Bi terminoak momentu oro merkantzien artean desdoblatzen dira, haien 

artean balioaren adierazpenaren bidez harremanduta. Ehunaren edo oihalaren balioa ezin da 

oihalean bertan adierazi. Balioa termino erlatiboetan adierazten da, beste merkantzia 

batengana joz, balioaren adierazpena egiteko materiala ipintzen duena. 

 

 

 



Kapitala | Kapitalaren ekoizpen prozesua                                                                                          Karl Marx  

 

8 

 

2. Balioaren forma erlatiboa 

a) Balioaren forma erlatiboaren edukia 

Aspektu kuantitatiboa alde batera utzi behar da orain. Unitate soilera murriztu behar dugu 

balioa (merkantziak alderagarriak egiteko). Merkantziak balio gisa ulertuak, giza lanaren 

kristalizazioak besterik ez dira: balioaren abstrakzioa, baina ez diegu haien forma naturala ez 

den beste formarik ematen. 

 

Giza lan-indarra objektuetan ezartzean edo agertzean balioan bilakatzen da: gorputz forma 

hartzen du. Balio forma bere forma naturalarekiko desberdina da. 

 

b) Balioaren forma erlatiboaren determinabilitate kuantitatiboa 

Balioa balio kuantitatibo zehatz batean adierazi behar da. Hau da, gorputz-irudikatutako balio 

zehatzaren kantitatean adierazi behar da. Adibidez, beroki batek eta ehun zati batek lan 

denboran kantitate berdina adierazten dute. Arropa industriaren ekoizpen ahalmena aldatuta 

egoera berdina litzake?  

 

I. Denbora gehiago beharko balitz oihala egiteko, 20 oihal = 2 beroki (azken hau konstante 

mantentzen bada). Telarearen ekoizpen ahalmenak gora egiten badu, ba 20 oihal = beroki 

erdia. 

II. Balio erlatiboaren magnitude bereko aldaketa aurkako kausetatik eratorri daiteke ere. 

III. Beharrezko lanaren kantitateak esparru desberdinetan gora egiten badu proportzio 

berdinean eta batera, merkantzien arteko truke proportzioa berdin mantenduko da, baina 

merkantzia gehiago ekoiztuko liratezke (edo gutxiago beharrezko lanaren kantitateak behera 

egitekotan). 

IV. Merkantziaren balioa konstante jarraitu arren, merkantziaren balio erlatiboa aldatu 

daiteke, eta alderantziz. 

 

3. Forma baliokidea 

Merkantzia baten forma baliokidea beste merkantzia batengatik zuzenean trukatzeko aukera 

da. Aldaketa magnitudea balioaren araberakoa da, hau da, bere ekoizpenerako beharrezko 

lanaren iraupena. Merkantzia batek ezin du berarekiko baliokide azaldu, ezta bere forma 

naturala erabili bere balio adierazle gisa. Baliokide gisa adierazi daiteke, baina beste 

merkantzia batekiko. Bigarren ezaugarri gisa, lan konkretua bere antitesiaren forma edo 
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adierazpenean bilakatzen da. Forma baliokidearen hirugarren ezaugarria, merkantziak 

daraman lan pribatuak bere antitesiaren forma bereganatzen duela da: lan sozialaren forma, 

alegia. Gizarte merkantilean merkantzia-forma lanaren produktuek duten forma nagusia da. 

Harreman sozial nagusia pertsonen arteko harremana da, merkantzien jabeen moduan. 

 

4. Balioaren forma soila, osotasunean ikusirik 

“A” merkantziaren balioa beste merkantzia batekiko duen balio harremanean, edo honekiko 

truke harremanean, inplizituki txertatua doa. Merkantzia: aldi berean erabilera balioa da 

(objektu erabilgarria) eta balioa da. Merkantziak barne antitesia darama (erabilera/trukea), 

kanpo antitesi gisa adierazten dena: bi merkantzien arteko harremanean, bere balioa adierazi 

behar dugun merkantzia erabilera balio gisa soilik interesatzen zaigu. Bestea, zeinetan 

lehenaren balioa adierazten den, truke balio gisa interesatzen zaigu. Merkantzia baten 

balioaren forma soila, bere baitan dagoen erabilera balioa eta balioaren arteko antitesiaren 

adierazpenaren forma soila da. Balioaren forma soilak metaformosia jasan eta prezio forma 

bereganatzen du. Balioa eta merkantzia garatzearen bidez ematen da eraldaketa hau. 

 

B) Forma totala edo balioaren garapena 

1. Balioaren forma erlatibo garatua 

Balio propioa giza lanaren kristalizazioa da. Beste giza lan orori alderagarria da, eta 

merkantzien munduarekin harremana du. Merkantzien balioari berdin zaio merkantziak izan 

ditzakeen erabilera balioaren forma zehatzak. Trukea merkantziaren balioaren magnitudearen 

arabera burutzen da, ez alderantziz. 

 

2. Forma baliokide konkretua 

Merkantzia orok baliokide funtzioa burutzen du, beraz, balio materializazioaren funtzioa. 

Bakoitzaren forma natural konkretua forma baliokide bat da besteen ondoan. 

 

3. Balioaren forma osoa edo garatuaren akatsak 

Merkantziaren balioaren adierazpen erlatiboa amaitugabea da beti, gorpuzten den serieak ez 

du amaierarik eta. Balioaren forma erlatiboaren adierazpenaren serie infinituak daude 

(edozein merkantziarekiko). 
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C) Balioaren forma orokorra 

1. Balio formaren izaera berria 

X merkantziaren unitate batek, Y merkantziaren bi unitatek, Z merkantziaren hiru unitatek, 

aldi berean 20 oihalen balio bera izan dezakete. 

 

Balioaren forma orokorra barnebiltzen duten bi formula daude. Lehenengo forma, forma 

simplea da: 2x = 1y. Bigarren formak merkantzia baten balioaren eta bere erabilera balioaren 

arteko desberdintasuna gehiago zehazten du. Merkantziaren balioa bere forma naturalarekiko 

aurkakotzen da, forma posible guztien baitan, bere forma propioan ezik. Forma baliokidearen 

bidez, merkantzia batekiko beste guztiak alderatu daitezke. Merkantzien balioaren 

materializazioa, objektu hauen existentzia soziala dela eta, soilik beste merkantziekiko 

harreman sozialean adierazi daiteke. Ondorioz, bere balio forma sozialki zeresana duen forma 

izan behar du nahita ez. Lan erreal guztiak haiengan komuna den giza lanaren izaerara 

murriztu daitezke, hau da, lan indarraren inbertsiora. 

 

2. Balio forma erlatiboaren eta forma baliokidearen garapenen arteko harremana 

Merkantzien forma berezi batek forma baliokide orokorra barnebilduko du beste merkantzia 

guztiak hura haien balioaren forma bakar eta orokorrean bihurtzean. Baliokide orokor gisa 

diharduen merkantzia balio forma erlatibo bakarretik at dago (beraz merkantzien munduko 

balio orokorretik ere). Baliokide orokorraren balioa beste merkantzia material guztien serie 

infinituetan modu erlatiboan adierazten da. 

 

3. Balio forma orokorretik diru formara igarotzea 

Baliokide orokorraren forma balioaren forma bat da, era abstraktuan. Edozein merkantziaren 

gain eror daiteke. Merkantzia formak III. forma bereganatzen du, hau da, baliokide 

orokorrarena, beste merkantzia guztiek hura baliokidetzak badute. Diru-merkantzia edo diru 

gisa funtzionatuko duten merkantzia multzo zehatza haien forma naturalarengan sozialki 

forma baliokidea txertatzen zaienak dira. Hau da: baliokide orokorraren monopolio soziala 

duten merkantziak. Urrea esaterako. 

 

D) Diru forma 

IV. forma eta III. forma ez dira bereizten. IV.-ean urreak baliokide orokorra ordezkatzen du: 

orain duen forma zuzeneko trukegarritasun orokorra da. Hau da, baliokide orokorraren forma 
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urre merkantziaren forma natural edo zehatzan txertatzen da ohitura sozialaren indarraren 

ondorioz. Azken batean, pixkanaka, urrea diru-merkantzia bilakatu da, IV. forma. Balioaren 

forma orokorra diru forman bilakatzen da. Diru-merkantzia gisa funtzionatzen duen 

merkantziarengan merkantzia ororen balioaren adierazpen soil eta erlatiboa ematen da. Hori 

prezio forma da. X merkantziaren prezio forma 2 urre ontza badira, hizkuntza monetarioan 2 

libra izango dira. 

4. Merkantziaren fetitxismoa eta bere sekretua 

Erabilera balio gisa merkantziak ez du ezer misteriotsurik gordetzen. Adibidez, egurra egurra 

da, eta kitto. Merkantzia gisa, mahaia fisikoki metafisikoa den objektuan bilakatzen da. Bere 

ekoizpenean giza burbuinaren xahutzea eman da, baita nerbioena, muskuluena, 

zentzumenena. 

 

Lan kantitatea lan kalitatearen arabera desberdintzen da. Balioaren magnitudea lanaren 

iraupen denbora da (giza lan indar). Ekoizleen arteko harremanetan, harreman sozialak haien 

lanen funtzio sozialen araberakoak dira. Haien lanen produktuen arteko harremanak 

merkantzia formaren izaera misteriotsua proiektatzen du. Ekoizpen modu honek 

merkantziaren fetitxismoa ezin banantzea eragiten du. Objektu erabilgarriek merkantzia forma 

bereganatzen dute batak besteekiko lan pribatu independenteen emaitza direlako. Multzoan, 

gizartearen lan kolektiboa dira. 

 

Truke prozesuan lanaren produktuek haien izaera fisiko desberdinetik independentea den eta 

denetan sozialki berdina den balio materialtasuna bereganatzen dute. Desdoblamendu hau 

emateko (objektu erabilgarria/balioaren materializazioa), objektuak trukerako ekoizten diren 

testuingurua eman behar da, hau da, trukeak nagusitasuna bereganatu duenean: objektuen 

balioa ekoizpenean bertan antzematen denean.  

 

Izaera sozial bikoitza dute: 1) Lan erabilgarri konkretuak, behar sozial konkretu bat asetzeko 

(gizarteko lan zatiketa sozialaren sistemaren baitan) 2) Objektuak sozialki bere baliokide bat 

adierazten duen heinean. 

 



Kapitala | Kapitalaren ekoizpen prozesua                                                                                          Karl Marx  

 

12 

 

Berdintasuna aurkitzeko desberdintasun errealaren abstrakzioa burutu behar da, guztien arteko 

izaera komunera murriztu behar dira: giza lan indarraren gastua, sozialki erabilgarriak izatean, 

lan desberdinen arteko berdinketa, eta balio komuna. 

 

Balioak bere kopetan du idatzia bera zer den, baina lanaren produktuek balioa jeroglifiko 

bihurtzen dute. Haien artean independenteak diren lanen izaera soziala ematen da. 

 

Merkantzien balioen mugimenduen atzean zera ezkutatzen da: lan iraupenaren bidezko 

balioaren magnitudearen zehaztapena. Analisia aurretik zehaztutako ideietatik abiatzen da 

hasiera batean. Prezioa balio gisa ulertzea ekoizle pribatuen arteko harreman sozialak 

ezkutatzen ditu, lan pribatuaren izaera soziala hain zuzen. 

 

Erdi aroan lana eta produktuak engranaje sozialean zerbitzu eta prestazio gisa gehitzen ziren: 

pertsonen arteko harremanak ez zeuden objektuengatik bitartekatuak. Kolektibo batean, denon 

artean eginbeharrak zehaztean eta ekoizpena denok eskuratuta, haien artean ez legoke 

merkaturik. 

 

Zera misteriotsua alde batera utziko da behin ekoizpen prozesua libreki sozializatutako 

pertsonen artean izatean eta modu kontziente eta arrazional baten ondorioz haren menpe 

jartzean. Horretarako baldintza material zehatzak eman beharko dira. Eboluzio neketsua 

izango da. 

 

Truke balioa objektu batean txertatutako lanaren adierazpen soziala da. Ezin du beraz materia 

naturalik izan bere baitan. Ekoizpen burgeseko forma orokorrena eta oinarrizkoena 

merkantzia forma da, historikoki oso goiz agertzen dena, baina ez gaur ezagutzen dugun 

izaera nagusiarekin. Horrela bere fetitxismoa erreza dirudi aztertzeko. Baina forma 

konkretuagoak jasotzean, irudikatze soila ere ezabatzen da. Merkantziak truke balio gisa 

soilik harremantzen dira, ez erabilera balio gisa. 
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II. Kapitulua. Elkartruke prozesua 

Merkantzien jabeek komunean duten ekintza bolondres baten bitartez burutzen dute trukea. 

Jabe pribatu bezala errekonozitzen dira. Trukean, pertsonak haien merkantzien ordezkari gisa 

existitzen dira, hau da, harreman ekonomikoen pertsonifikazio gisa, hauen ordezkaritzan 

elkarren arteko aurkariak direlarik. Merkantziari berdin zaio forma naturala: trukean balioa 

soilik du kontuan. Materialtasun gorpuztu konkretuaren inguruan merkantziak duen 

indiferentzia jabeak bere zentzumenen bidez gainditzen du. Jabea prest dago bere merkantziak 

uzteko, beti ere erabilera balioa asetuko dion merkantzien truke. 

 

Erabilera balio bezala eratu baino lehen merkantziak balio gisa eratu behar dira. Bestalde, 

balio gisa eratzeko duten bide bakarra erabilera balio gisa akreditatzea da. Merkantzietan 

txertatutako giza lanak soilik besteekiko lan erabilgarri gisa txertatzen den heinean du 

zentzua.  

 

Jabeak aldaketa prozesu indibidual gisa ulertzen du, baina prozesu sozial orokor bat ematen 

da elkartrukean. Merkantzia guztien ekintza sozialak merkantzia zehatz bati ematen dio 

garrantzia, baliokide orokorra izango dena. Diruaren kristalizazioa beharrezkoa da truke 

prozesuan. Horrela modu eraginkorrean lanaren produktu ugari parekatzen dira, errealki eta 

egiazki merkantzian bilakatuz.  

 

Historikoki erabilera balioa eta truke balioaren arteko merkantzien barneko antitesia 

sakontzen doa. Antitesi honek kanpoaldera gorpuzteko duen beharrak merkantzien balioak 

forma independentea izatera bultzatzen du. Hau azkenean nola lortzen du? Merkantzia diruan 

eta merkantzian desdoblatuz. Lanaren produktuak merkantzia bilakatzen diren aldi berean 

merkantzia diruan bilakatzen da. 

 

Berez, produktuen bat-bateko elkartrukean hauek objektu erabilgarri gisa agertzen dira, ez 

merkantzia bezala. Truke ekintzak merkantzian bilakatzen ditu. Hau noiz ematen da? Ez-

erabilera balio gisa existitzen direnean. Hau da, jabeak bere zuzeneko beharrak asetzeko 

beharrezkoa den erabilera balio kantitatea gainditzean. 

 

Merkantzien elkartrukea komunitatea amaitzen den tokian hasten da: kanpoarekiko 

harremanetan. Hasieran, trukearen proportzio kuantitatiboa ustekabekoa zen, jabeen 
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araberakoa. Jabeek elkarri enajenatzea onartzen dutenean objektuak trukerako aproposak 

bilakatzen dira. Elkartrukea gero eta ohikoa den prozesu soziala bilakatzen da, eta objektu 

erabilgarrien beharra pixkanaka finkatzen doa.  

 

Desberdinak dira jada bi ekoizpen: zuzeneko beharrak asetzera bideratutako ekoizpena eta 

trukerako erabilgarri diren objetuen ekoizpena. Truke prozesura igorritako merkantzien 

kopurua eta barietatea biderkatzean, truke baliorearen forma garatzen da (hau da, erabilera 

balioarengandik independentea den balio forma). 

 

Baliokideak merkantzia mota zehatz batean edo diru forman merkantzia bat edo beste 

inkarnatzen du. Diru forma truke artikulu garrantzitsuetara atxikitzen da (kanpotik 

datozenak), edo komunitatearen baitan aberastasun enajenagarriaren forma eratzen duen 

objektu erabilgarrian atxikitzen da (abereak, adibidez). Metal preziatuek, bere ezaugarri 

naturalengatik eta funtzioengatik kualitate berdina uniformeki mantentzen dute, eta egokiak 

dira balio adierazpenentzat. Besteak beste, zatiketa kuantitatiboak izan ditzazkete eta batasuna 

edozein momentutan berreskuratu dezakete zatien gehiketaren bidez. 

 

Diru forma merkantzia guztien artean mediatzen duten harreman isla da, merkantzia bati 

atxikitua. Bere balioaren forma zehatzagatik aukeratzen du truke prozesuak diru gisa 

merkantzia bat, ez bere baloreagatik. Hau da, urrearen eta zilarraren balioak ez dira truke 

gaitasunetik eratortzen. 

 

Edozein merkantziak bezala, diruak bere magnitudea modu erlatiboan adierazi dezake soilik, 

beste merkantzien bitartez. Bere balioa bere ekoizpenean emandako beharrezko lanaren 

iraupenaren araberakoa da.  

 

Merkantziek haien balioa modu orokorrean adierazten dute merkantzia horretan, dirua 

izateagatik. Merkantziak haien balio propioaren aurrean aurkitzen dira, txertatua eta osoa, 

haien kanpoan existitzen den merkantzia gorpuztu bat balitz moduan: giza lan osoaren 

inkarnazio zuzena. Azken finean, diruaren fetitxearen enigma merkantziaren fetitxearen 

enigma besterik ez da. 
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III. Kapitulua. Dirua, edo merkantzien zirkulazioa 

1. Balioen neurria 

Obra honetako azalpenetan diru-merkantzia gisa urrea erabiliko da. Urrea balioen neurri 

orokorra da. Merkantzien balioak kualitatiboki berdinak dira eta kuantitatiboki alderagarriak. 

Urrea, merkantzia baliokide zehatza gisa erabilita, dirua da. Berarekiko denak dira 

alderagarriak, horregatik agertu ahal da dirua. 

 

Merkantzien balioaren neurri immanentearen forma lan denbora da. Merkantzia baten 

balioaren adierazpena, aldiz, urrean ematen da: bera da diru forma, edo prezioa. Prezioa, 

forma ideala da. Balioa objektuen baitan existitzen da, eta urrearekiko ekuazioaren bidez 

adierazten da.  

 

Prezioa diruaren material errealaren araberakoa da (hau da, balioa, txertatua duen giza lan 

kantitatearen araberakoa). Burdin tona bat diru-merkantziaren kantitate imajinarioaren bidez 

adierazi daiteke, bietan lan kantitate berdina topatzen den bitartean. Urrea eta zilarra 

erabiltzen diren heinean, bi prezio egongo dira. Haien arteko balio harremana aldatzen ez den 

bitartean berdin jarraituko dute. 

 

A merkantzia X urre izanda, B merkantzia Y urrerengatik trukatzen da. Horrela, merkantzien 

balioak urre magnitudeetan bilakatzen dira. Urre kantitate ezberdinak haien artean neurtu eta 

alderatzen dira. Behar teknikoa sortzen da, neurri unitatea zehaztea urre kantite fijo batera 

murriztua. Urrea patroi bilakatzen da.  

 

Dirua giza lanaren haragitze edo inkarnazio sozial bezala balioen neurria da. Aldi berean 

prezioen patroia da, metal pixu finko eta determinatu gisa. Balioen neurri gisa, diruak 

merkantzien balioak prezioetan bilakatzen ditu. Patroi gisa, urre kantitateak neurtzen ditu 

(urre kantitate finkoari esker). Neurri gisa erabiltzen den urre kantitatea gero eta gutxiago 

kulunkatzen edo oszilatzen bada, hobeto.  

 

Hala ere urrea lanaren produktua da eta ondorioz, potentzialki balio aldakorra da. Hala ere, 

aldaketek ez dute bere prezioen patroi funtzioa oztopatzen. Urreak jasandako balioaren 

aldaketek ez dute balioak neurtzeko duen funtzioa kaltetzen. Aldaketek merkantzia guztiei 
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eragiten diete, baina haien balio erlatiboan eragin gabe. Prezio handiagoan edo txikiagoan 

adieraziko dira, besterik ez. 

 

Momentu konkretu batean merkantziak urrearekin tasatzeko, urre kantitate zehatz baten 

ekoizpenak lan kantitate zehatz bat eskatuko du. Prezioen oszilazioan, beraz, balioaren 

adierazpen soil eta erlatiboen legeek agintzen dute.  

 

Diruaren garapenarekin, metalaren pixuaren izena diruaren izenarekiko banantzen da: 

lehenengo aldiz atzerriko dirua sartzean; bigarrenez, aberastasuna garatzean, metal ez 

preziatuak alboratuak dira; hirugarrenez, printzipeen falsifikazio praktika abusiboaren 

ondorioz. 

 

Ohitura herrikoia da moneten izenak metalen pixuekiko eta haien pixuaren frakzioen 

izenekiko banantzea. Gainera legeak monetak erregulatzeko esku hartzen du eta zatiketak eta 

izendapenak aldatzen ditu.  

 

Prezioak diru aritmetiko gisa funtzionatzen du, hau da, quarter bat gari, 3 libra.  Prezioa 

merkantzian materializatutako lanaren izena dirutan da. Merkantziaren prezioan ematen den 

aldaketa ez da, beraz, bere balio magnitudea. Prezio formak prezioaren eta balio 

magnitudearen artean inkongruentzia kuantitatibo bat ematea baimentzen du. Ez da defektu 

bat: normen falta suposatzen duen ekoizpen erregimen honetan, formarik egokiena norma 

bataz besteko itxu baten gisara ezartzea da. 

 

Kontraesan kualitatiboa ere baimentzen du, prezioa balio baten adierazpena izateari uztea: 

kontzientziaren prezioa, ohorearen prezioa, dirutan kotizatuak ere badira.  

 

Prezio formak diruaren truke merkantzien besterentze (edo enajenazio) ahalmena darama 

inplizituki. Diru-merkantzia balioen neurri ideal gisa funtzionatzen du. 

 

 

 



Kapitala | Kapitalaren ekoizpen prozesua                                                                                          Karl Marx  

 

17 

 

2. Zirkulazio bitartekoa 

a) Merkantzien metamorfosia 

Merkantzien truke prozesuan merkantziak transferitzen dira: batentzat erabilera balio ezak 

dira, eta beste batek erabilera balio gisa bilatzen eta nahi ditu. Prozesu hau metabolismo 

soziala da. Merkantzia baten forma aldaketak bi merkantziaen trukearen bidez burutzen dira: 

merkantzia arrunta eta diru-merkantzia. Soilik aspektu materiala kontuan hartuta (urrea 

merkantzia soil gisa) ez da ikusten formarekin gertatzen dena. 

 

Lehenik, merkantzia bitan banatzen da: merkantzian eta diruan, antitesi mekanikoa, zeinetan 

merkantziek haien erabilera balio eta balio antitesi immanentea adierazten duten. Antitesi 

honetan merkantziak erabilera balio gisa diruarekin aurkakotzen dira, truke balioa. Honek ez 

du ezeztatzen bi objektuak merkantzia (erabilera balio eta balio unitateak) izatea. 

 

Bigarrenez, merkantziak erabilera balio erreala adierazten du. Prezioak bere existentzia balio 

gisa era idealean adierazten du. Urrea balioaren materializazio gisa (dirua) interesatzen du. 

Bere aspektu erreala truke balioa da. Bere erabilera balioa beste poloan dauden merkantzien 

balioen adierazpen erlatiboen serie infinituan adierazten da modu idealean. 

 

Kasu bat: 20 kana ehun 2 libragatik saldu, eta diruarekin Biblia erostea. Merkantzien truke 

prozesua bi metamorfosi antagonikoen bitartez burutzen da, batak bestea osatzen du. 

Merkantzia diruan bilakatzen da eta diruak bilakaera berria jasaten du, merkantzian berriz. 

Balio berbera, beste erabilera bat. Diruak trukea errezten du ekoizlearen ikuspuntutik. 

Merkantzia - Dirua – Merkantzia (MDM).  

 

M – D. Merkantziaren lehenengo metamorfosia, edo salmenta.  

Lehenik eta behin, merkantziak erabilera balioa izan behar du diruaren jabearentzat. Hortaz, 

merkantzian txertatutako lana sozialki erabilgarria den lana izan behar du: lanaren banaketa 

sozialeko kate-begi bat. Prezioa bere balioaren magnitudearen adierazlea da: merkantziaren 

jabearen kalkulu akats subjetiboak alde batera uzten ditugu. Hauek merkatuak arazo gabe 

objektiboki konponduko lituzkeen arazoak dira.  
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Sozialki beharrezkoa den lanaren denbora aldatzen doa, eta lehiatzaileen prezioa aldatzen doa. 

Merkantziak beharrezkoa ez den lanik badu, ekoizlea izorratu beharko da. Pertsona batek 

bestearekiko duen independentzia gauzekiko elkarrekiko dependentzia sortzen duen sistema 

batekin konbinatzen da. Lanaren banaketak lanaren produktua merkantzian bilakatzen du, 

horrekin merkantzia diruan transformatzea beharrezko eginez.  

 

Merkantzia salgarriak forma aldaketa jasotzen du. Aldaketa prozesuan anomalia bat eman 

daiteke: forma aldaketak substantzia murriztea edo gehitzea (balio magnitudea). Merkantzia 

bere balioaren forma orokorraren truke ematen da: prezioak (izena dirutan) ehuna urrearekiko 

diru gisa adierazten du. 

 

Merkantziaren prezioaren edo balioaren forma idealaren errealizazioa, aldi berean eta 

alderantziz, diruaren erabilera balio idealaren errealizazioa da. Merkantzia diruan eta diruan 

merkantzia simultaneoki, unitate batean gordetako prozesu bikoitza da. 

 

Nola txertatzen da urrea merkantzien merkatuan? Bere ekoizpenean. Lanaren produktu bezala 

lanaren beste produktuengatik trukatzen da, balio berekoak. Hortik aurrera, garatzean, urreak 

merkantzien prezio errealizatuak adierazten ditu. Urrea merkantzia enajenatuaren askatutako 

forma da, merkantziaren lehenengo metamorfosiaren (edo salmentaren) produktua.   

 

Merkantzia guztiek haien balioa urrearengan neurtzen dute eta urrea diru errealean bilakatzen 

da. Merkantziek, enajenatzean, bera aukeratzen dute haien erabilera enajenatutako edo 

eraldatutako forma material bezala, eta beraz, haien balioaren forma errealean. Urrea balio 

neurria bilakatzen da. 

 

Balio forma asumitzean, merkantziak bere erabilera balioaren eta lan espezifiko ororen 

arrastoa ezabatzen du. Giza lan abstraktuaren materializazio sozial eta uniformea hartzen du 

horrela. Diru forma hartzean, merkantzia guztiak berdinak dira. M – D, aurretik D – M. 

Batera ematen dira berez. 

 

D – M. Bigarren metamorfosia edo merkantziaren metemorfosia: erosketa. 

Dirua guztiz enajenagarria den merkantzia da. D-M, M-D-M-ren bukaera da, hasiera (M - D) 

erosketa bat da ere. Ekoizpen baten salmenta batek erosketa asko sortzen ditu. Amaierako 
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metamorfosiak beste merkantzia batzuen hasierako metamorfosien batuketa adierazten du. 

Baina merkantzia baten M-D-M, merkantziaren bi mugimendu antitetiko suposatzen ditu. 

Bere jabeak bi paper ekonomiko antitetiko egiten ditu. Erosle eta saltzaile paperak, momentu 

oro pertsonen aldaketak paper horien baitan merkantzien zirkulazioa aurrera doan heinean. 

 

Zikloak merkantzia forma, honen uztea eta bertara bueltatzea suposatzen du. Erabilera balio 

eza eta erabilera balioa. Merkantzien zirkulazioan zikloak harremanetan doaz. Merkantzien 

elkartrukeak produktuen elkartrukearen horma indibidual eta lokalak hausten ditu; eta giza 

lanaren asimilazio prozesua garatzea ahalbidetzen du.  

 

Dirua ez da desagertzen merkantzia baten metamorfosi serietatik kanpo uztean: hain juxtu 

zirkulazio postua (zirkulazio bitarteko gisa) bereganatzen du, merkantziek libre utzi dutena. 

Ez dago salmenta eta erosketa kopuru berdina: ekintza berdina dira. Zirkulazioak produktuen 

elkartrukearen denbora eta espazio barrerak hausten ditu. Hau nola burutzen da? Erosketa eta 

salmentaren arteko antitesiaren bidez, lan propioaren produktuaren eta kanpoko lanaren 

produktuaren arteko elkartrukearen artean existitzen den berehalako identitatea bitan banatuz. 

 

Barne antitesiak (erabilera balioaren eta balioaren arteakoak, lan pribatua, lan sozial gisa 

funtzionatzea behartua dena; lan determinatu eta zehatza, lan orokor abstraktu gisa kotizatua 

dena; gauzen pertsonifikazioa eta pertsonen gauza-bihurtzea) merkantzien metamorfosien 

antagonismoan bereganatzen ditu forma dinamikoagoenak. 

 

b) Diruaren erabilera 

M–D–M zikloak bere abiapuntua den balioa merkantzia gisa abiatzea eta merkantzia gisa 

bueltatzea eskatzen du. Beraz, merkantzien zirkulazioak dirua hasierako puntutik urrun 

mantenduko du momentu oro. Diruak eroslea erosketa bitarteko bezala laguntzen du 

merkantzien prezioak eratzean. 

 

Zirkulazio prozesuaren lehen erdian merkantziak bere postua diruari uzten dio eta honek 

merkantziari. Merkantzia norbaiten objektu bezala ulertua, zirkulaziotik ateratzen da eta 

kontsumoaren orbitan sartzen da. Merkantziaren zirkulazioaren emaitza (merkantzia baten 

desplazamentua beste batengatik) merkantzien formaren aldaketa berari erantzuten ez diola 
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dirudi. Diruaren mugimenduak merkantziaren mugimendu formala besterik ez da. Hau guztia, 

merkantzien zirkulazio sinplearen forman ematen da. 

 

Lehenengo forma aldaketa jasatean merkantzia zirkulaziotik irteten da. Dirua etengabe 

mugitzen da zirkulazioan. Zirkulazio orbitak zenbat diru xurgatu dezakeen jakitea problema 

da. Diruak berak zehazten du zirkulazio bitartekoen masak jasaten dituen aldaketak. Baina ez 

zirkulazio bitartekoa izateagatik, balio neurri funtzioagatik baizik (prezioek urrearen 

balioarekin oszilatzen dute, denak urrean adierazten dira eta). Urrea ordez zilarra erabiliko 

balitz, zirkulazioan zilar gehiago erabiliko litzake. Aldatzen dena diru materialaren balioa da. 

Merkantzien balioen prezioak adierazteko orduan gorabeherak ematean, prezioak eratzeko 

beharrezkoa den zirkulazioan dagoen diru masa aldatzen da. 

 

Metalaren balioa momentu oro behera doa, horregatik metal preziatuak dira bilatuenak 

trukerako. 

 

Eratzeko dauden merkantzien prezioen baturak determinatzen du zirkulazio bitartekoen masa. 

Prezioen batura zirkulazioan dagoen merkantzien masaren araberakoa izango da. Diruaren 

erabilera abiadura horrela adierazten da: moneta berdinek denbora zehatz batean burutzen 

duten errotazio kopurua. 

 

Merkantzien prezioen batura                               zirkulazio bitarteko gisa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

balio merdineko moneten                 =            funtzionatzen duen diru masa 

      errotazio kopurua 

 

Herrialde bateko errotazio guztiak bataz besteko errotazio zifra baten inguruan kokatzen dira. 

Moneta batek errotazioa handitzen badu beste batek txikituko du. Errotazio kopurua handitzen 

bada zirkulazioan beharrezkoak diren moneta kopuruaren masak behera egingo du.  

 

Errotazio erritmoa merkantziak zirkulazio orbitatik desagertzen diren abiadura da, beste 

batzuengatik ordeztuak diren aldi berean. Errotazio erritmoa behera badoa, forma aldaketa 

motelduko da. Erritmo gutxiago egoteak ez du esan nahi zirkulazio bitarteko gutxiago egotea.  
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Prezioen mugimendua, zirkulazioan dauden merkantzien masaren eta diruaren errotazio 

abiaduraren aurkako norabidean aldatzen dira, proportzio ezberdinetan. Hortaz, eratu behar 

diren prezioen baturak eta bere menpe dagoen zirkulazio bitartekoen masak konbinazio ugari 

jasan ditzakete. Adibidez, prezioak mantenduta zirkulazio bitartekoen masa haztea eta/edo 

diruaren errotazio abiadura moteltzea. Baita ere, merkantzien prezioek gora egitea, 

merkantziek behera egitea eta zirkulazio bitartekoek bere horretan mantentzea, besteak beste. 

Epe luze bat aztertuta, zirkulazioan dagoen diru masa konstantea antzematen da herrialde 

bakoitzean, ekoizpen krisiak eta krisi komertzialak alde batera utzita. Bataz besteko mailaren 

desbideraketak ez dira adierazgarriak. 

 

Merkantzien prezioak zirkulazio bitarteko masaren araberakoak direla dirudi (ilusioa da), eta 

azken hau, existitzen den diru materialaren masaren araberakoa. Hipotesi faltsu batek 

elikatzen du ilusio hau: merkantziak merkatura prezio gabe doazela, dirua baliorik gabe doala, 

eta bertan diru masa merkantzia masarekin elkartrukatzen dela. Merkantzien balio batuketa 

kontuan hartuta eta haien metamorfosien bataz besteko erritmoa kontuan hartuta, zirkulazioan 

dagoen diru kantitatea bere balio propioaren menpe dago. 

 

c) Moneta. Balioaren zeinua 

Moneta formaren jatorria diruak zirkulazio bitarteko gisa duen funtzioa da. Monetak lantzea 

Estatuaren eginkizuna da. Urre monetek izen berdina jasotzen dute (pixuari begira), baina 

desgastea dela eta balio desberdina dute (erabili ahala pixua galtzen dute, materiala). Beraz, 

urre esentzia urre sinboloan bilakatzen da. Ofizialki gordetzen duen metal kantitatearen 

sinboloa. Urrezko moneta txikiena iristen ez den txokoetan erabiltzeko moneta frakzionarioak 

sortzen dira. Legeak bere kontura zehazten du zilarrezko eta kobrezko piezen edukia.  

 

Baliorik gabeko objektuek moneten lekuan jarduten dute. Nahitaezko erabilerako moneta 

papera da adibidea, Estatuak igorria. Moneta papera metalen zirkulazioaren ondorio da. 

Diruak zirkulazio bitarteko bezala duen funtziotik eratortzen da moneta papera. Moneta 

paperaren igorpena bera gabe zirkulatuko lukeen urre eta zilar kantitatera mugatu beharra 

dago (bataz bestekoaren inguruan). Moneta papera balio zeinua da urre kantitateak 

irudikatzen dituelako. Hauek, aldi berean, merkantzia kantitate oro bezala balio kantitateak 

dira. 
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Dirua sinbolikoki existitzea posible da bere dinamika merkantzian metamorfosi prozesu 

antagoniko eta jarraiak irudikatzera mugatzen delako (MDM). Bere existentzia funtzionalak 

bere existentzia materiala xurgatzen du. Baina diruaren zeinuak onarpen sozial objektibo 

propioa eskatzen du, moneta paperari nahitaezko erabileraren bidez ematen zaiona (Estatuak). 

Kreditu diruaren oinarria diruak ordainketa bitarteko gisa duen funtzioa da. 

3. Dirua 

Dirua, aldi berean balio neurria eta zirkulazio bitartekoa da. 

 

a) Metaketa 

Merkantzien zirkulazioarekin batera, lehenengo metamorfosiaren produktua gordetzeko 

beharra eta pasioa sortzen da. Merkantziak diru merkantzia-formarengatik ordezkatzeko 

saltzen dira. Petrifikatutako dirua altxor gisa gordetzen da.  

 

Ekoizlearen beharrak momentu oro berritzen dira eta etengabeko merkantzien erosketa burutu 

behar du. Saldu gabe erosteko, erosi gabe bere produktuak saldu behar izan ditu. Urrea 

merkantzia bat gehiago da, baina jabearen aberastasun soziala da, lortu ditzakeen merkantzien 

ikur. Urrearen zirkulazioa ekiditu daiteke eta gozamenerako artikuluen erosketa bitarteko gisa 

erabili. 

 

Ekoizlearen bertuteak lan prestutasuna, aurreztea eta diruzalekeria  dira. Diru forman 

zirkulaziotik lortu dezakeen kantitatea bertara merkantzia forman txertatzen duenaren 

baliokidea da. 

 

b) Ordainketa bitartekoa 

Jabe batzuek saltzaile gisa jardun dezakete beste batzuek erosle bezala jardun baino lehen. 

Merkantziaren metamorfosia desplazatzen da: diruak ordainketa bitarteko papera 

bereganatzen du (etxe bat erostea, adibidez). Hartzekoduna edo zordunak merkantzien 

zirkulazio soilean sortzen dira. Jada ez da merkantzia eta diruaren aldibereko agerpena ematen 

salmenta prozesuko bi poloetan. Ordainketarako epea amaitzean, ordainketa bitartekoa 

zirkulazioan sartzen da.  
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Bere lehenengo fasean zirkulazio prozesua etetean, zirkulazio bitartekoa altxor bilakatzen da 

(zirkulaziotik merkantziaren itxuraldatutako forma ezabatzean). Ordainketa bitartekoa 

zirkulaziora doa, baina behin merkantzia zirkulaziotik atera denean. 

 

Salmentaren azken helburua dirua (merkantziaren balio forma) bilakatzen da, zirkulazio 

prozesuaren baldintzengatik eratutako behar sozialaren eraginez. Metaketa eta kredituaren 

arteko norgehiagoka sortzen da. Obligazio likidoek merkantzien salmenten prezioen batura 

adierazten dute. Diruaren erabileran interdependentzia soziala sortzen da (erosi eta saldu). 

 

Ordainketen kontzentrazioa handitzean, ordainketa bitartekoen masa gutxiago egongo da 

zirkulazioan. Ordainketa efektiboa egitean dirua zirkulazio bitarteko gisa eta lan sozialaren 

inkarnazio indibidual gisa agertzen da. 

 

Diru krisia ordainketa konpentsazio mekanismoaren perturbazio orokorragatik ematen da, 

diru gosea sortzen duena. Erabileran dagoen diruaren zati batek zirkulaziotik aspaldi ateratako 

merkantziak ordezkatzen ditu. Zirkulazioan dabiltzan merkantzien zati batek soilik 

proiektatzen dute haien baliokidea diruan etorkizunean.  

 

Kreditu dirua diruaren ordainketen bitarteko funtziotik jaiotzen da. Kreditu sistema 

zabaltzean, diruaren ordainketa bitarteko funtzioa gehiago zabaltzen da. Kreditu dirua 

zirkulazioan dauden saldutako merkantzien adierazpenak diren zorren ziurtagiriak dira. 

Merkantzien ekoizpenak nolabaiteko parekatzea eta hedapena lortzean, dirua kontratuen 

merkantzia orokorrean bilakatzen da. Herrialde bakoitzean ordainketetarako epe zehatzak 

ezartzen dira, ekoizpen ziklo naturalei erantzuten dietenak. Epeak beste esparruetan ezartzen 

dira ere: zergak, errenta… Ordainketa bitartekoaren beharrezko masa ordainketa epeen 

iraupenarekin zuzenean harremanduta dago.  

 

Diruaren metaketa ez da aberastasun forma independentea, ordainketa bitartekoen erreserba 

fondo baten forman burututako aberastasun forma baizik. 
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c) Munduko dirua 

Munduko merkatuan balio neurri bikoitza da nagusi: urrea eta zilarra. Bere forma naturala 

giza lan abstraktuaren errealizazioaren forma soziala da aldi berean. Funtzio nagusia 

ordainketa bitartekoa da. 

 

Metaketa funtzioak diruak barne zirkulazio eta ordainketa bitarteko gisa duen funtzioari 

erantzuten dio, eta hein batean munduko diru gisa duen funtzioari. Azken funtzio hau 

betetzeko diru-merkantzia efektiboa behar da: urrea eta zilarra materialki gorpuztuak.  

 

Urre eta zilar korronteek mundu merkatuan zehar zirkulatzen doaz, barne kanaletara sartzen, 

higatutako txanponak ordezkatzen, luxu handiko objektuak egiteko materiala ematen, eta 

altxor gisa gelditzen (metaketa). Mugimendu hau merkantzian errealizatutako lan nazionalak 

metal preziatuen ekoizle diren herrialdeetako lanarekiko (urrean eta zilarrarengan burututako 

lanekiko) trukean ematen da.  
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II. Atala. Dirua kapitala bihurtzea 

IV. Kapitulua. Nola bilakatzen den dirua kapitalan 

1. Kapitalaren formula orokorra 

Kapitalaren hasiera puntua merkantzien zirkulazioa da. Merkantzien zirkulazioaren emaitza 

kapitalaren hasiera forma da. Lehenengo Diru formak, prozesu ezberdinen bitartez, kapitalan 

bilakatzeko joera du. Dirua diru gisa eta dirua kapital gisa haien zirkulazio formagatik 

ezberdintzen dira. 

 

Dirua – Merkantzia – Dirua, edo D-M-D, saltzeko erostea da, dirua merkantzian bilakatzea 

dirua lortzeko. Bi fase daude aurkakotasunean: 

1. DM edo erosketa, diruarekin merkantzia erosten da. 

2. MD edo salmenta, prozesu totala. Dirua diruagatik elkartrukatzen da. Baina forma 

desberdintasunak daude MDM-rekiko. 

 

Fase bakoitzean merkantzia eta dirua aurkaritzan daude. Zirkulazio prozesuaren baitan 

aurkakotasunean dauden faseak alderantzizko ordenean garatzen dira. Prozesu totalaren 

bitartekari gisa merkantzia edo dirua egon daitezke: 

-Merkantzia: MDM, dirua beti gastatzen da, merkantzia bilakatzen da. 

-Dirua: DMD, dirua aurreratutako dirua bueltan izateko erabiltzen da. 

 

DMD forman merkantzia berbera bi aldiz aldatzen da tokitik. Dirua bere hasierako tokira 

bueltatzea ez da merkantzia erositako prezioan baino garestiago saltzen delako jazotzen. 

Soilik bueltatzen den diru baturaren magnitudean du eragina egoera honek. MDM prozesuan 

dirua bueltatzen bada, honek ziklo berri bat hasten duelako da. DMD prozesuan  bueltatzen 

bada, operazioak porrota jasan du. MDMren azken helburua erabilera balioa asetzea da. 

DMDren hasiera Diruaren poloa da: prozesuko propultsorea eta determinantea truke balioa 

da. 
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100 librarekin hasi eta 100 librarekin bukatzea operazio zentzugaba da. Dirua merkantziaren 

itxuraldatutako forma da, eta diruan erabilera espezifikoen balioen arrastoak ezabatuak dira. 

Prozesu honetan kantitateak bere magnitudeagatik ezberdintzen dira. DMD prozesuan ez dago 

poloen arteko ezberdintasun kualitatiborik, bai ordea kuantitatiboa.  

 

Helburua zirkulaziotik bertara txertatutako baino diru gehiago ateratzea da: DMD´. Gainbalio 

baten bidez hazten da hasierako diru kantitatea: balorizatzen da. Eta prozesu hau da dirua 

kapital bilakatzen duena. MDM forman ere bere balioa baino prezio handiago edo 

txikiagoagatik eros daiteke merkantzia. Baino balioaren diferentzia hauek ustekabekoak dira. 

Diru bezala gastatzen badira librak, dirua ez bada balorizatzen, kapitala izateari uzten diote.  

 

Magnitudea handituz aberastasunera hurbiltzen saiatzen da kapitala. Dirua kapital gisa 

zirkulatzen dagoenean, bere zirkulazioak bere baitan du helburua. Balioaren balorizazioa 

prozesu hau behin eta berriz berrizten bada eman daiteke soilik: kapitalaren mugimendua 

etengabekoa da. Mugimendu honetako agente kontziente bezala, diruaren jabea kapitalista 

bilakatzen da. Bere helburua balioa balorizatzea da. Bere motibazioa aberastasun 

abstraktuaren apropiazio progresiboa burutzea da. Erabilera balioa ez da inoiz kokatzen 

kapitalista baten helburuetan. Metatzaile batek ez du kapitalista baten izaera berdina: berak 

dirua zirkulaziotik babestu nahi du, gorde eta metatu. 

 

DMDan, merkantziak eta diruak balioaren existentziaren modalitate ezberdin soil gisa 

funtzionatzen dute. Balioa, diruaren eta merkantziaren arteko etengabeko aldaketaren baitan, 

bere magnitudea automatikoki aldatzen doa, bere burua balorizatuz. 

 

Dirua bere identitatea bere buruarekin kontrastatzen duen forma independentea da. Baina 

merkantzia forma hartu gabe, dirua kapitalan bilakatu daiteke. Zirkulazio soilean, merkantzien 

balioak, gehienez, diruaren forma autonomoa jaso dezake. Balioa, balio progresiboan 

bilakatzean, kapitala da. Balioa zirkulaziotik dator eta bertara bueltatzen da, bertan mantendu 

eta biderkatzen da, bertara handituta bueltatzen da eta ziklo berdina behin eta berriz hasten du. 

 

Garestiago saltzeko erostea merkatal kapitalaren formula dirudi, baino ez da horrela. Industria 

kapitala merkantzian bilakatzen den dirua ere bada, diruan bilakatzeko. DMD´ kapitalaren 

formula generikoa da, zirkulazioaren orbitan aurkezten den moduan. 
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2. Formula orokorraren kontraesanak 

Erabilera balioaren arabera, bi aldeek elkartrukean irabazi dezakete. Ekoizleak espezializatuta 

badaude, truke berdinagatik norberak bere kabuz lortu dezakeena baino erabilera balio  

handiagoa lortu dezake trukean. 50 libra ardo eta 50 libra gari trukatzean, balio gisa ez dago 

magnitude aldaketarik. Prezioa aurretik ezarrita, erosketa eta salmenta prozesuak bitan 

banatzeak ez du edukia aldatzen. Forma aldaketak ez du balio aldaketa suposatzen: 

merkantziaren prezio baliokidea trukatu da. Baliokidetasuna egonda, ez dago irabazirik. Batek 

irabaztekotan, besteak galduko luke: merkantziaren prezioa bere balioaren araberako 

prezioarekiko dibergentea bada, merkantzien truke legearen haustura eman da.  

 

Bere forma puruan merkantzien trukea baliokideen trukea da: ez du baimentzen balioa 

eskuratuz aberastea. Baina errealitatean gauzak ez dira bere purutasun osoan agertzen:  ez-

baliokideen arteko trukea ematen da. Merkatuan, merkantzien jabeak daude. Eta jabeak 

gauzatu dezakeen boterea bere merkantzien boterea da. Erabilera balioa alde batera utzita, 

merkantzien arteko ezberdintasun bakarra bere forma naturalaren (merkantzia) eta bere 

itxuraldatutako formaren (dirua) artekoa da. Horregatik, saltzaileak (merkantzia jabeak) eta 

erosleak (diru jabeak) ezberdintzen dira. 

 

Prezioen gainkargu nominalak ez du gainbaliorik sortzen: salerosketa prozesuko hurrengo 

pausuan galduko duzu eta. Salerosketan beti ekoizleak daude, zuzenean edo ordezkatuak, eta 

parekatzea ematen da haien artean. Batek merkeago lotzen badu merkantzia, berari merkeago 

erosten diote aldi berean. 50 balioa 60gatik saltzen badut ez dago gainbaliorik, beste aldeak 

galtzen du eta (azpibalioa). Zirkulazioan dauden balioak ezin dira horrela handitu, bere 

distribuzioan emandako aldaketa guztiak direnak direlarik.  

 

Analisi honetan ez daude presente merkatal kapitala eta interes kapitala, kapitalaren aurre-

adierazpenak. DMD´ merkatal kapitalan indarrarekin agertzen da, baina ekoizleen engainua 

dela eta azaltzen da. Merkatal kapitalaren balorizazioa emateko, merkantzien zirkulazio 

soiletik haratago joan beharra dago. Interes kapitalak DD´ forma du zuzenean, usurarena: 

dirua ez da bere jatorrizko helburua burutzeko erabiltzen. Biak, interes eta merkatal kapitalak, 

kapitalaren oinarrizko forma modernoaren aurrekariak dira. 
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Jabeak bere lanarekin balioak sortzen ditu, baina ez balio berria sortzen dituzten balioak.  

Larruarekin botak egiten ditu eta balioa txertatzen du, besterik ez. Ezinezkoa da beste 

merkantzia jabeekin zirkulazioan kontaktuan sartu gabe balioa balorizatzea (hau da, dirua edo 

merkantzia kapitalan bilakatzea). Esan denez, kapitalak zirkulazioan eta bertatik kanpo 

ernaitzen da aldi berean. Ikerketaren hasierako puntua merkantzien zirkulazioa da, 

baliokideen arteko trukea. Jabeak balio dutenagatik erosten ditu merkantziak eta bere 

balioagatik saltzen ditu, eta bukaeran txertatutako balioa baino balio gehiago lortzen du.  

3. Lan indarraren erosketa eta salmenta 

Diruaren balioaren transformazioa kapitalan ezin da diruan bertan eman. Azken finean, diruak 

erositako merkantziaren prezioa errealizatzen du, besterik ez. Dirua ez da zirkulazioaren 

bigarren zatian kapitala bilakatzen (merkantziaren bir-salmenta). Bertan merkantzia bere 

forma naturalera bueltatzen da, besterik ez. 

 

Balioaren transformazioa erositako merkantziarengan ematen da, lehenengo fasean, DM, ez 

bere balioan. Bere baliotik ernaitzen da: bere erabilera balioa balio iturria izatea den 

merkantziaren bidez. Hau da, bere kontsumoa lanaren materializazioa (balioa sortzea) den 

merkantziaren bidez: lan indarra.  

 

Lan indarra gorpuztasunean ematen diren baldintza fisiko eta espiritualen multzoa da, 

pertsona baten pertsonalitate bizian, eta pertsonak edozein motako erabilera balioak ekoiztean 

martxan jartzen dituenak. 

 

Lan indarra merkantzia gisa ulertzean, bere jabeak merkantzia gisa eskaini eta saltzen du. 

Horretarako jabe askea izan behar du. Merkantzien arteko harremana berdinen artekoa izan 

behar du (lan indarra eta diruaren artean). 

  

Lan indarra denbora zehatz batean saldu behar du. Betirako salmenta kontratu bat egingo 

balitz esklabuak izango ginateke. Bere jabetzari uko egin gabe saldu behar da, nahiz eta bere 

disfrutea beste bati eskaini. Lan indarra merkantzia gisa azaleratzeko bigarren baldintza, bere 

jabeak berak ekoiztutako merkantziak (zeinetan bere lana materializatzen den) saldu ezin 

izatea da. Horretarako beharko lukeena ekoizpen baliabideak edukitzea da. 
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Naturak ez ditu dirua edo merkantzia eta lan indarraren jabeak bere kabuz sortzen. Garapen 

historikoaren emaitza da. Aurrekariak daude, eta egungo egoera eraldaketa ekonomiko 

ugariren emaitza da. Merkantzia existitzeko, adibidez, ezin dira produktuak ekoizlearen 

beharrak zuzenean asetzeko ekoiztu. Ekoizpen produktu (ia) guztiak merkantzia forma dute, 

hau ekoizpen erregimen kapitalistan ematen da. Merkantzia agertzeko, gizartearen baitan 

lanaren banaketa soziala eman behar da: erabilera balio eta truke balioaren arteko dibortzioa, 

hain zuzen. Elkartruke zuzeneko fasean dibortzio hau hasi besterik ez da egiten. 

 

Dirua, merkantzien zirkulazioa gutxi garatua dagoenean jada existitzen da. Baina kapitala 

agertzeko ekoizpen baliabideen jabeak langile askea (bere lan indarraren saltzaile bezala) 

topatzen duen testuingurua eman behar da. Lan indarra merkantzia propioa izanda, lan 

asalariatua agertzen da. Horrela, lanaren produktuen forma merkantila hedatzen da. 

 

Balio gisa, lan indarrak bere baitan materializatutako bataz besteko lan sozialaren kantitate 

zehatz bat besterik ez du adierazten.  Pertsonaren kontserbazioa edo birprodukzioa da hau. 

Bizitzarako bitartekoen bidez langileak lan indarra birproduzitzeko beharrezko lanaren 

iraupena jasotzen du. Hau da, bizitza beharrak asetzeko diren bizitzarako bitartekoak 

ekoizteko behar den beharrezko lanaren iraupena. 

 

Lan indarra ekintzan errealizatzen da, lan egiten ejerzitatzen da: muskuluen gastua, nerbioak, 

burbuina, … birjartzea edo berritzea beharrezkoak direnak. Intentsitatea handitzen bada, 

energia sarrera ere handitu beharra dago. 

 

Behar naturalak kulturalki ezarriak dira, produktu historikoak dira. Herrialde eta garai zehatz 

batean beharrezkoak diren bizitzarako bitartekoen bataz besteko batura faktore finkoa da. Eta 

ugalketa beharrezkoa da ere. Desgastea eta heriotza berritzeko haiekiko gutxienez berdinak 

diren indar berriak behar dira. Hau da, langilearen ordezkoen bizitzarako bitartekoak ere lan 

indarraren baitan doaz (seme-alabenak). 

 

Irakasketa gastuak  lan indarraren ekoizpenean txertatutako balioen artean kokatzen dira. Lan 

indarraren balioa bizitzarako bitartekoen balio zehatz bat da. Bizitzarako bitartekoak 

ekoizteko beharrezko lanaren iraupena handitu eta murriztean, lan indarraren balioa aldatzen 

da.  
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Egunero, astero, eta hiruhilabetero hartu behar ditugun bizitza balioen balioa 365 egunengatik 

zatituta, egunean kontsumitutako balio dugu. Egunero erabilitako baliabide hauek zenbat 

ordutan ekoizten dira? Ba hori da lan indarraren egun baten balioa. Ia seguru pertsona horren 

lan jardunaldia baino denbora gutxiago izango da.  

 

Soldata minimoa fisikoki ezinbestekoak diren bizitzarako bitartekoen balioa da. Bestela 

langilea errakitikoa egongo litzake, eta bere lan indarraren balioak behera egingo luke, 

baldintza horietan lana okerrago egiten da eta. Lanerako ahalmena (lan indarra) ez da ezer 

saltzen ez bada. Erabilera balioa salmentaren ostean adierazten da, lan indarraren enpleguan 

edo aplikazioan. 

 

Lan indarraren enajenazioa eta bere ariketa erreala eta efektiboa ez dute denboran zehar bat 

egiten. Lan indarra ez da ordaintzen funtzionatu duen arte: langileak erabilera balioa 

aurreratzen du; lan indarra ondoren ordaindu arren saldua geratzen da. Lan indarraren 

kontsumo prozesua merkantzia eta gainbalioaren ekoizpen prozesua da. Ekoizpenean, 

kapitalak bere burua ekoizten du. 
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III. Atala. Gainbalio absolutuaren ekoizpena 

V. Kapitulua. Lan prozesua eta balorizazio prozesua 

1. Lan prozesua 

Lana lan indarraren erabilera bera da: lan indarra ekintzan. Erabilera balioak sortzera 

bideratua dago, baina aspektu hau ez da aldatzen langileak berarentzat edo kapitalistarentzat 

egiten badu lan. Lana naturaren eta pertsonen arteko prozesua da, ekintzaren bidez ematen 

dena. Natura eta pertsonen arteko materia elkartrukea gauzatzeko baldintza orokorra lan 

prozesua da.  

 

Lan prozesua langilearen buruan dago: materiarengan bere helburua burutzen du. Lan 

prozesuan dauden faktore sinpleak lana, objektua eta bitartekoak dira. Lan bitartekoak 

langilearen eta berak lantzen duen objektuaren artean kokatzen diren objektu edo objektu 

multzoa dira, langileari objektuarengan bere aktibitatea gauzatzeko balio diotenak. Lan 

bitartekoek, beraz, giza lan prozesua ezaugarritzen dute. 

 

Ekonomia garaien artean desberdintasunak ezartzen dituen faktorea ez da “zer lantzen den”, 

“nola lantzen den” baizik: ze lan erremintekin. Lan bitartekoak lan indarraren garapenaren 

erakusleak dira, baita lan baldintza sozialen erakuslea ere. Bitartekoen baitan instrumentu 

mekanikoen garrantzia azpimarratu behar da. Kontuan izan behar da ere baldintza materialak 

lan bitartekoak direla (lan prozesua burutzeko beharrezkoak direnak: lurra, lokala, kaleak,…). 

Lan prozesua produktuan amaitzen eta iraungitzen da. 

 

Ekoizpen baliabideak lan baliabideak eta lanaren pean dauden objektuak dira. Azken finean 

objektu bat aldi berean lan prozesuaren emaitza eta lan prozesuaren baldintza da (hau da, 

hastear dagoen lan prozesu berri baten baitan).  

 

Industriak (erauzketa industria ezik) aurretiko lana jaso duten objektuetan oinarritzen dira 

(lehengaietan). Aurreko produktuak erabilera balio gisa mantendu eta errealizatzeko bide 

bakarra lan biziarekin harremanetan egotea da. Lanak materialak eta instrumentuak 
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kontsumitzen ditu: ekoizpen kontsumoaren emaitza produktu bat izango da. Produktuak 

materialak eta instrumentuak desgastatzen ditu aldi berean.  

 

Kapitalistak langileak lanean ekoizpen baliabideak kontsumitzea egiten du. Baina lan 

prozesua ez da aldatzen langileak kapitalistarentzako lan egiteagatik.  Kapitalistaren aldetik, 

lan prozesua lan indar kontsumo prozesu gisa ulertzen da, bi fenomeno berezirekin:  

1. Kapitalistaren menpe dago langilea; langilearen lana kapitalistaren jabetza da. 

2. Lan prozesuaren emaitza (produktua) kapitalistaren jabetza da. 

 

Lan indarra erostean, kapitalistak produktuaren sortzean dauden bizirik gabeko elementuei 

langilearen lan indarra gehitzen die, fenomeno bizi gisa. Bizirik gabeko elementuak bere 

jabetza dira aldi berean. Lan indar-merkantziaren kontsumoa ematen da kapitalistaren 

ikuspegitik. 

2. Balorizazio prozesua 

Merkantzien ekoizpenean, truke balioaren inkarnazio materiala (edo euskarria) direlako 

ekoizten dira erabilera balioak. Helburuak hauek dira:  

1. Truke balioa duen erabilera balioa ekoiztea, salmentara bideratutako produktua, hau 

da, merkantzia.  

2. Bere ekoizpenean inbertitutako balioen batura berdindu eta gaindituko dituen 

merkantzia ekoiztea. Balio handiagoa lortzea: gainbalioa. 

 

Ekoizpen prozesuak ekoizpen prozesua eta balio eratze prozesua barnebiltzen ditu. 

Merkantziaren balioa bere ekoizpenerako sozialki beharrezkoa den lanaren iraupena da. 

Aurretik txertatutako lana eta orainaldiko lana berdin balio dute ekoizpen prozesuan. 

Produktu baten balioa aztertzeko orduan, presente izan behar ditugu sozialki beharrezkoa den 

lanaren iraupenean fase konkretu ezberdinak, azken produktua ekoiztu arte. 

 

Hori bai, balioa gehitzeko:  

1. Erabilera balio batengan gorpuztu behar da lana (edozein izanik). 

2. Nagusi diren baldintza sozialen araberako beharrezko lanaren iraupena besterik ez 

da txertatzen. 
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Balio iturri gisa, berdin du ze erabilera balio sortzen duen lanak. Soilik sozialki beharrezko 

lanaren iraupenak zehaztuko du balioa. 

 

Ekoizpen prozesuaren amaieran, kapitalistak balioen batura ematen dela ikusten du beti. Hau 

da, berak merkatuan erositako baloreak ekoizpen prozesuan batu egiten dira. Ez da gainbalioa 

berez sortzen.  

 

Kapitalistak langileari honek bere lana materializatuko duen materia ematen dio. Lan 

indarrean txertatutako aurretiko lana, eta lan indar honek garatu dezakeen lan bizia (hau da, 

bere eguneroko kontserbazio kostua eta bere eguneroko errendimendua) guztiz desberdinak 

diren bi magnitude dira. Lehenengoak bere truke balioa baldintzatzen du. Bigarrenak bere 

erabilera balioa.  

 

Lan indarra balio iturria da, baina baita ere berak duen balioa baino balio gehiagoren iturria. 

Erabiltzen duen balioa baino balio gehiago sortu dezakeen merkantzia bakarra da lan indarra. 

Lan indarraren saltzaileak bere truke balioa errealizatzen du eta bere erabilera balioa 

enajenatzen du, edozein merkantzia saltzaileren moduan. Eta lanean egunero bere lan indarra 

birproduzitzeko denbora gainditzean (hau da, bere baitan txertatu behar dituen balioen 

ekibalentea ekoizpenean gainditzean) gainbalioa egozten edo sortzen du. Dirua kapitalan 

bilakatzen da. Kapitalistarentzat etekinak lortzeko arazoa konponduta dago merkantzien truke 

legea apurtu gabe. Lan indarraren kontsumo prozesua eta merkantzia ekoizpen prozesua 

berdinak dira. 

 

Dirua kapitalan bilakatzea zirkulazioaren orbitan ematen da eta ez da ematen. Zirkulazioaren 

bitartez ematen da, merkantzien merkatuan lan indarraren erosketari lotua dagoelako, eta ez 

da zirkulazioan ematen prozesu honek balorizazio prozesua abiatzen duelako, honen 

erdigunea ekoizpen prozesuan dagoelarik. 

 

Balio sortze prozesua eta balorizazio prozesua alderatuta, bigarrena lehenengoaren luzapena 

da (puntu zehatz batetik aurrera, hau da, lan indarra ordainduta dagoen puntua). Balorizazio 

prozesuan interesatzen zaiguna ezberdintasun kuantitatiboak dira, lanaren zenbat kantitate 

zehatz dagoen materializatua (beti ere sozialki beharrezkoak direnak, hau da, lan indarra 

baldintza normaletan lan egitea: bataz besteko gaitasun, trebetasun eta azkartasun mailarekin, 
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eta bataz besteko esfortzu mailarekin). Materialak alferrik galtzen badira, azken finean balio 

sortze prozesuan txertatzen den lan materializatua galtzen da. 

 

Ekoizpen prozesua lan prozesuaren eta balio sortze prozesuaren batasun gisa ulertzen badugu, 

merkantzien ekoizpen prozesua antzemango dugu. Aldiz, lan prozesu eta balorizazio prozesu 

batasun gisa, ekoizpen prozesua ekoizpen prozesu kapitalista da, merkantzien ekoizpen 

kapitalistaren forma alegia. 

 

Lan konplexua lan normalak duen pixu espezifikotik haratago doan lana da. Prestaketa gastu 

handiagoak ditu eta bere ekoizpenak gastu gehiago adierazten ditu horrela. Ondorioz balio 

altuagoetan materializatzen da. Baina lan sinplearen eta konplexuaren arteko 

desberdintasunak ilusio soilek sortu dituzte. Balio sorreraren prozesu orotan lan konplexua 

sozialki bataz besteko lan gisa ulertu behar da. 

 

VI. Kapitulua. Kapital iraunkorra eta kapital aldakorra 

Xurgatutako ekoizpen baliabideen balioak produktuan berragertzen dira, bere balioaren zati 

osagarri bezala. Produktuak aurreko balioa gordetzen du balio berri batean txertatze 

soilarekin. Lanaren efektuak izaera bikoitza du: aldi berean balioa sortzen du eta balioa 

transferitzen du. Balioa lan produktiboaren forma zehatzean txertatzen du, hau da, helburu 

bati begira burututako forma da. Materiala erabilera balio berri batean bilakatzen du; aurreko 

erabilera balioaren forma desagertzen da. Aurreko lan iraupena transferitua gelditzen da. 

  

Izaera erabilgarri konkretuak desgastatutakoa bereganatzen du. Izaera abstraktoak, aldiz, balio 

magnitude zehatz bat gehitzen du. Aspektu konkretuan, langileak ekoizpen baliabideen balioa 

produktura transferitzen du baliabideen izaera erabilgarri eta zehatzari esker, ez lan abstraktua 

txertatuz. Lanaren kantitatearen eta kalitatearen bi aldeak ematen dira prozesuan. 

 

Lanak duen balio kontserbatzaile izaera, balio berriaren iturri izaerarengandik guztiz 

ezberdina da, prozesu berean ematen diren arren. Ekoizpen ahalmena handitzean, lan 

transferitua handitzen da, eta lan txertatua gutxitzen da (proportzioan). 
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Ekoizpenaren baldintza zehatzak mantenduta, langileak gero eta lan gehiago txertatu, gero eta 

balio gehiago transferitu edo mantenduko du, baina ez du balio gehiago mantenduko balio 

gehiago txertatzearren, bere lanaren baldintza finko eta independenteen pean txertatzen 

duelako. 

 

Balioa erabilera balioan gorpuztua bakarrik existitzen da. Higadura ematen bada, txikitzen 

doaz. Ekoizpen baliabideek produktuei erabilera balio berri baten forma emateko erabilera 

balioa galtzen dute: produktura ekoizpen baliabideek ekoizpen baliabide gisa galdutako balioa 

doa soilik. Adibidez, makina bat 6 egunetan puskatzen bada, egun batean erabilera balioaren 

1/6-ko galera jasango du. Produktura egunero bere balioaren 1/6 doa, lan bitartekoen 

desgastea hain zuzen. Ez balu baliorik galtzeko (lan indarraren produktua ez balitz), ez luke 

produktura baliorik transferituko: lurraren, uraren, … kasuan. 

 

Ekoizpen prozesua lan prozesu gisa osotasunean ulertu behar dugu. Balio sortze prozesuko 

elementu gisa, aldiz, fragmentarioki izan behar dugu kontuan (makina desgastatzen doa). 

Galerak ere kontuan izaten dira balioan. 

 

Ekoizpen baliabideek ezin dute inoiz ere produktura haiek duten balioa baino kantitate 

handiagoa transferitu. Prozesu hau ez da sortzen dutenaren araberakoa, ekoizpen baliabideak 

produktu gisa duen lan kantitatearen araberakoa baizik. Erabilera balio gisa jarduten du, ezin 

du duena baino gehiago eman. 

 

Lan produktiboak ekoizpen baliabideak produktu berri baten sortzaile bilakatzen ditu: balioa 

produktu berrira doa, gorpuzkera berriarekin. Baina langileak ezin du ekoizpen baliabideekiko 

balio berria txertatu: forma erabilgarri batean txertatzen du lana, produktu batzuk beste batean 

ekoizpen baliabide gisa erabiliz. Lan indar biziak balioa txertatzen balioa kontserbatzen du. 

Kapitalaren balioaren kontserbazioa ematen da horrela. 

 

Kontsumitzen dena ekoizpen baliabideen erabilera balioa da, ez balioa, zeina ezin den ezta 

birproduzitu. Erabilera balioa beste berri batean transformatzeko desagertzen denez 

kontserbatzen da. Horrela, ekoizpen baliabideen balioa produktuen balioengan agertzen da, 

baina zentzu hertsian ez da birproduzitu. Lan indarrak produktuei ekoizpen baliabideen balioa 

transferitzen die eta balio gehigarria sortzen du.  
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Balio bat beste batengatik ordezkatzea balio berria sortuz burutzen da; azken hau da 

prozesuan sortzen den balio berri bakarra.  

 

Lan indarra ez da ekoizpen baliabideen balioa birproduzitzera mugatzen, balio berria sortzen 

du ere: gainbalioa. Gainbalioa produktuaren sorreran kontsumitutako faktoreen (ekoizpen 

baliabideak eta lan indarra) balioarekiko produktuaren balioaren soberakina da (edo haiekiko 

dagoen balio aldea). Deskribapen hau zer da? Bere balorizazio prozesu propioan kapitalaren 

parte osagarri ezberdinen funtzioak definitzea. 

 

Ekoizpen baliabideen erosketan inbertitutako kapitalaren zatiak (lehengaiak, materia 

laguntzaileak eta lan instrumentuak) ez du balio magnitude aldaketa jasaten ekoizpen 

prozesuan zehar. Hau kapitalaren zati iraunkorra da: kapital iraunkorra. 

 

Lan indarraren erosketan erabilitako kapitalak, aldiz, ekoizpen prozesuan balio aldaketa 

jasaten du. Bere baliokidea ekoizteaz gain soberakin bat sortzen du, gainbalioa, aldakorra 

dena. Magnitude iraunkorretik aldakorrera bilakatzen da momentu oro kapitalaren zati hau. 

Kapitalaren zati aldakorra kapital aldakorra da. 

 

Kapital iraunkorrak balio transferentzian aldaketak jasan ditzake, baina ez balorizazio 

prozesuan, aurretik baizik. Balio gehiago edo gutxiago transferituko da, ekoizpen baliabide 

gisa erabilitako merkantziak ekoizteko erabilitako sozialki beharrezko lan iraupenaren arabera 

(uzta txar batean, sozialki beharrezko lanaren iraupena handitu eta balio gehiago eransten da). 

Hau jaixten bada, balio gutxiago transferituko dute produktura. Ekoizpen prozesuan 

erabilitako kapital aldakor eta kapital iraunkorraren arteko proportzioa aldatu daiteke, baina 

haien funtzioek berdin jarraituko dute. 

 

VII. Kapitulua. Gainbalio kuota 

1. Lan indarraren esplotazio maila 

Gainbalioa (g), produktuaren balioaren eta bere ekoizpenean erabilitako balioaren baturaren 

arteko soberakina da. Bi zati ditu kapitalak: ekoizpen baliabideetan inbertitutako diru kopurua 
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(i, iraunkorra), eta lan indarran inbertitutako diru kopurua (a, aldakorra). Kapitala = i + a, 

baina prozesu amaieran, (i + a) + g. Eta Kapitala  Kapitala´ bilakatzen da. kapitalaren 

balorizazioa ematen da. 

 

Kapital iraunkorrak bere balioaren zati bat produktura pasatzen du, baina ez du paperik balio 

berriaren eraketan. Hau da, gainbalioa (g) kapital aldakorran izandako aldaketengatik agertzen 

da: a + g = a + DELTAa (hazkundeak, lan indarrak txertatuak). Zati aldakorra handitzen da, 

eta kapital orokorra handitzen da. 

 

Kapital aldakorra funtzionatzeko, kapital iraunkorra proportzio egokietan inbertitu behar da, 

lan prozesuaren izaera tekniko konkretuaren arabera. Lan indarra, giza organismoaren forman 

zehaztutako materia naturalen multzoa da, eta balioa lan indarra bera lanean bilakatuz sortzen 

da. Gainbalioaren magnitude proportzionala:  

 

     Gainbalioa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Kapital aldakorra  

 

Eta kapital aldakorraren balorizazio proportzionala  gainbalio kuotaren berdina da. 

 

Lanaldiaren lehen zatiak inbertitutako kapital aldakorraren balioa birjartzen du (birprodukzio 

soziala). Hau beharrezko lanaren iraupena da. Langilearentzat beharrezkoa da, lanaren forma 

sozialalarekiko independentea da eta. Kapitalistarentzat beharrezkoa da, bere existentzia 

bermatzen duelako. Lanaldiaren bigarren zatia, lan soberakinaren iraupena da. 

 

Balioa lan denboraren materializazioa da (balio-lan teoria). Gainbalioa, lan soberakinaren 

iraupenaren materializazioa da. Gizarte ekonomiko ereduak bata bestearengandik bereizten 

duena zera da: ekoizleari lan soberakina kentzeko edo lapurtzeko forma. 

 

Kapital aldakorraren balioa berak erositako lan indarraren balioa da. Balio honek beharrezko 

lanaren iraupena determinatzen du, eta lanaldi osoan beharrezko lanaren iraupenak gainbalioa 

determinatzen du (beste zatia, hain zuzen).  
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     Gainbalioa                          Lan soberakina 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Kapital aldakorra         =        Beharrezko lana 

 

Formula honek kapitalak burututako lan indarraren esplotazio kuota adierazten du. Ekuazio 

honek lanaldiko bi zatien artean dagoen proportzioa erakusten digu. Kapital iraunkorraren 

balioa 0-ra jaitsi behar da gainbalioa aurkitzeko. Aurkitu behar dena kapital aldakorra da. 

2. Balioaren azterketa produktuaren zati proportzionalengan 

Adibidez, 30 txelineko produktu batean: 24 txelin (kapital iraunkorra) + 3 txelin (kapital 

aldakorra) + 3 txelin (gainbalioa). Proportzionalki banatzen dira une oro: une oro dago kapital 

iraunkorra bere balioa produktuari txertatzen, pixkanaka. Bere balioaren zati integranteak 

produktuko zati proportzional gisa aztertu behar dira. Haien artean, hori bai, desberdintasun 

funtzional bat ezarri dugu aurretik. Baina ez da banaketa zurrun bat: aldi berean ematen da. 

3. Seniorren “azken ordua” 

Nassau W. Senior-ek irabaziak soilik azken orduan sortzen zirela argudiatu zuen 1836an. 

Ekonomia politikoko irakaslea zen. Bere ustez, lanaldia gutxituta irabaziak ez ziren lortuko. 

Baina lanaldia murriztuta erabilitako kapital aldakorra eta iraunkorraren balioak txikiagoak 

dira. Langileak ez du kotoiaren balioa birjartzen, kotoiaren balioa produktura igarotzen da lan 

aktibitateari esker (lanaren kalitatea, ez kantitatea). Ordu gutxiago lan eginda egia da 

gainbalio tasak behera egingo duela. Adibidez: 

 

-12 orduko lanaldia: 6 ordu BLI
1
 eta 6 ordu LSI  %100-ko gainbalio kuota. 

-9 orduko lanaldia: 6 ordu BLI eta 3 ordu LSI  %50-ko gainbalio kuota. 

4. Produktu soberakina 

Gainbalio kuota kapitalaren zati aldakorrarekiko proportzioan determinatzen da. Produktu 

soberakinaren magnitudea beharrezko lanean gorpuztutako produktuarekin proportzioan 

neurtzen da. Eta gainbalio ekoizpena ekoizpen kapitalistaren oinarrizko helburua denez, 

aberastasun maila ez da ekoiztutako produktuen magnitude absolutuaren bidez graduatzen, 

produktu soberakinaren magnitude erlatiboaren bidez baizik. Azken finean, lanaldia 

                                                 

1
 BLI: Beharrezko lanaren iraupena / LSI: Lan soberakinaren iraupena 
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beharrezko lanaren iraupenean (langileak bere lan-indarra birproduzitzeko iraupena) eta lan 

soberakinaren iraupenean (langileak balioa txertatu baina ordaintzen ez zaion iraupena) 

zatitzen da. 

 

VIII. Lanaldia 

1. Lanaldiaren mugak 

Lan indarraren balioa, bere ekoizpenean txertatutako beharrazko lanaren iraupenaren 

araberakoa da. Hau da, bizitzarako baliabideek 6 ordu lan badituzte, 6 ordu lanean egonda 

langileak jada burutu du bere lanaldiko beharrezkoa den zatia.  

 

Gainbalio kuotak ez du adierazten lanaldiaren iraupena. Beharrezko lana eta lan 

soberakinaren arteko proportzioa adierazten du, besterik ez. Lanaldia magnitude aldakorra da. 

Gutxieneko muga dago, zeina beharrezko lana den. Baina ekoizpen erregimen kapitalistan, 

beharrezko lana lanaldiaren zati bat besterik ez da. Lanaldia ez da inoiz beharrezko lanaren 

iraupenera mugatuko, kapitalista irabazi gabe geratuko da eta. 

 

Gehienezko muga lan indarraren muga fisikoaren araberakoa izango da, deskantsoak edota 

beste behar fisikoen asetzeak mugatuta, baita behar sozial eta espiritualen arabera. Gizartean 

nagusi diren arau moralek ere lanaldiaren gehienezko muga zehaztuko dute. Maila kultural 

orokorraren araberakoa izango da muga hau. Beraz, lanaldiaren gehienezko muga elastikoa 

dela argi dago. 

 

Kapitalak momentu oro bere burua handitzeko sena du, bere zati iraunkorraren bidez ahalik 

eta lan soberakin gehiena xurgatzen. Gero eta lan gehiago xurgatu gehiago bizi da. Langileak 

lan egiten duen denbora kapitalak erositako lan indarra kontsumitzen duen denbora da. Zera 

bilatzen du: erositako merkantziari ahalik eta erabilera balio handiena ateratzea. Kapitalistak 

lanaldia luzatu nahi du kapitalari etekin handia ateratzeko, baina langileak bere lan indarra 

birproduzitu behar du. Kapitalak lanaldia luzatzen (ezerren truke), lan indarraren gain dituen 

jabetza eskubideak berresten ditu. Baina honen aurrean saltzailearen eskubideak daude, 

merkantzia (lan indarra) baldintza egokietan saltzeko eskubidea. 
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2. Lan soberakin gosea. Fabrikatzailea eta noble lur-jabeak 

Lan soberakina ez da kapitalaren asmakuntza. Esklabutzan ere lan soberakina ematen da. 

Lehen, erabilera balioa nagusitzen zen. Ekoizpenaren izaeratik ez zen lan soberakinaren gosea 

sortzen. Joputzan beharrezko lana eta lan soberakina ez ziren nahasten. Egun batzuetan 

jauntxoen edo nobleen lurrak lantzen zituzten, eta beste egun batzuetan haien lurrak lantzen 

zituzten jopuek. Lan motak ez ziren denboran eta espazioan nahasten. 

 

Ekoizpen kapitalistan, lan egitera behartzen zaie langileei: lanpostura aurretik sartu eta 

beranduago atera. Garai batean, nahiz eta jabeek legedia hautsi, isun txikiak jasotzen zituzten 

eta legeeak ez betetzea irabaziak ahalbidetzen zizkien. Lan inspektoreek ezin zituzten lan 

indarrarekiko “lapurreta” txikiak kontrolatu, eta horrela are gehiago aberasten ziren 

kapitalistak. 

3. Esplotazio muga legalik gabeko adar industrial ingelesak 

Lan soberakinaren gose amorratuaren aurrean, kapitala legeei lotzeko saiakerak egon dira. 

Esklabutza sozial, fisiko, moral eta intelektual kasuak eman dira industria adar guztietan. 

Langileek hobekuntza gisa 18 orduko lanaldia eskatu duten kasuak egon dira. Haurrak gau eta 

egun lanean egoten dira. Langile biztanleriak heriotza goiztiarra jasaten du. Beste kalte asko 

jasaten dituzte langileek, adibidez ogi adulteratua. Ogi industrian, ogia tranparik gabe saltzen 

zuten okinek ogia adulteratzen zuten okindegiak salatzen zituzten: haien esanetan bertako 

langileek 12 orduko soldatarekin 18 ordu lan egiten zuten, ogia prezio lehiakorrean saltzeko. 

1870an, irlandar okinek protesta egin zuten gaueko lanaren aurkako legea sortzeko. Nagusiek 

errepresioarekin erantzuten zuten halako kasuetan. Modistek 16-30 orduko lanaldiak zituzten, 

tenperatura altuarekin.   

4. Eguneko eta gaueko lana. Txanden sistema 

Kapital iraunkorraren helburua lana xurgatzea denez, langileak geldirik badaude haien 

existentzia berak galera negatiboa suposatzen du, kapitalaren ganorarik gabeko inbertsioa 

adierazten duelako. Eta baliabideengan galera positiboa suposatu dezake lana berriz hastea. 

Kapitalaren helburua 24 ordutan lana xurgatzea da. Horretarako lan indarrak gau eta egunez 

txandakatzen ditu, baita lanaldiak luzatzen. Logika hauxe da: 24 ordutan 12 ordutan baino lan 

soberakin gehiago xurgatzen du. 
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5. Lanaldi normalaren aldeko borroka. Lanaldiaren luzapena derrigortzen zuten 

legeak, XIV. mendearen erdialdetik XVII. mendearen amaieraraino 

Kapitalarentzat, lanaldia 24 ordukoa izan behar du. Kapitalarentzat langilea lan indarra da, eta 

langileak duen lan denbora guztia lanerako denbora da kapitalaren interesetarako. Baina 

lanaldia luzatzean muga moralak agertzen dira, baita fisikoak. Langilearen gorputzak hazteko, 

garatzeko eta osasuntsu kontserbatzeko duen denbora bereganatzen du kapitalak; bere 

lotarako denbora murrizten du. Kapitalari lan indarraren bizitza muga interesatzen zaio. Ez 

zaio axola lan indarraren heriotza goiztiarra. 

 

Lanaldi normalaren ezartzea langileen eta kapitalisten arteko borrokaren ondorioa da. Bi fase 

kontrajarri ditu borroka honek: estatuto zaharrenek lanaldia lutzatzen zuten, eta industria lege 

berriek, aldiz, lanaldia murriztu. XIV. eta XVII. mendeen artean, langileriaren garapenarekin 

batera lanaldiaren luzapena zehazten zuten legeek, Estatuaren inperioz langile helduei 

inposatua. Kapitalaren soluzioa 6 egun 4 eguneko soldata berdinarekin lan egitea izan zen, 

antzinako jaiegun eta ohiturekin amaituz. Kapitalisten argudioen arabera, lanaldia zehaztea 

eta haurren lana debekatzea lan egiteko askatasunaren aurka zioan. 

6. Lanaldi normalaren aldeko borroka. Lanaldiaren murrizketa legala. 1833 – 

1864 arteko industria legedia 

Ohiturak, adinak, naturak, sexuak, egunak eta gauak zehaztutako mugak zanpatuak izan dira. 

Honek erresistentzia mugimendua hauspotu zuen. 1802-1833 urte tartean lana arautzen zuten 

legeak onartu ziren Ingalaterran, baina ez ziren exekutatu. Industria modernorako lanaldi 

normala 1833ko industria legeak ezarri zuen (1844 arte iraun zuen): kotoi, zeta eta linoaren 

industrietan. Ordutegiak, haurren eta gazteen lan ordutegiak zehazten zituen, besteak beste. 

1838an langileek 10 orduak aldarrikatu zituzten. 1844an industria lege gehigarria onartu zen, 

emakumeen babesa zehazten zuena, eta haurren eta gazteen txanden inguruan zehaztapenak 

txertatu zituen. 

 

Orduak gutxitzen ari zirela ikusita, enpresariek soldatak ordua baino gehiago murriztu 

zituzten, langileengan argudio faltsuak zabalduz. Horrela langileen artean hala nolako 

banaketa sortu zuten lanaldiaren luzeeraren inguruan. Patroiek ere gazteak eta emakumeak 

kanporatu zituzten, hauen ordutegiak finkatuagoak zeudelako. Kapitalistek legeen zirrikitu 
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oro erabiltzen zituzten lan indarra ahal bezain beste esplotatzeko. Lanaldiak ordu muga bat 

zuenez, deskantso txikiak txertatzen zituzten tartean kapitalistek, langilea etxera joateko 

aukera ezabatuz eta 15 ordu lantokiaren menpe egoteko, 10 orduko soldatarekin. 

 

1850an parlamentuan legea berrikusi zuten, akatsak zituela argudiatuz. 10 orduak 

deuseztatuak izan ziren, eta langile borroka egon zen. Haurren lana justifikatzeko, zeta 

industriako kapitalistek zera zioten: “soilik esku delikatuek landu dezakete zeta”. Hau da, 8-9 

urteko haurren eskuak. Industria hori nagusi zen barrutietan heriotza tasa handia zen. 

Txandakako lanaldiak ere erabiltzen zituzten kapitalistek legeak hausteko, lan ikuskatzaileei 

haien lana zailtzeko. 1860an industria esparru gehiago lanaldien erregulazioaren legearen 

menpe sartu ziren. 

7. Lanaldi normalaren aldeko borroka. Industri legedi ingelesaren eragina beste 

herrialdeetan 

Kapitalaren lan soberakinaren gosea ura, lurra eta makineria erabiltzen zuten industrietan 

garatu zen lehendabizi. Hau da, lanaldiaren luzapen handiena bertan ematen zen. Ezohiko 

legedia ezarri zen sektore hauentzako, baina legelariek geroago konturatu ziren beste 

ekoizpen esparruak ere kapitalaren hatzaparren menpe zeudela. Azkenean industria legeen 

ezohiko izaera bertan behera geratu zen. 

 

Langile indibiduala babesik gabe dago. Lanaldi normalaren lorpena klase kapitalistak eta 

langile klasearen arteko guda zibilaren ondorio zuzena da.  

 

Frantzia Ingalaterraren atzetik doa lanaldiaren zehaztapen legalean. Baina hasieratik fabrika 

guztientzat muga berdina ezarri dute Frantzian, Ingalaterran hori pixkanaka eman delarik. 

Ameriketako Estatu Batuetan langile mugimendua ezin izan da garatu esklabutza indarrean 

egon den bitartean. Abolizioaren ostean, langile mugimendutik 8 orduko lanaldia aldarrikatu 

da. Azkenik, ondorioztatzen da langilea ez dela saltzaile askea (merkantzia saltzaile askea): 

aske den momentu bakarra lan indarra saltzen duen momentua da, eta lan indarra saltzera 

derrigortua dago. Bere interesen defentsarako bide bakarra klase gisa antolatzea da. 

Lanaldian, kapitalistari eta langileari zein denbora dagokion desberdindu behar da. 
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IX. Kapitulua. Gainbalio kuota eta masa 

Kapital aldakorraren balioa, lan indar baten bataz besteko balioa eta erabilitako lan indarren 

kopuruaren arteko biderkaduraren emaitza da. Kapital aldakorraren magnitudea zuzenki 

harremanduta dago erabilitako langile kopuruarekin. Gainbalio masa inbertitutako kapital 

aldakorraren magnitudea gainbalio kuotarengatik biderkatuz lortzen da. Hau da, aldi berean 

esplotatutako lan indar kopurua eta lan indar bakoitzak jasaten duen esplotazio maila. 

Suposizio batetik abiatzen gara: bataz besteko lan indarraren balioa iraunkorra dela, eta 

enplegatutako langile guztiak kalitate ertainekoak direla. Horrela,  

 

langile bakoitzaren gainbalioa (g) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

Gainbalio masa (G) =      inbertitutako kapital aldakorra             x  A (kapital aldakorraren batura osoa) 

langile bakoitzeko 

    

                                       a´ (lan soberakina) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gainbalio      = f (lan indar baten bataz besteko balioa) x   a (beharrezko lana)    x   n (enplegatutako  

masa (G)          langile kopurua) 

 

(a´/a = esplotazio maila) 

 

Faktore baten gorakadak beste baten beherakada konpentsatzea gerta liteke. Adibidez, kapital 

aldakorraren beherakada esplotazio mailaren handitzearekin konpentsatu daiteke. Gainbalio 

kuotaren beherakadak gainbalio masa berdin utzi dezake kapital aldakorra handitzen bada 

(edo langile kopurua). Hala ere, badago bataz besteko lanaldiaren berezko muga absolutua 

(beti 24 ordu baino baxuagoa). Horrela, langile kopuruaren beherakada konpentsatzeko 

esplotazioa handitzean, puntu batean muga topatuko du. 

 

Ekoiztutako gainbalio masa gainbalio kuota eta erabilitako kapital aldakorraren magnitudeak 

determinatua dago. Gainbalio masa zuzenki harremanduta dago erabilitako kapital 

aldakorraren magnitudearekin. 

 

Lege hauek ez dira aldatzen kapital iraunkor eta aldakorraren proportzioak aldatuta ere, 

kapital iraunkorraren balioa produktuan agertzen da eta (transferitzen da). 100 langile ordez 
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1000 izateak kapital iraunkor gehiagoren erabilera suposatzen du kapitalistarentzat, baina 

honek ez du balorizazio prozesuan zeresanik. 

 

Kapitalak ekoiztutako balio masak eta gainbalio masak kapitalaren zati aldakorraren 

magnitudearekiko zuzeneko harremana dute, hau da, lan indarrean inbertitutako zatiarekin. 

Kapital aldakorraren adierazpen minimoa lan indar bakarraren kostua da. Langile hau bere 

ekoizpen baliabide propioak izateko aukera badu, soilik beharrezko lanaren iraupena izango 

da bere lanaldia. Kapitalak lan soberakina gehitzen du prozesuan. Pixkanaka gehiago 

irabazteko, kapitalistak lan indar gehiago erosi behar du (langile batek haina irabazteko, eta 

gehiago), ekoizpen prozesuan langile bat balitz bezala jardun baino. Hala ere lan indarraren 

kontrola burutu behar du ekoizpen prozesuak bere horretan mantentzeko. Erdi aroan, 

esaterako, artisau bakoitzak izan zitzazkeen ikasle kopurua mugatua zen. 

 

Ekoizpen prozesuan, lanarekiko harremanean kapitala zuzendaritza postuan bilakatzen da 

(kapitalistan pertsonifikatua). Kapitalistak oinarrizko beharrak zehaztutakoa baino intentsitate 

handiagoan lan eginarazten ditu langileak. Aurreko garaietako behartutako lan mota guztiak 

gainditzen ditu kapitalismoak. 

 

Gainbalioaren erauzketaren forman aldaketa emanda ere ez da ekoizpen erregimena aldatzen. 

Balorizazio prozesu gisa, ekoizpen baliabideek langilea haien bizitzaren osagai gisa erabiltzen 

dute, eta ez alderantziz. Kapitalaren bizitza balioaren balorizazioan datza, hain zuzen. Logika 

honetan gauez hutsik dagoen fabrika galera da kapitalistarentzat, ez dago gainbaliorik 

erauzten. Jabetzak, titulu juridiko eta indar titulu gisa, besteei lana eta gainbalioa 

erreklamatzeko balio die kapitalistei. 
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IV. Atala. Gainbalio erlatiboaren ekoizpena 

X. Kapitulua. Gainbalio erlatiboaren kontzeptua 

Nola handitu daiteke gainbalio erauzketa, lanaldiko lan soberakina luzatu gabe? Beharrezko 

lanaren iraupena murriztuz. Horrela langileak berarentzat inbertitzen duen denbora 

kapitalistarentzat erabiliko du. Soldata ezin da lan indarraren prezioa baino baxuagoa izan 

beti, merkantziak beraien balio osoan erosten eta saltzen dira eta. 

 

Beharrezko lanaren iraupena jaisteko (ordu batean adibidez), lan indarraren birprodukziorako 

beharrezkoak diren bizitza baliabideak 10 txelinetan ekoiztu ordez 9 txelinetan ekoiztea lortu 

behar da. Horretarako ezinbestekoa da lanaren ahalmen produktiboa handitzea. Hori lortzeko, 

lan prozesuan aldaketa bat eman behar da, zeinak merkantzia ekoizteko sozialki beharrezkoa 

den iraupena murrizten duen. Indar berdinarekin erabilera balio gehiago ekoiztea lortzen da 

horrela.  

 

Lan prozesuan kontrola ezartzeaz gain, lan prozesuko baldintza tekniko eta sozialak aldatu 

behar dira. Ekoizpen erregimena bera lanaren ahalmen produktiboa handitzeko aldatu behar 

da. Lan indarraren balioa gutxitzen da horrela. Ondorioz, balio hori birproduzitzeko lanaldiko 

beharrezko lanaren iraupena murrizten da. Bide honetatik lortutako gainbalioari gainbalio 

erlatiboa deitzen zaio. 

 

Noski, aldaketa hau ohiko bizitza baliabideak (edo hauek ordezkatu ditzazketeen 

merkantziak) ekoizten dituzten industria adarretan eman behar dira, lan indarraren balioa 

efektiboki gutxitzeko. Oro har, kapital iraunkorraren elementu materialak hornitu, lan 

erremintak ekoiztu eta bizitza baliabideak ekoizteko materialak hornitzen dituzten industrietan 

ahalmen produktiboa igota (eta dagokion merkantzien merketzea) lan indarraren balioaren 

murriztea eragiten dute. 

 

Agian kapitalista batek intentsitatea igotzen du, baina ez dago bere helburuen artean lan 

indarra merketzea. Hala ere, esfortzuak horretara bideratuta soilik lortuko du gainbalio kuota 

orokorra handitzea.  
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Kapitalista batek produktibitatea igotzen badu, indibidualki balioa jaisten du bere ekoizpen 

prozesuan. Baina merkantzia baten balio soziala ez da neurtzen kasu konkretuaren ekoizleari 

suposatu dion ordu kopuruen arabera: bere ekoizpenerako sozialki beharrezkoa den lanaren 

iraupenak neurtzen du hori. Horrela, bere balioa baino prezio altuagoan salduko du 

merkantzia kapitalista horrek. Aldi berean, pieza gehiago ekoizten ditu epe berdinean: 

merkatu zabalagoa edo eskaera handiagoa beharko du saltzeko. Balio indibiduala eta balio 

sozialaren artean kokatuko ditu bere merkantzien prezioak, gehiago saltzeko. Ezhoiko 

gainbalioa lortzen du horrela (nahiz eta bere merkantzia ez izan bizitzarako baliabidea). 

Ondorioz, kapitalista orok ditu merkantzia merketzeko motiboak lanaren ahalmen 

produktiboa intentsifikatuz. Ekoizpen metodo berria beste ekoizleetara hedatuta, balio 

indibidualaren eta sozialaren arteko muga desagertzen da. Motibo gehiago berriz teknikak 

berritzeko.  

 

Prozesu honetan, gainbalio erlatiboa handitu egiten da lanaren ekoizpen indarra handitzean; 

Merkantziaren balioa txikitu egiten da lanaren ekoizpen indarra handitzean; eta lan indarraren 

balioa txikitu egiten da lanaren ekoizpen indarra handitzean. 

 

Kapitalaren berezko joera da lanaren produktibitatea igotzea: merkantziak merketzeko eta 

langileak merketzeko. Horrela, kapitalistek haien merkantzien truke balioaren merketzea 

bilatzen dute, prozesuan sakondu gabe kontraesankorra dirudien jokaera.  

 

Ekoizpen kapitalistan produktibitatea igotzea ez da lanaldia murrizteko sustatzen, bai ordea 

ekoizpenen sozialki beharrezko lanaren iraupena murrizteko, eta horrela langileek haientzako 

lan egiten duten lanaldiaren iraupena murrizteko eta lanaldiaren ahalik eta zati gehien 

kapitalistarentzat lanean egoteko. 

 

XI. Kapitulua. Elkarlana 

Ekoizpen kapitalista kapitalista indibidual batek langile kopuru handia erabiltzen 

(enplegatzen) duenean hasten da, merkatura produktuen kopuru erlatiboki handia txertatzean. 

Balioan materializatzeko lana bataz besteko kalitate soziala duen lana da. Hau langile kopuru 

handia batzen lortzen da, haien arteko gorabeherak ezabatzeko. Horrek lortzen du lan 
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sozialaren bataz besteko lanaldia. Gutxieneko gaitasun batzuk behar dira lanerako, bestela lan 

indarra bataz besteko prezioaren azpitik saltzera kondenatua dago, edo ezin saltzera. 

 

Balorizazio legean integratzeko, kapitalista batek langile asko enplegatu behar ditu, bataz 

besteko lan soziala martxan ipiniz. Truke balioa ez da ekoizpen baliabideen erabilera balioa 

intentsitate handiagoz esplotatzearren handitzen. Ekoizpen baliabideen balioa ez da 

bolumenaren eta erabilgarritasunaren handitzearekin proportzioz hazten: 20 langile dituen 

tailer batek 2 pertsonentzako 10 tailerrek baino balio gutxiago du. 

 

Lan erremintek izaera soziala bereganatzen dute elkarlanean. Produktu gehiago ekoizten dira 

ekoizpen baliabide berdinekin. Merkantzien merketzea ematen da, eta ondorioz lan 

indarrarena ere. Elkarlanak zera suposatzen du: langile kopuru handia koordinatuta eta batera 

lan egitea ekoizpen prozesu berdinaren baitan, edota prozesu desberdinetan baina 

harremanduetan. Elkarlanak lan indar indibiduala potenziatzen du eta ekoizpen indar berri bat 

sortzen da: masa indarra.  

 

Animal sozialak gara pertsonok, batuta hobeto lan egiten dugu. Langileek lan prozesuko fase 

ezberdinak exekutatzen dituzte elkarlanean. Lana xurgatzen duen objektuak ibilbide berdina 

burutzen du, baina denbora espazio laburragoan. Operazio desberdinak aldi berean 

exekutatzen dira, eta beharrezko lanaren iraupena murrizten da horrela. Espazioan 

ekoizpenaren eremua murrizten da.  

 

Lanaldi konbinatuak horrenbesteko lanaldi indibidualek ekoiztutako erabilera balioak baino 

erabilera balio gehiago ekoizten ditu. Batzutan, lanaldi konbinatuak lanaren indar mekanikoa 

handitzen du; beste batzutan lanaren ekintza erradioa zabaldu edo ekoizpen prozesuaren 

eremua txikitu; bestetan lan asko momentu konkretu batean ipintzen dira martxan, momentu 

kritikoak aprobetxatzeko. Elkarlanean ekoizpen baliabideak ekonomizatzen dira, eta aldi 

berean jarduera desberdinak burutzen dira. Azken finean, lan sozialaren ekoizpen indarra 

adierazten da prozesuan. 

 

Ezinezkoa da elkarlana burutzea kapital berdinaren menpe egon ezean. Elkarlanean dauden 

langile kopurua kapitalistak lan indarrak erosteko inbertitu dezakeen kapitalaren araberakoa 

da. Berdin gertatzen da kapital iraunkorrarekin (bolumen handiagoa eskatzen baita langileak 
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elkarlanean aritzeko). Elkarlanaren burutzeko baldintza bat kapitalista bakoitzaren eskuetan 

ekoizpen baliabideen masa handien kontzentrazioa da. Kapitalaren zuzendaritza ezinbestekoa 

bilakatzen da lan prozesuan. Bere funtzioak zuzendaritza, zaintza edo kontrola eta 

bitartekaritza dira. Funtzio hauek bere menpeko lana elkarlanekoa denean garatzen dira. 

 

Elkarlanaren helburua kapitalaren balorizazio handiena da: ahalik eta gainbalio gehien 

eratzea. Zuzendaritza papera ez da kontrola burutzera mugatzen (ekoizpen baliabideen 

xahutzea ekiditea): lanaren prozesu sozialean esplotazio funtzioa ere bertan kokatzen da. 

Zuzendaritzaren edukia produktuak ekoiztea eta kapitalari balorizazioa ematea da. Bere forma  

zuzendaritza despotikoa da. Zuzendaria zuzendaria da kapitalista delako, eta ez alderantziz. 

Ekoizpen pozesua elkarlanean ematen bada, kapitalista jada lan manualetik kanpo dago. 

 

Langileek langile sozial gisa garatutako ekoizpen indarra kapitalaren ekoizpen indarra da. 

Hau  kapitalak langileak elkarlanean jarri dituelako da, bakoitzari indibidualki lan indarra 

erosi ondoren. 

 

Elkarlan sinplearen efizientzia antzinaroko obra erraldoietan ikusten da. Elkarlan sinplea 

historikoki eman da, askotan ekoizpen baldintzen gaineko jabetza kolektiboarekin batera. 

Elkarlan sinplearen forma kapitalistan langile askeak daude, haien lan indarra saltzen dutenak. 

Kapitalak lan prozesua irentsi ondoren, lan prozesuak jasaten duen lehenengo aldaketa 

elkarlan sinplearen agerpena da. Elkarlana lan prozesuaren forma sozial bat da, lana etekin 

gehiagorekin esplotatzeko kapitalak erabilia, bere ekoizpen indarra intentsifikatuz. Elkarlan 

sinplea kapitalak eskala handian jarduten duen eremu edo adarretan ematen da, baina aldi 

berean lan zatiketa asko ez duten adarretan; makineriaren erabilpena jaso ez dutenetan ere. 

 

XII. Lanaren zatiketa eta manufaktura 

1. Manufakturaren jatorri bikoitza 

Manufaktura historikoki bi modutan sortu da. Bata tailer batean, kapitalista baten menpe 

ofizio desberdinetako langileak batuz, artisau independenteen lana batuz. Elkarlan sinplearen 

forma litzake hau. Ofizioetatik ekoizpena operazio berezietan banantzen da, langileak 

ofizioetatik (ekintza zabalak) ekintza bakarrera bideratuz. 
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Bestea, kapitalista batek tailer berean lan berdina egiten duten ofizial asko batzea da. Langile 

bakoitzak merkantzia osotasunean egiten du: bere tailerrean lan egiten duten artisauen 

modura.  

 

Merkantzia artisau produktu indibidualetik produktu sozial bilakatzen da. Manufaktura ofizio 

independenteen konbinaziotik dator, merkantzia berdin baten ekoizpenean lotuta. Artisau 

lagunen elkarlanetik badator ere, ofizio indibiduala ekintza sinpleetan atomizatuz. Azken 

forma bere organoak pertsonak diren ekoizpen mekanismoa da. Elkarlanaren abantailak ez 

dira forma konkretu honen ondorioz ematen, elkarlanaren izaera orokorraren ondorioz baizik 

(kooperazioaren izaera). 

2. Langile partziala, eta bere erreminta 

Langileak ekintza sinple berdina burutzen du behin eta berriz. Langile konbinatua langile 

partzial edo mugatuen batura da. Horrela, lanaren ekoizpen indarra potenziatzen da, denbora 

gutxiagoan gehiago eginda. Errepikapenaren bidez perfekzionatzen dira betebeharrak. 

Ofizioak “herentzian” bezala pasatzen dira, postuaren jakintza pasatzen da. Lan aldaketarik 

egin gabe, ez daude deskantsorik edo geldiunerik ekoizpenean. Beraz, lan indarraren enplegu 

inproduktiboa ezabatzen da. Erremintak ere espezializatzen dira haien erabilera mugatzean. 

Manufakturak lan-erremintak sinplifikatzen ditu, perfekzionatzen eta biderkatzen ditu. 

Gainera, langile partziala betebeharretara moldatzen da. Makineria erreminta sinpleen 

konbinazioa da. 

3. Manufakturaren oinarrizko bi formak: manufaktura heterogeneoa eta 

manufaktura organikoa 

Bi antolakuntza forma izan ditu manufakturak 

-Prozesu partzial eta independenteen batasun mekaniko hutsa 

-Haien artean lotutako manipulazio eta prozesuan serie jarraikorrak 

 

Lehenengoa erlojuen ekoizpenean ematen da, adibidez. Tailer berean langileen koinzidentzia 

ez da nahitaezkoa. Bazeuden erlojuen piezak beraien etxeetan egiten zituzten asalariatuak, 

baina jada ez ziren artisauak, ez ziren haien baliabideen jabeak. 
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Bigarrenean, produktuak fase batzuk igarotzen ditu (manufaktuaren formarik perfektoena da 

hau). Adibidez orratzen manufakturan ematen da, alanbrearen ibilbidean. Aurretik 

sakabanatuta zeuden ofizioak batzen dira. Produktua fase batetik bestera igarotzeko denbora 

murrizten da postuak hurbiltzean. 

 

Ekoizpen indarren handitzearen oinarria manufakturaren izaera kooperatibo orokorrean dago, 

eta ekoizpen faseak banatzean. Independenteki existitzen dira, artikulua esku batetik bestera 

doa. Horrela merkantzia gehiago amaitzen dira denbora berdinean. Lanaren zatiketa 

handiagoa ematen da. Artisau lana desglosatzean elkarlanerako baldintzak sortzen ditu 

manufakturak. 

 

Faseek edo lanek haien arteko interdependentzia zuzena dute. Horrela ezin da behar baino lan 

gehiago inbertitu. Honek lanaren erregulartasuna eta arautzea sustatzen du. Gogoratu 

merkantzien ekoizpenean sozialki beharreko lanaren iraupena besterik ez dela erabiltzen. 

Manufaktura ekoizpenean, iraupen zehatz batean kantitate zehatz bat ekoiztu behar da. Hau 

ekoizpen prozesuak ezarritako lege teknikoa da, aurrerapausu bat. Lan bakoitzean behar den 

denboraren arabera langile kopuru desberdin eta proportzionala izango du ekoizpen 

prozesuak: lanaren prozesu sozialaren sailkapen kualitatiboa eta arau eta proportzionaltasun 

kuantitatiboa ematen da. Azpi taldeak ere eratzen dira ekoizpen prozesuan. Manufaktura 

konbinatua eratzen da ere: produktuak eta beste ekoizpen baliabideak eratzen dituztenak.  

 

Pixkanaka prozesu sinpleetan makinen erabilera ematen da. Oinarrizko forma ur-errotak dira. 

Manufaktura arloko “makineria” langile kolektiboa da. Langile bakoitza atal bat da, oso 

espezializatua. Batzuk kontzentrazioa behar dute eta besteek muskuluen garapena. 

Manufakturan lan indarren hierarkia ematen da, baita soldata eskala ere. Peoiaren figura 

sortzen da: artisautzan lekurik ez zuten langileak. Hezkuntza gastuei erreparatuz, 

manufakturan peoien bidez lan indarraren balioaren beherakada ematen da. Orduan 

kapitalaren balorizazioa altuagoa da lanaldi berdina mantenduta, hezkuntza murriztean lan 

indarra birproduzitzeko beharrezko iraupena murrizten da eta. 
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4. Manufakturaren barneko lan zatiketa eta gizartearen barneko lan zatiketa 

Lanaren zatiketaren baitan maila desberdinak zehaztu daitezke: 

 -Lanaren zatiketa orokorra (sektore handiak) 

 -Lanaren zatiketa partikulara (azpikategoriak) 

 -Lanaren zatiketa kasu konkretuan (tailerrean, produktuaren ekoizpenean) 

 

Familian edota tribuan adinka eta sexuak baldintzatutako banaketa ematen zen, fisiologikoki. 

Tribuen arteko trukeak ekoizpen esparru ezberdinak harremantzen zituen. Gutxieneko 

garepena eta merkantzien trukeagatik baldintzatutako lanaren zatiketa erregimenaren oinarria  

hiri eta landa bereizketa da. Gremioko antolaketak lanaren zatiketa manufaktureroa ekiditen 

zuen. Ez zegoen langileekiko ekoizpen baliabideen autonomiarik (kapital gisa).  

 

Merkantzien ekoizpen eta zirkulazioa erregimen kapitalista ororen oinarria da. Manufakturak, 

bere aldetik, gizartearen baitan lan zatiketa adierazgarria garatu izana eskatzen du. 

Manufaturaren baitako zatiketak gizartean ere eragina du, zatiketa areagotuz. Lan erremintak 

bereiztean hauek ekoizten dituzten industriak gehiago bereizten dira.  

 

Manufakturak lanaren lurralde zatiketa sustatzen du. Mundu merkatuaren hedapena eta 

sistema kolonialaren hedapenak (sistemaren baldintza orokorretan kokatzen diren prozesuak), 

manufakturaren aroari material ugari eskeintzen diote gizartearen barneko lanaren zatiketa 

bultzatzeko. 

 

Bi zatiketen artean (lan zatiketa eta gizarte zatiketa), esentzia desberdintasun batek mediatzen 

du. Gizartean, merkantzien trukea ematen da zatiketaren baitan (abeltzaina, larrugilea, 

zapatagilea). Manufakturan, langileek ez dituzte merkantziak ekoizten, haien guztien batura 

den produktua soilik bilakatzen da merkantzia.  

 

Gizarte barneko lanaren zatiketak adar industrialen arteko produktuen salerosketa suposatzen 

du; ekoizpen baliabideen kontzentrazioa kapitalista batengan; balioaren legeak zehaztuko du 

gizarteak eskura duen zenbat lan eskaini ekoizpen adar bakoitzari (momentu oro 

ezengonkortasunaren aurrean erreakzioa, baina ez da zatiketa establea). 
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Manufakturaren barneko lanaren zatiketak kapitalistari saldutako lan indarraren bitartez 

elkarlotutako lan partzialak eratzen ditu; langileak lan indar konbinatu gisa aritzen dira;  

kapitalistaren autoritate irmoa ezartzen da. 

5. Manufakturaren izaera kapitalista 

Lanaren zatiketak erabili beharreko langile kopurua aldez aurretik zehazten du. Beste 

norabide bat kapital aldakor gehiago eta kapital iraunkor gehiagoren presentzia izango da: 

kapitalaren gutxieneko bolumen progresiboaren legea (kapitalista aurrera jarraitzeko kapital 

gehiagoren beharra). 

 

Gizabanakoa lan partzial bati lotutako aparatu automatikoan bihurtzen da. Jada ez da gai bere 

kaxa jarduteko. Zapalduagoa dago. Kapitalarekiko subordinazioa handitu eta langileen arteko 

hierarkiak ere ezartzen dira (adituak eta ez adituak).  

 

Industria handian zientzia lanetik bereiztua da. Ekoizpen potentzia independiente gisa 

jarduten du zientziak (garapen teknikoetan, adibidez), kapitalaren zerbitzura dagoen potentzia. 

 

Lanaren zatiketak degenerazio fisiko eta espirituala darama barnean. Manufakturak hau 

indartzen du. Manufaktura hasieran oinarrizko adierazpena da, instintiboa ia. Gero, ekoizpen 

erregimen kapitalistaren forma kontzientea, erreflexiboa eta sistematikoa bilakatzen da. 

 

Lan sozialaren antolaketa bereizia da manufaktura, zatiketa kualitatibo eta proportzionaltasun 

kuantitatiboa ezartzen duen heinean. Gainbalio erlatiboaren sortze modu bat besterik ez da. 

Metodo honek lanaren ekoizpen indarra handitzen du (kapitalistaren mesedetara). Gainera 

langileak “mutilatzen” ditu. Baldintza berriak sortzen ditu kapitalak lana zapaldu dezan. 

Beraz, manufaktura garapen historikoa eta gizartearen eratze ekonomikoko etapa bat izanda 

ere, aldi berean esplotazio bitartekoa ere bada. 

 

Kantitate gehiago ekoizten da, erabilera balio gehiago ere, baina truke balio gutxiago. 

Merkantzien merketzea ematen da manufakturaren eskutik. Balioa merketzearen arrazoi bat 

formakuntzan dago: formakuntza gehiago izanda, lan indarrak balio gehiago du. 
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Hala ere, manufaturak ezin ditu ekoizpen sozialaren esparru guztiak landu. Garapen maila bat 

lortzean bere oinarria diren teknikak berak sortutako ekoizpen beharrekin bateraezinak dira. 

Manufakturaren eredu osatuena lan instrumentuen eta aparatu mekanikoen tailer ekoizlea da, 

makinak ekoizten dituena. Makinaren ekoizpenak bi ondorio nagusi ditu: 

-Langile bakoitza bizi osorako funtzio bati lotzen zuen oinarri teknikoa ezabatzen du 

 -Printzipio honek kapitalaren inperioari ipinitako mugak hausten ditu 

 

XIII. Makineria eta industria handia 

1. Makinen garapen historikoa 

Makineriaren helburua lanaren ekoizpen indarra handiagotzea da, horrela langileak 

berarentzat lan egiten duen lanaldiaren zatia murriztuz. Hau manufakturan lan indarraren 

antolakuntzan ematen da. Industria handian lan instrumentuarengan. 

 

Makineria 3 atalez osatua dago: mugimendu mekanismoa, trasmisio mekanismoa eta makina-

erreminta. Kanpoko indarrek mugitu dezakete makina (errota), edo makinak berak sortu 

dezake indarra (lurrun makina). Azken finean makina-erremintari mugimendua eman behar 

diote, zeinak prozesuan lantzen den objektua eutsi eta moldatzen duen. 

 

Makina-erreminta benetako lan makina da. Bertan langileek erabilitako erremintak 

mekanismo batean engranatuak agertzen dira, agian eraldatuta: langileen eskutik 

mekanismoaren parte izatera igarotzean erreminta makina bilakatzen da. Makina batek aldi 

berean erabili ditzakeen erreminta kopuruak langilearen lan manualak ezarritako muga 

organikoa gainditu zuen hasieratik.  

 

Indar-eragilea giza muskuluarekin identifikatzea jada ez da nahitaezko faktorea. Ura, airea, 

lurruna, … dira indar eragileak orain. Lehenengo makina langile baten ordezkoa zen. Gero eta 

erreminta gehiago erabili, mekanismo eragile potenteagoak indar-eragile potenteagoa 

eskatzen du, giza indarra baino indartsuagoa.  

 

Bigarren lurrun makinak motore bat zuen, eta bere indar eragilea lurrun makinan bertan 

sortzen zen (ikatza eta urarekin hornitua). Bere potentzia kontrolagarria zen. Makina askoren 
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arteko elkarlana ematen da: makina guztiak mekanismo eragile berberaren organo armoniko 

gisa jarduten dute. Makineria sistema existitzeko beharrezkoa da landutako objektuak haien 

artean elkarlotutako prozesu partzial ugari igarotzea, makina ezberdinen kate batek 

exekutatuak. Langileen artean ematen den lanaren zatiketa makina partzialetan ematen da. 

 

Manufakturak makineria sistemari lanaren zatiketa aportatzen dio oinarri gisa, ekoizpen 

prozesuaren antolaketaren oinarria. Makinen kopurua, bolumena eta abiadura haien artean 

proportzionalak izan behar dira, prozesua egokia izateko. Prozesua jarraiagoa den heinean, 

gero eta perfektoagoa da. Makineria sistema automatikoak sortzen dira horrela. Hauek  

momentu oro perfekzionatzeko aukera dago. 

 

Industria handiaren bat-bateko oinarri teknikoa manufakturan kokatzen da: asmakizunak 

biderkatzean eta asmatutako makinen eskaria handitzean, makineriaren ekoizpenean hainbat 

adarren arteko desberdintasuna garatzen hasi zen, baita ere makineriaren eraikuntzaren 

manufakturen baitan lan zatiketa. Ordura arte ezagunak ziren indar eragileak ordezkatu arte, 

industria handia ez zen modu askean garatu. 

 

Industria adar batean ekoizpen erregimena iraultzean edo goitik behera aldatzean, beste 

adarrak arrastaka eramaten ditu berritutako adarrak, eta industria handiaren baldintzetara 

egokitzen dira (nekazaritza, garraioak, komunikazioa, …). 

 

Makinak makinen bidez ekoizten dira azkenik. Hala ere, lan instrumentuek haien ekoizpen 

prozesuan behar tekniko gisa langileen elkarlana zehazten dute nahitaez. Hau da, makinen 

ekoizpen prozesua aurrera jarraitzeko lan sozializatua edo kolektiboa egon behar da. 

 

2. Balioaren transferentzia makinatik produktura 

Makineriak, kapital iraunkorreko osagai orok bezala, ez du baliorik sortzen. Berak jada duen 

balioa fabrikatzen laguntzen duen produktura transferitzera mugatzen da. Eskuzko eta 

manufakturako industriako lan erremintekin alderatuz, makinak eta makineriak balioa 

proportzioa ikaragarrietan handitzen dute. 
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Desberdintasun handia dago makineria produktu sortzaile elementu gisa eta balio sortzaile 

elementu gisa. Hau da, lan prozesua eta balorizazio prozesuaren arteko desberdintasuna. 

  

Dohako funtzionamendu tarte handiagoa dute makinek (desgaste urria dute). Beraz jada 

bertan materializatutako lana dohako lan gisa ulertu daiteke. Makina eragileak makina 

askoren zerbitzura egiten du lan aldi berean, eta aurrezkia suposatzen dio kapitalistari 

(adibidez, eraikinen gastuari begira). Gero eta balio gutxiago transferitu, are eta 

produktiboagoa izango da makina. Makineria makineria bidez ekoizteak bere balioa murrizten 

du, bere bolumena eta efikaziaren arabera.  

 

Produktuarengan, lan erremintarengandik datorren balioa termino erlatiboan handitzen da eta 

absolutuan txikitzen da. Makina batean bere ekoizpenak bere erabilerak aurrezten duen lanak 

bezain beste kostatuko balu, lan desplazamendu bat emango litzake soilik: hau da, merkantzia 

bat ekoizteko beharrezko lanaren batura osoak ez luke lanaren ekoizpen indarra handituko  

edo txikituko. 

 

Makinaren produktibitatea, giza lan indarra ordezkatzen duen graduaren araberakoa da. 

Makinak erabili edo ez hautatzeko orduan, makineriaren prezioaren eta honek ordezkatutako 

lan indarraren prezioaren artean desberdintasuna egon daiteke. Kasu horretan, aldi berean 

makina ekoizteko beharrezko lana eta makinak ordezkatutako lan kantitate globala berdina 

izan daiteke (merkatuaren gorabeherak direla eta emango dira prezio desberdintasunak). 

Kapitalistari lehenengo diferentzia interesatzen zaio etekinak areagotzeko, merkantziaren 

ekoizpen kostuetan eragina duena da eta.  

3. Industria mekanizatuaren bat-bateko ondorioak langilearentzat 

a) Lan indar soberakinen apropiazioa kapitalaren eskutik. Emakumearen eta umearen lana. 

Makineriak indar muskularrik gabeko langileak erabiltzea ahalbidetzen du, edo garapen 

fisikoa burutu gabe dutenak. Langile familiako kide guztiak kapitalaren menpe kokatzen dira 

horrela modu zuzenean. Lan indarraren balioa orain langile familiaren mantentzea burutzeko 

beharrezko lan iraupenaren araberakoa da. Bertako buruzagiaren lan indarraren balioa familia 

osoan banatzen da. Haur lanaren eskaria esklabu beltzen lan eskariaren antzekoa da: ez da 

pertsona askeen arteko kontratua. Merkatuan 9 urte gorako haurrak alokatzen dira, asteroko 

epean. 
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Azkenean Ingalaterrako parlamentua fabriketako erregimenean sartu zen, haurren kontratuek 

pertsona askeen arteko kontratuaren itxura galduta zutelako. Hilkortasun tasak izugarri egin 

zuen gora haurrengan (gosea, baztertzea, nekea, gaixotasunak, …). Adibidez, pantanoak 

lehortu zituzten (gaixotasun askoren iturri ziren), baina bertan lurrak lantzeko sistema 

industriala ezarri eta langabeziaren eskutik ez zen hilkortasun tasa jaisten. Erregimen 

kapitalistak sortutako degenerazio intelektualaren aurrean, parlamentuak oinarrizko hezkuntza 

ezarri zuen 14 urte azpiko neska-mutilentzat. Hau haurren kontsumo “produktiboa” burutzeko 

baldintza zen enpresentzat. Baina enpresariek iruzur egin eta ez zen betetzen.  

 

b) Lanaldiaren luzapena 

Makineriaren aurrean erresistentzia gutxiago dute langileek. Deskantsurik gabe produzitzen 

dute. Horrela, gero eta gehiago ekoiztu, gainbalioa aurretik jasotzen dute kapitalistek. 

Adibidez, inbertsio zehatz batekin, 

-Langileak 8 orduz lan egiten, 14 urtetan jasoko du gainbalio osoa kapitalistak 

-Langileak 16 orduz lan egiten badaude, 7 urtetan jasoko du gainbalioa. 

 

Gainbalio kopurua berdina da, baina lehenago lortzen du kapitalistak, eta lehenago hasiko du 

hurrengo inbertsioa. Lanaldia luzatzen, ekoizpen eskala handitzen da inbertitutako kapitala 

moldatu gabe (adibidez makinerian eta eraikinetan), horrela gainbalio gehiago lortu eta gastu 

gutxigo dute jabeek. 

 

Makinak desgaste material bikoitza jasaten du: bata erabileragatik, bestea erabilpen ezagatik 

(elementuen ekintza korrosiboa). Desgaste morala ere badago: makinek truke balioa galtzen 

dute helburu berdinerako makinak prezio merkeagoan ekoizten badira, edota makina 

hobeagoak ekoizten badira. Makinak bere balio osoa transferitzen duen periodoa gero eta 

laburragoa izan, desgaste moralaren arriskua baxuagoa izango da.  

 

Kapital iraunkorraren bolumena handiagoa izanda, orduan eta gogo gutxiago du kapitalak 

ekoizpena geldiarazteko (erremintak geldiaraztea ez dio hainbeste axola). 

 

Makinak lan indarra zeharka merketzen du, lan indarraren birprodukzioan zeresana duten 

merkantzien ekoizpena merketzean. Hau da, gainbalio erlatiboa sortzen du zeharka. 
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Makinak kapital iraunkor gehiago suposatzen du, eta kapital aldakor gutxiago. Beraz 

gainbalio gutxiago erauzi daiteke haien erabileragatik. Berezko kontraesana da. Langile 

gutxiago izatea konpentsatzeko formula lan soberakin erlatiboa handitzea da.  

 

Makineriaren bidez, kapitalaren esku daude lehen bere menpe ez zeuden langile klasearen 

sektoreak. Makineria, berez lanaldiaren iraupena murrizteko metodo onena izanik, langilearen 

eta bere familiaren bizitza osoa kapitalaren esplotaziora bideratutako lan denboran bilakatzen 

du. 

 

c) Lanaren intentsifikazioa 

Egoera honen aurrean lanaldia mugatzea da erreakzioa, langile borrokaren bitartez legedian 

eraginez. Honek lanaren intentsifikazioa sustatzen du aldi berean. Lanaldia mugatuz, 

gainbalioa ezin da lortu lanaldia luzatuz, bai aldiz, gainbalio erlatiboa ekoiztuz. Lan indarrek 

jasandako tentsioa biderkatzen dute jabeek lan indarra gehiago desgastatuz. Soldata destajura 

zehazten dute ere. Lanaldi motzagoekin ere langileak gehiago saiatzen ziren, haien lanaren 

intentsitatea handituz.  

4. Fabrika 

Fabriketan langile mota desberdinen arteko elkarlana ematen da. Hauek ekoizpen makina 

sistemak zaintzen dituzte. Fabrikan manufakturako lan zatiketaren oinarri teknikoa gainditua 

geratzen da, eta erreminta giza lan indarrak suposatzen dituen traba pertsonalekiko askatzen 

da. 

 

Langile nagusiak eta langile laguntzaileak bereizten dira, baita konpontzaileak (ingeniariak, 

…). Langile nagusiak makina-erremintan egiten du lan. Fabriketan ez dago zertan lan zatiketa 

mantendu behar, baina inertziaz mantentzen da. Betirako makina partzial baten menpe 

kokatzen dira langileak, postu berdinean. 

 

Puntu honetan, bi egoera ezberdindu behar dira: alde batetik, ekoizpena handiagoa izatea 

ekoizpen prozesu sozialaren garapenari esker. Eta bestetik, produktibitate handiagoa ematea, 

kapitalak ekoizpen prozesu soziala esplotatzeagatik. 
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Lehen, langileak erreminta erabiltzen zuen. Orain makinak langilea erabiltzen du. Makineria 

lan hila bezala altxatzen da langilearen aurreran, lan indar bizia xurgatzen duen lan hila hain 

zuzen. Fabriketan barne araudi hertsia ezartzen da: aktibitatea gaizki egitekotan edo berandu 

heltzean multak ezartzen ditu jabeak, edo soldatak murrizten ditu. Edozein arazok soldata 

murrizten du. Tenperatura altuak eman ohi dira fabriketan, atmosfera material hondakinez 

beteta egoten da, zarata momentu oro dago. Etekinak irabaztearren espazioa ahalik eta gehien 

murrizten dute, argia murrizten dute, eta horrela arnasteko aire gutxiago dago fabriketan. 

Babes pertsonalerako gero eta baliabide gutxiago jartzen dituzte. 

5. Langilea eta makinaren arteko borroka 

Askotan langileak makineriaren aurka borrokatzen dira, makinak ekoizpen erregimen 

kapitalistaren oinarri materiala diren heinean. XVII. mendean ehun-makinen aurkako 

“altxamenduak” egon ziren, adibidez. Mugimendu ludditak makinen suntsiketa sustatzen 

zuen. Bere makina forman, lan instrumentuak langilearen lehiakidean bilakatzen da. 

 

Denborarekin, langileek makineria eta enplegu kapitalista desberdindu zituzten. Horrela, 

erasoak esplotazioaren forma sozialaren aurka bideratzen hasi ziren. 

 

Garapen teknikoaren ondorioz ekoizpen erregimenean aldaketa haundiak, bat batekoak eta 

bortitzak eman ziren, eta (bereziki) nekazal biztanleriaren bizi baldintzak eta lan aukerak asko 

eraldatu ziren. Nekazariak haien lurretatik kanporatu eta ardiak sartzen zituzten jabeek. 

Nekazaritza intentsiboa ere garatu zen. 

 

Ezin da ahaztu ekoizpen sistema kapitalista osoaren oinarria langileak bere lan indarra 

merkantzia gisa saltzea dela. Makinaren erabilerarekin, lan indarrak bere erabilera balioa 

galtzen du, eta horrekin bere truke balioa. Merkatuan ez du irteerarik: langile soberakina 

sortzen da. Langileak beste ekoizpen adarretara doaz lan bila, baina lan indarraren prezioa 

bere balioaren azpitik merketzen da.  Langabezia, gosea, bizi baldintza okerrenak eta heriotza 

jasotzen dute langileek. 

 

Sistema automatikoak langilearen talentua desplazatzen doa pixkanaka: gehiago ekoizten da 

esku gutxiagorekin. Fabrikak ere desagertuz doaz: makineria produktiboena eta potenteena 

gero eta kapitalista gutxiagoren eskuetan dago.  
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Kapitalisten esanetan, grebekin langileek makineriaren garapena bizkortzen zuten, haien lan 

indarra ordezkatzeko asmakizunak garatzen zituzten eta: makineria errepresio gisa erabiltzen 

zuten langileen aurrean. 

6. Konpentsazioaren teoria, makinek ordezkatutako langileengan aplikatuta 

Lanaren indar bizian inbertitutako kapitalaren zatia gero eta txikiagoa da. Ekoizpen prozesua 

garatzen doan heinean, kapital aldakorra kapital iraunkorrean bihurtzen da. Makinek 

kanporatutako langileek ezin dute enplegurik lortu, ezin da konpentsatu. Agian gutxi batzuek 

bai, baina era oso mugatuan. Makina berriak fabrikazioak berak desplazatutako langile 

kopurua baino langile gutxiagori emango die lana beti.  

 

Makineriak, langabezia sustatzean, langileak haien erosteko ahalmen baliabideetatik 

banantzen ditu. Orduan, langileak merkatuan ez dira erosleak izango, ez-erosleak baizik. 

Enpleguak konpentsatzen ez badira, merkatuan bizitza baliabideen eskariak behera egingo du, 

eta merkantzien salmenta prezioak behera egingo du. Prezioak jaitsi ondoren, bizitza 

baliabideak ekoizten dituzten langileen soldata jaitsiko da. Egoera hau adar guztietara 

hedatzen da. 

 

Langileak beste ekoizpen adar batean lana aurkitzen badu, kapital gehigarri edo osagarri bati 

esker izango da, ez makineria erosten bere lanpostutik kanporatu duen kapitalari esker. Lan 

zatiketa dela eta, kanporatutako langileak azpiko adarretan soilik topatu dezake enplegua: 

jendez gainezka daudenak eta okerren ordainduta daudenak. 

 

Makina berez ez da langilea bere bizitza baliabideetaatik banantzearen arduraduna. 

Makineriaren erabilpenarekin gizarteak bizitza baliabide berdinak izaten jarraitzen ditu (hau 

da, biztanleria osoa asetzeko baliabideak). Beraz, makineria eta enplegu kapitalistaren arteko 

kontraesana ez dator makineriatik, enplegu kapitalistatik baino: makinek lanaldia murrizten 

dute, enplegu kapitalistak luzatu. 

 

Lege absolutua ezartzen da: makinak ekoiztutako artikuluen kantitate osoa manualki edo 

manufakturan ekoiztutako eta ordezkatutako artikuluaren berdina bada, inbertitutako lan 

osoaren kopurua murriztuko da. Lan instrumentuak ekoizteak suposatzen duen lan handitzea 
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makinaren bitartez lortutako lanaren murrizpena baino txikiagoa izango da. Bestela, produktu 

mekanikoa manuala bezain garestia litzake. 

 

Adar industrial batean makinizazioa garatzean, adar hau hornitzen duten beste sektoreetan 

ekoizpena garatzen hasten da. Makinizazioak lan zatiketa manufakturak baino gehiago 

sustatzen du, makinizazioa ezarritako adarretan ekoizpen indarrak gehiago handitzen dira eta. 

Produktuaren zati handiago bat gainproduktua bilakatzen da. Gero eta lehengai kantitate 

handiagoa, osagai, artikulu erdi-fabrikatuak, inportatuak… nazioarteko harreman hauek 

garraioaren industrian lan eskaera handitzen dute eta barietate berriak sortzen doaz. Industria 

berriak pixkanaka garatzen doaz (gasa, telegrafoa, trena, …). 

 

Azkenik, industria handian emandako ekoizpen indarren handitzea ikaragarria da, lan 

indarraren esplotazio intentsoago eta estensoagoarekin lotuta. Honek langile klasearen gero 

eta zati handiagoa era inproduktiboan erabiltzea baimentzen du: etxeko langileak, gobernua, 

kleroa, lege jendea, militarrak (besteen lanaz jabetzen direnak). 

7. Langileen nazka eta erakarpena makineriaren garapenarekiko 

Ekomomia politikoaren autoreen esanetan, makineriak epe bat igaro ostean kaleratutako baino 

langile gehiago enplegatzen ditu. Baina ekonomia datuetara joanda ez da hori gertatzen. 

Batzuetan langile gehiago daudela dirudi, baina ekoizpen prozesu batean adar laguntzaileak 

batzen direlako da, edo jatorrizko industria adarra hedatu delako: langile kopuruaren gutxitze 

erlatiboa eta handitze absolutua ematen dira aldi berean (hau da, kapital iraunkorra gehiago 

handitzen da). 

 

Lehenengo etapan makina hedatu besterik ez da egiten. Kapitala erakartzen du 

inbertsioetarako. Atzerriko merkatuak konkistatzen dira: produktuak merkeago ekoiztu eta 

eraldaketa ematen da komunikazioan eta garraioetan. Ondorioz industria makinizatua 

hedatzen doa (adibidez kolonietara), eta koloniak metropolientzako lehengai hornitzaileak 

bilakatzen dira. Lanaren nazioarteko zatiketa ematen da: nekazal ekoizpena versus industria 

ekoizpena. 

 

Fabrika erregimenaren sekulako hedatze ahalmenaren eta honen mundu merkatuekiko duen 

supeditazioaren eskutik, ekoizpenak fabrikaren erritmoa hartzen du eta merkatuak gainezka 
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egiten dute. Hauek uzkurtzean paralisi egoera sortzen da. Oparotasun momentuak kenduta 

kapitalisten arteko borroka hasten da. Haien gailentasuna beraien produktuak merketzean 

oinarritzen da: makineria txertatuz eta soldatak ahal bezain beste murriztuz. 

 

Proportzionalki, inbertitutako kapitalaren handitzea enplegatutako langileen errolda baino 

handitze askoz azkarragoa da (baretasun eta industria zikloaren fluxu momentuetan). 

Adibidez, kotoi industrian fabrika txikiek herena suposatzen dute. Baina aldi berean industria 

horretan inbertitutako kapitalaren zati askoz txikiagoa suposatzen dute fabrika txikiek. Kotoi 

industriaren datuei so eginik, urteak pasa ahala gero eta krisi edo beherakada urte gehiago 

daude. 

8. Industria handiak manufaktura, lan manualak eta etxeko lana nola iraultzen 

dituen 

a) Ofizio manualetan eta lanaren zatiketan oinarritutako elkarlan erregimenaren suntsiketa 

Modu esporadiko batean industria txikia indar mekaniko eragilearekin alineatzen da. 

Adibidez, lurrun makinak alokatuz. Baina hau ez da arau orokorra. Gero eta garrantzi 

gutxiago du industria txikiak. 

 

b) Manufakturaren eta etxeko lanaren gainean fabrika erregimenak duen eragina 

Ekoizpenaren eskala industria adar guztietan hedatzen da, eta bere izaera ere aldatzen da. 

Makineria manufakturako prozesu partzialetan txertatzen hasi zen. Orain, langile ez 

kualifikatuak fabriketan dabiltza lanean. Etxeko lana ere burutzen dute langileek, 

sakabanatuagoak daude horrela. Eta manufaktura modernoan langileen gorputza sustantzia 

toxikoekin kontaktuan dago. 

 

c) Manufaktura modernoa 

Lan zikin ugari sortu ziren bertan: trapuak sailkatzea, manufaktura metalurgikoak, sokagintza, 

adreiluen eta teilen fabrikazioa (bertan 4-6 urteko haurrek egiten zuten lan). Hezkuntza eskasa 

edo faltan zeuden, bizi baldintza oso txarretan: bizitza esperantza murrizten zieten. 

 

d) Etxeko lan modernoa 

Bertan kokatzen dira jostorratz fabrikazioa, edo ehoziri lana. Etxean lan egiten dutenak 

legediaren babesik gabe daude. Ekoizleen enkarguen bidez egiten dute lan, eta aldi berean 
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pertsona gehiago enplegatzen dituzte etxean, esklabutza baldintzetan askotan. 15 orduko 

lanaldietan, tokirik gabe pilatuta daude langileak. Haurrak amarekin egon ohi dira lan askotan.  

 

e) Manufaktura modernotik eta etxeko lan modernotik trantsizioa industria handira. Lan 

sistema hauetan fabrika legeak aplikatuz nola bizkortzen den iraultza hau. 

Lan indarraren merketzea, lan eta bizi baldintza normalen deuseztapena, eta lan intentsiboaren 

eta gaueko lanaren brutalitateak muga naturalekin topatzen dira azkenean.  

 

Makineriaren ezarpenaren ordua iritsi eta manufaktura eta etxeko lanaren transformazioa 

ematen da. Adibidez janzteko produktuen ekoizpenean. Produktu masa erraldoiak fabrikatzen 

dira eta langile masa erraldoiak “aske” geratzen dira. Hiri eta eskualdeak industria adar batean 

espezializatzen dira.  

 

Gainbalio produkzioa handia da, nahikoak ez diren soldata minimo eta ezinbestekoei esker 

ematen da. Lanaldiak luze-luzeak dira ere. Makinak garatzen diren bitartean gosez hildako 

langile kopurua goruntz doa Londresen. Baina esplotazio soila ez da nahikoa merkatuaren 

behar gero eta handiagoak asetzeko, ezta kapitalisten arteko lehiari aurre egiteko ere.  

 

Prozesuan makineria sartzen da orduan: josteko makina, esaterako. Makinarekin langilearen 

soldatak behera egiten du. Pertsonal mekaniko berria sartzen da ekoizpenean: emakumeak eta 

haurrak. Esplotazio sozialaren mota aldaketa ekoizpen erremintaren eraldaketak sortutako 

nahitaezko ondorioa da, trantsizio forma ugariren arteko kaosean ematen dena. Adibidez, 

josteko makinak industria adar batean nagusitzea espazioaren eta denboaren arabera, langileen 

aurreko egoeraren arabera, manufakturaren, etxeko lanaren edo lan manualaren nagusitzearen 

arabera, … izango da. Josteko makinak, bere mantentze-lanarengatik lan ugari eraikin berean 

batzen ditu (hau da, kapital beraren menpe).  

 

Fabrika legeak haurrak eta emakumeak dauden adarretara hedatu (kapitalarentzat oztopo) eta 

makinak txertatzeko argudioak handitzen ditu kapitalistentzat. 

 

Industria mekanizatuetan ekoizpen emaitzarekiko segurtasuna handiagoa zen, makinen pausak 

zehaztuagoak zeuden eta. Denbora aurrezteko makinak asmatzen zituzten, fabrika legean 

aspektu txarrak gainditzeko (parlamentuak epe bat zehazten zuen legeak indarrean jartzeko, 
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eta denbora horretan teknika berriak asmatzen saiatzen ziren kapitalistak). Makinizazioarekin 

fabriketara trantsizioa azkartzen da, eta artisau txikiak hondamendia topatzen du. Kapitalen 

kontzentrazioa azkartzen da aldi berean. 

 

Kapitalaren aldetik ematen den ekoizpenaren anarkia langileen ohituren aurka kokatzen da: 

langileek ez dituzte ordutegi finkoak (gaur aurreztu bihar egin beharrekoa, …), bat-bateko 

enkarguak daude (adibidez, garraiobideen garapenari esker). 

9. Fabrika legedia. (Osasun eta hezkuntza klausulak). Bere hedapena 

Ingalaterran 

Osasun klausulak minimoak ziren. Lan istripu asko zeuden, mutilazioak, heriotzak. Ez ziren 

segurtasun eta osasun neurriak betetzen. Hezkuntza klausulek, lanaren nahitaezko baldintza 

gisa oinarrizko hezkuntza ezartzen dute. 

 

Industria handiak manufaktura teknikoki deuseztatzen du eta langilea betirako operazio zehatz 

batera atxikitzen da: industria handiak lan zatiketa areagotzen du. Lehen pixkanaka gauza 

gehiago ikasten ziren enpleguan. Orain 11-17 urte artean daude langileak lanpostuan eta gero 

kalera. Industria handiak ekoizpen prozesu sozialak pertsonen begietan ezarritako beloa 

kentzen du: postu onak gutxi dira jada. 

 

Teknologiak zientzia modernoa sortu du eta industria modernoak ez du amaitutzat ematen 

ekoizpen prozesu batean garapena. Bere oinarri teknikoa iraultzailea da beraz (aurreko 

ekoizpen sistemen oinarria kontserbakorra zen oro har). Makineriaren eta prozesu kimikoen 

bidez (besteak beste), ekoizpenaren oinarri teknikoa momentu oro iraultzen du. Eta honekin 

lan prozesuko konbinazio sozialak eta langileen funtzioak. Ondorioz, gizartearen barneko lan 

zatiketa ere iraultzen du, kapital eta langile masak adar batetik bestera mugituz.  

 

Ekoizpen forma historiko baten kontraesanak suntsitzeko eta eraldaltzeko bide historiko 

bakarra kontraesan horien garapena da.  

 

Esplotazio erregimen kapitalistak guraso-agintea abuso batean bilakatu zuen guraso-

agintearen oinarri ekonomikoa txikitzean (gurasoek seme alabak lanean esplotatzen zituzten). 

Indutria handiak emakumeak eta haurrak lanera bidaltzen ditu. Familia forma eta sexuen 
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arteko harreman garatuago baten oinarri ekonomikoak ipintzen ditu horrela. Fabrika legea 

joste eta tela adarretarako salbuespen lege bat izaten sortu zen. Baina administrazioak ez zuen 

inspektorerik legea betearazteko. Meategietan, 70 urteko ikuskatzailea zegoen, eta 130 

meategi zituen bere kargu. 

 

Kapitala, periferia sozialeko hainbat puntutan Estatuaren kontrola jasaten duenean beste 

esparruetan modu mugagabean mendekatzen da. Meatzetan 10-12 urteko haurrak daude 

lanean. Lur jota. Ikasteko denborarik gabe. Emakumeek gainazalean lan egiten dute. 

Meategietako istripuen aurrean jarraitutako prozedura judizialean ez dago langilerik, soilik 

lekuko gisa. Ondorioz kapitalistek nahi duten moduan deskribatzen dituzte istripuak. 3.217 

meategietarako 12 ikuskatzaile daude. 

 

Makineriarekin dispertsatutako lanak eskala sozial handiagoan batzen dira. Kapitalaren 

kontzentrazioa eta fabrika erregimenaren hegemonia ematen da horrela. Lanaren intentsitatea 

areagotzen da eta makineria eta langile arteko lehia areagotzen da aldi berean. Ekoizpenaren 

forma kapitalistaren kontraesanak eta antagonismoak sustatzen ditu industria handiak. 

Horrela, aldi berean gizarte berri baten elementuen sorrera eta gizarte zaharreko faktore 

iraultzaileak sustatzen dira. 

10. Industria handia eta nekazaritza 

Nekazaritzan makinak are modu intentsiboagoan lan egiten dute langileen ezabapenari begira. 

Landa biztanleria beherantz doa. Landa eremuko antagonismoak hirietako antagonismoekiko 

parekatzen dira. Nekazal langileak eremu handietan barreiatzen dira, eta haien erresistentzia 

indarra galtzen da; hirietan erresistentzia handiagoa dago. Gainera, lurra agortzen da: epe 

zehatz batean lurraren emankortasuna intentsifikatzean, emankortasun hau elikatzen duten 

iturriak agortzen dira. Hortaz, ekoizpen kapitalistak, teknika eta ekoizpen sozialaren prozesua 

garatzeko, aberastasun ororen iturriak agortzen ditu: lurra eta pertsonak. 
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V. Atala. Gainbalio absolutuaren eta erlatiboaren 

ekoizpena 

XIV. Kapitulua. Gainbalio absolutua eta erlatiboa 

Lan produktiboa ez da nahikoa ekoizpen kapitalistaren prozesua hasteko. Egun, produktiboki 

lan egiteko ez da beharrezkoa norbanako eskuhartze manual zuzena burutzea lanean: nahikoa 

da langile kolektiboko organo izatea, eta bertako funtzio desdoblaturen bat betetzea. 

 

Ekoizpen kapitalista jada ez da merkantzia ekoizpena, gainbalio ekoizpena baizik. Langileak 

zehazki gainbalioa ekoizten du. Lan produktiboak aktibitatea eta honen eragin erabilgarriaren 

arteko harremana suposatzen du (langilea eta produktua). Espezifikoki soziala eta historikoa 

den harremana darama bere baitan ere, langilea kapitalaren balorizazioaren instrumentu 

zuzena bilakatzen duena. 

 

Gainbalio absolutuaren ekoizpena lanaldia luzatzen lortzen da: lanaldia langileak bere lan 

indarraren baliokidea ekoizteko behar duen denboraz haratago luzatzen. Bertatik abiatzen da 

gainbalio erlatiboa, lanaldia bi zatitan banatzen delako: beharrezko lanean eta lan 

soberakinan. Erlatiboan, lan soberakina luzatzeko beharrezko lanaren iraupena murrizten da. 

 

Gainbalio erlatiboaren ekoizpenak, ekoizpen erregimen zehazki kapitalista behar du. Bere 

metodo, baliabide eta baldintzekin bakarrik jaio eta garatu daiteke, lana kapitalari formalki 

azpiratuta dagoenean. Langilea kapitalistarekiko forma errealean azpiratzen da. 

 

Gainbalio kapitalistaren ekoizpenaren erdibideko formak egon badaude ere, kapitalista lan 

prozesuaz zuzenean oraindik jabetu ez denean: lukuraria, komertziantea. Forma hauek 

ekoizpen erregimen kapitalista ukatzen dute, baina bere norantza zehaztu dezakete. Etxeko lan 

modernoa ere bertan kokatzen da.  
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Behin ekoizpen erregimen kapitalista ekoizpen adar guztietaz jabetzen denean, bere menpe 

dauden industriak modu jarraituan iraultzean gainbalio erlatiboa ekoiztea lortzen du: ekoizpen 

metodoen eraldaketaren bidez. 

 

Gainbalio erlatiboa absolutua da lanaldiaren luzapen absolutua baldintzatzen duen heinean 

(behin langilea existitzeko beharrezko lanaren iraupena bete ostean). Gainbalio absolutua 

lanaren produktibitatearen garapen gisa adiraztean erlatiboa da, beharrezko lanaren iraupena 

lanaldiaren zati batera mugatzea baimentzen duena. 

 

Lanaren ekoizpen indar jakin batekin eta lanaren intentsitate batekin, gainbalio kuota lanaldia 

luzatzen handitu daiteke soilik. Lanaldi jakin batekin, gainbalio kuota soilik bere baitan 

dauden bi zatien (beharrezko lana eta lan soberakina) magnitudeak aldatzen handitu daiteke. 

 

Lana gutxieneko gradu batean sozializatu ezean ez du soberakinik igortzeko baldintzarik. 

Hortaz, sozializatu gabe ez daude batzuen bizitzaren oinarri bilakatuko diren soberakinik. 

Lanaren produktibitatea faktore natural askok baldintzatzen dute: pertsonaren ezaugarriak eta 

inguruko naturak. Adibidez, bizitza baliabideak (lurraren emankortasuna) eta lan baliabideak 

(ur jauziak, …).  

 

Gero eta nahitaezko asetzea suposatzen duten behar natural gutxiago izan, eta lurraren 

emankortasuna eta klimaren leuntasuna handiagoak izan, ekoizlearen kontserbaziorako eta 

birprodukziorako beharrezko lan gutxiago beharko da, sortutako soberakina handiagoa izan 

daitekeelarik. Hala ere, lur emankorrena ez da zertan erregimen kapitalista garatzeko 

aproposena. Kapitalismoa garatzeko lurrik aproposena natura sozialki menperatzeko beharra 

sortzen duena da.  

 

Europa mendebaldeko gizartearen baitan, langileak besteentzako lan soberakina sortzen 

lortzen du lan egiteko baimena. Horrela lanak berez soberakina sortzen duela naturaltzat 

jotzen dute langileek. 

 

Ekialdeko Indietan, bertakoek sagu zuhaitzetik irina lortzen dute, eta beraz aste bateko lan 

indarra birproduzitzeko beharrezko denbora oso urria da. Erregimen kapitalistan lan egingo 

balute, astean 6 egun lan egiten, lan soberakina 5 egunekoa litzake. 
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Ekonomilari burgesek (tartean John Stuart Mill) irabaziak lanak bere burua mantentzeko 

baina gehiago ekoiztu dezakeelako sortzen direla diote. Kapitalismoaren baitan esplotazioa 

desagertarazten dute. Merkantilisten arabera, irabaziak merkantzia ekoizpen prezioa baino 

garestiago saltzean sortzen dira. 

 

XV. Kapitulua. Lan indarraren prezioaren eta gainbalioaren 

magnitude aldaketak 

Bataz-besteko langilearen mantenurako beharrezkoak diren bizitza baliabideen balioak lan 

indarraren balioa determinatzen du. Nahiz eta haien forma aldatu daitekeen, baliabide hauek 

garai eta gizarte zehatz batean kokatu behar dira, magnitude iraunkor baten moduan. Lan 

indarraren balioaren zehaztapenean bi faktore gehiago daude: bata, bere garapenaren kostua 

(ekoizpen erregimenaren arabera aldatzen dena). Bestea, natura desberdintasunak (lan heldua 

edo hasiberria, adibidez). Baina azalpen honetan faktore hauek albo batera utziko dira. 

Suposizio hauek erabiliko dira:  

-Merkantziak haien balioaren truke saltzen dira 

-Lan indarraren balioa ez da inoiz bere balioa baino baxuagoa 

 

Lan indarraren prezioaren eta gainbalioaren magnitudeak faktore hauen menpe daude: 

1- Lanaldiaren iraupena (magnitude estentsiboa). 

2- Lanaren intentsitate normala (magnitude intentsiboa): hau da, lan kantitate zehatz 

baten inbertsioa denbora tarte batean. 

3- Lanaren ekoizpen indarra, lan kopuru berdinak ekoizpen baldintzen garapenaren 

arabera produktu gutxiago edo gehiago sortu ditzake eta. 

  

I. Lanaldiaren magnitudea eta lanaren intentsitatea iraunkorrak; lanaren 

ekoizpen indarra aldakorra 

Kasu honetan, hiru legeen arteko harremanak baldintzatzen ditu lan indarraren balioa eta 

gainbalioa: 
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1. legea. Magnitude zehatz bateko lanaldiak balio bera ekoiztuko du beti, nahiz eta 

lanaren produktibitatea aldatu eta berarekin produktuen masa, eta beraz, merkantzien 

prezioa. Hau da, balio berdina merkantzia gehiago edo gutxiagoan banatuko da. 

 

2. legea. Lan indarraren balioa eta gainbalioa alderantziz aldatzen dira. Lanaren 

ekoizpen indarrean egindako aldaketak lan indarraren balioan alderantziz eragiten dute 

(ekoizpen indarrak gora, lan indarraren balioa behera), eta gainbalioan era zuzenean 

eragiten dute. Lan indarraren balioak ezin du behera egin lanaren ekoizpen indarra 

handitu gabe (hau da, debora berean gehiago ekoiztu gabe; hau da, lan indarra 

birproduzitzeko baliabideak ekoizteko sozialki beharrezko lanaren iraupena murriztu 

gabe). Gainbalioa eta lan indarraren balioak magnitude berean handitu eta txikitzen 

dira, baina proportzionalki emandako aldaketa, lanaren ekoizpen indarrarengan 

aldaketa burutu aurretik egondako jatorrizko zatiketaren araberakoa izango da 

(gainbalioa eta lan indar balioaren jatorrizko banaketa).  

 

3. legea. Gainbalioaren txikitzea edo handitzea lan indarraren balioaren gorabeheren 

ondorioa da beti, inoiz ez da bere kausa. Gainbalioaren magnitude aldaketak lan 

indarraren balio aldaketa suposatzen du (azken aldaketa hau lanaren ekoizpen 

indarraren aldaketaren ondorioa da aldi berean). Lan indarraren prezioaren beherakada 

gradua (muga duena), kapitalaren presioa eta langileen erresistentziaren araberakoa 

izango da. 

 

Lan indar produktiboan emandako aldaketak bizitza baliabideen balioa aldatzen du, ez 

langileak jaso beharreko bizitza baliabideen masa. 

 

Lege hauek Ricardok zehaztu zituen, baina akats batzuekin. Adibidez gainbalioa ez zuen 

ikertu, eta irabazi tasa (gainbalioa / kapital osoa) eta gainbalio tasa (gainbalioa / kapital 

aldakorra) nahastu zituen. 
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II. Lanaldia, iraunkorra; lanaren ekoizpen indarra, iraunkorra: lanaren 

intentsitatea, aldakorra 

Intentsitate gehiagok denbora tarte batean lan hedatze edo erabilera handiagoa suposatzen du: 

produktu gehiago egiten dira denbora berean, baina haien prezioak behera egin gabe. Balio 

batura handitzen da.  

 

Lanaldiaren balioak gora egiten du: balio-emaitzaren bi zatiek gora egiten dute. Lan 

indarraren prezioa eta gainbalioa gradu berdinean edo desberdinean hazi daitezke. Lan 

indarraren prezioak gora egiteak ez du esan nahi bere balioaren gainetik ordaintzea, zeren lan 

indarraren higadura handiagoa konpentsatzeko igotzen da prezioa. 

 

Lanaren ekoizpen indarraren aldaketek lan indarraren balioaren magnitudean eragiten dute 

ekoiztutako produktuak (ekoizpen indar aldaketak jaso dituztenak) langileen ohiko 

kontsumoan barnebiltzen direnean. 

 

Lanaren intentsitatea adar guztietan haziko balitz (aldi berean eta batera), intentsitate gradu 

berria bataz besteko gradu soziala bilakatuko litzateke. Hala ere, nazioarteko 

desberdintasunak ematen jarraituko liratezke: nazio baten lanaldi intentsibo batek adierazpen 

monetario altuagoa suposatzen du lanaldiaren intentsitate baxuagoa duen herrialde batekin 

alderatuz. 

III. Ekoizpen indarra eta lanaren intentsitatea, iraunkorrak; lanaldia, aldakorra 

Lanaldia murriztu edo luzatu daiteke. Murrizketak (beste aldagaiak aldatu gabe) ez du lan 

indarraren balioa murrizten, ezta beharrezko lanaren iraupena. Gainbalio murrizketa 

suposatzen du, hori bai. Proportzionalki behera egingo luke, eta hau konpentsatzeko 

kapitalistak beste faktoreak (adibide honetan iraunkor gisa daudenak) aktibatu beharko lituzke 

gainbalio galera konpentsatzeko. 

 

Lanandiaren luzapenean, gainbalioaren magnitudea handitzen da, modu absolutuan eta 

erlatiboan. Aldi berean lan indarraren balioa eta gainbalioa hazteko bi aukera daude: lanaldia 

modu absolutuan luzatuz eta lanaldia luzatu gabe lanaren intentsitatea handituz. 
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Lanaldia luzatzen, lan indarraren balioa bere prezioaren azpitik geratu daiteke: puntu 

bateraino langilearen indar xahutze handiagoa diruz konpentsatu daiteke, baina puntu batean 

jada lan indarra baldintza normaletan birproduzitzeko gaitasuna galtzen du (langilea ez dago 

baldintza normaletan lan egiteko moduan).  

 

IV. Lanaren intentsitatean, ekoizpen indarrean eta iraupenean 

aldibereko aldaketak 

1. Lanaren ekoizpen indarrak behera egiten du, lanaldia aldi berean luzatuz 

Gainbalio berdina mantendu daiteke, baina erlatiboki baxuagoa: hau da, lanaldiaren 

beharrezko lanaren iraupena luzatzen da ekoizpen indarra jaistean, eta lan soberakina 

mantentzen da lanaldia luzatuz. Gainbalioa modu absolutuan mantentzen da, baina erlatiboki 

behera egiten du. 

 

2. Lanaren ekoizpen indarrak eta intentsitateak gora egiten dute, lanaldia murriztuz 

Lehenengo bi faktoreen aldaketek sozialki beharrezko lanaren iraupena murrizten dute: hau 

da, langileak bizirauteko baliabideak lortzeko burutu beharreko iraupena murrizten dute. 

 

Norabide hau jarraituz, ekoizpen forma kapitalistaren deuseztatzeak lanaldia beharrezko 

lanaren iraupenera mugatzea suposatuko du. Egun, nahiz eta sozialki beharrezko lanaren 

iraupena murriztu, lan gehiago gehitzen zaio beharrezko lanari: bizi baldintza hobegoen 

eskakizun gehiago izango dira eta egun lan soberakinaren zati bat gehituko litzaioke 

beharrezko lanari: alegia, erreserba eta akumulazio fondo sozial bat eratzera bideratutako 

beharrezko lanaren kantitatea. 

 

Ekoizpen erregimen kapitalistaren ekoizpen sistema anarkikoak lan indarraren eta ekoizpen 

baliabideen mugarik gabeko xahutzea du ondorio. Gainera, beharrezkoak ez diren funtzio 

ugari mantentzea behartzen du. Gizarte kapitalistan, klase batek denbora libreaz gozatzen 

badu, masen bizitza osoa lan denboran bilakatzen duelako da. 

 

Lana gero eta modu ekitatiboagoan banantzen bada, ekoizpen materialera bideratutako lanaldi 

sozialaren beharrezko zatia txikiagoa izango da. Horrela, denbora gehiago egongo da ekintza 

espiritualak eta sozialak burutzeko. 
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XVI. Kapitulua. Gainbalio kuota adierazteko formulak 

Gainbalio kuota, hurrengo eran adierazi daiteke: 

 

      Gainbalioa 
____________________________________________________________________________________________________________  

Kapital aldakorra  

 

        Gainbalioa 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Lan indarraren balioa  

 

    Lan soberakina 
         ____________________________________________________________________________________________________________  

   Beharrezko lana 

 

Lehenengo bi formulek harremana balio gisa adierazten dute, eta hirugarrenak lanaldiko 

iraupen harreman gisa.  

 

Ekonomia politikoko klasikoek horrela definitu izan dute aspektu hau: 

 

Lan soberakina 
_______________________________________________  _________________________________________________  

     Lanaldia 

 

       Gainbalioa 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  

            Produktuaren balioa 

 

Produktu soberanika 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

     Produktu osoa 

 

Lanaren esplotazioa ezkutatzen dute horrela. Adibidez:  

 

6 orduko lan soberakina 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

     12 orduko lanaldia                       , %50 gainbalio tasa litzake. Baina, 
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6 orduko lan soberakina 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __  

6 orduko beharrezko lana 

 

Lan soberakina eta beharrezko lanaren artean berdindu behar dugu: gainbalio tasa %100ekoa 

da orduan.  

 

Haien arabera gainbalio tasa edo lan soberakina ezin izango luke 100%koa izan inoiz. Baina 

esplotazioaren benetako maila %100 edo gehiagora iritsi daiteke.  

 

Ekoizpen prozesu kapitalista orok garatutako formak elkarlanekoak izan dira, eta prozesuaren 

izaera antagonikoa ezkutatu eta elkartze askeko forma gisa definitu izan da kapitalismoa bera. 

Kapital aldakorra lan indarragatik trukatzean, ekoiztuko den produktuarengan langileak ez du 

zeresanik. Beraz, modu faltsuan esaten da langileak eta kapitalistak produktuaren 

ekoizpeneko faktoreen arabera banatzen dutela produktua bera.  

 

Ordaindu gabeko lana 
______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________  

  Ordaindutako lana         formula,  

 

 Lan soberakina 
________________________________________________________________________________________________________  

Beharrezko lana     formularen adierazpen arrunta da. 

 

Kapitalistak lan indarraren balioa ordaintzen du eta lan indar bizia erabiltzeko eskubidea 

lortzen du. Erabilera bi faseetan banatzen da: 

 

1- Langileak bere lan indarraren balioaren balio berdina ekoizten du (baliokidea); 

Kapitalistak ordaindutako prezioaren berdina den produktua eskuratzen du. 

2- Langileak kapitalistarentzat sortzen du balioa, kapitalistari honek baliokiderik 

suposatu gabe: doan jasotzen du langilearen lan indarraren fruitua. 

 

Gainbalio oro irabazi, interes, errenta, … gisa kristalizatuta ere, ordaindu gabeko lan 

iraupenaren materializazioa da. Kapitalak bere burua balorizatzeko duen bertutearen oinarria 

ordaindu gabeko besteen lanaren gainean duen boterean oinarritzen da.
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VI. Atala. Soldata 

XVII. Kapitulua. Nola bilakatzen den lan indarraren balioa 

edo prezioa soldatan 

Gizarte burgesean soldata lanaren prezio gisa agertzen da. Gogora dezagun merkantzia baten 

balioa bere ekoizpenean txertatutako lan sozialaren forma materializatua dela. Merkantzia 

baten balioaren magnitudea determinatzen duena bere ekoizpenerako beharrezko lanaren 

kantitatea da, ez bere lanak duen forma objektiboa. Hau da, ez du txertatutako lanaren 

kantitatea errealak determinatzen, bera ekoizteko behar den lan biziaren kantitateak baizik. 

 

Langileak bere lanari existentzia independentea emango balio, berak merkantziak salduko 

lituzke, eta ez lana. Hau da, ekoizlea izango litzake. Egia da lan-indarra merkantzia dela, 

baina merkatura doanean sortzen da, ez aurretik. 

 

Diruaren jabea (burgesa izango dena) ez da lanarekin harremantzen, langilearekin baizik. 

Honek saltzen duena bere lan indarra da. Hau martxan jartzen den bezain laster berea izateari 

uzten dio. “Lanaren prezio” kontzeptua ekonomia politiko klasikoak jaso zuen, baina bera 

azaltzeko modurik gabe. Honen gorabeherak eskaria eta eskaintzaren bidez azaltzen zituen, 

baina soilik hori azaltzen zuen: prezioaren aldaketak, ez prezioa bera. 

 

Lan indarraren prezioa, lan indarraren balioa diruan espresatzea da (beste merkantzien 

moduan). Ekonomia politiko klasikoak lan indarraren balioa denari lanaren balioa deitzen dio, 

langilearen pertsonalitatearen baitan kokatzen dena (hau da, makinaren eta berak exekutatuko 

operazioen arteko ezberdintasun berdina litzake). 

 

Lan indarraren egun bateko balioa langileen bizitza iraupen zehatz bat eta lanaldi zehatz baten 

arabera zehazten da. Lanaren balioa ekoiztutako balioarena baino baxuagoa izan behar du 

beti, kapitalistak lan indarra bere balioa birproduzitzeko beharrezko iraupenaz baino haratago 

funtzionarazten duelako. Lan indarraren eguneroko balioa langilearen bizitza iraupen zehatz 

baten araberakoa da, eta honi lanaldi zehatz bat dagokio. Demagun ohiko lanaldia 12 ordukoa 

dela, eta lan indarraren balioa 3 txelin direla (6 ordutako lanaren balioaren diru adierazpena). 
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4 txelin ordainduta, 12 ordutako lanaldian mugimenduan ipinitako lan indarragatik 

ordainduko liokete langileari. Kontuan izan behar da balioa eta prezioa ez direla zertan bat 

etorri behar, eta langileari bere lan indarraren truke ordaindutako prezioa ez dela sortutako 

balioa bezainbestekoa izango. 

 

Soldata formak lanaldiaren zatiketa oro ezabatzen du: lan soberakina eta beharrezko lanaren 

arteko bereizketa (ordaindutako eta ordaindugabeko lana, hain zuzen). Soldataren pean lanaldi 

osoa agertzen da ordaindutako lan gisa. Lan feudalean aldiz, jopuak berarentzat eta 

jauntxoarentzat egindako lanak ongi bereizten ziren denboran eta espazioan. 

 

Lan indarraren balioa eta prezioa soldatan bilakatzeak sekulako garrantzia du: harremana 

adierazteko forma honek (soldata forma) errealitatea ezkutatzen du, eta soldatan oinarritzen 

dira truke askearen ilusioak, ideia juridikoak, ekoizpen erregimen kapitalistaren 

mistifikazioak, …  

 

Gehiegi sakondu gabe, kapitala eta lanaren arteko trukea beste merkantzien salerosketa 

bezalakoa da. Merkantzia, kasu honetan, langileak kapitalistari entregatutako erabilera balioa, 

ez da lan indarra, honen funtzioa baizik: lan erabilgarri zehatz bat (muntatu, garbitu, …). Lan 

hau beste aspektu batean ulertuta balio sortzailea da ere.  

 

Langilearentzat 12 orduak dira 3 txelin berreskuratzeko baliabidea (bere lan-indarra 

birproduzitzeko, 6 ordutako lana adierazten duen kantitatea).  Prezioak gora edo behera egin 

dezake eskaria eta eskaintzaren arabera, eta prezio aldaketak beti harremandu ohi dira lanaldi 

osoarekin. Horrela, Adam Smithek lanaldia magnitude iraunkor gisa ulertzen zuen. 

 

Baina kapitalistari lan indarraren prezioa eta honen funtzioak (lanak) sortu dezakeen balioaren 

arteko aldea interesatzen zaio soilik. Esan ohi da merke erosi eta garestiago saltzeagatik 

lortzen dutela jabeek etekina. “Lanaren balioa” bezalako zeozer existituko balitz, eta hau 

erostean bere balio osoa ordainduko balitz, kapitala ez litzake existituko, ez luke etekinik 

aterako. 
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XVIII. Kapitulua. Soldata iraupenaren arabera 

Lan indarraren balioa “iraupenaren araberako soldata” forman agertzen da, itxuraldatutako 

forman. Lan indarraren truke balioaren eta lan indarra lortzeko inbertitutako bizitzarako 

baliabideen masen arteko aldea, soldata nominala eta soldata errealaren arteko ezberdintasun 

gisa agertzen da bertan. 

 

Langileak bere eguneroko edo asteko lanaren truke jasotako diru kopuruak bere soldata 

nominala osatzen du, hau da, balioaren arabera kalkulatutako soldata. Baina soldata berdinak 

lan kantitate ezberdina adierazi dezake, lanaren prezio ezberdina. Hau da, diru kantitate 

desberdinak lan kantitate berarentzat.  

 

Iraupenaren araberako soldatan soldataren zenbatekoa eta lanaren prezioa desberdindu behar 

dira. Nola aurkitu lanaren prezioa (lan kantitate zehatz baten balioa dirutan, alegia)? Lanaren 

bataz besteko prezioa honela lortzen da: lan indarraren eguneroko bataz besteko balioa bataz 

besteko lanaldiaren ordu kopuruengatik zatituz. Egun bateko lan indarraren balioa 3 txelin 

izanda, 6 lanorduko balioa izanik, eta lanaldia 12 ordukoa, 3 txelin / 12 ordu = 3 penike 

lanorduaren prezioa.  

 

Hortaz, soldata berdina izan daiteke, lanaren prezioa aldatuta ere. Adibidez, soldata aldatu 

gabe lanaren prezioak behera egin dezake. Lege orokor gisa: eguneko edo asteko lan kantitate 

zehatza emanda, eguneko edo asteko soldata lanaren prezioaren araberakoa izango da (azken 

hau, lan indarraren balioaren arabera eta balioa eta prezioaren arteko desbideraketen 

araberakoa izango da). Aldi berean, lanaren prezioa emanda, soldata burututako lanaren 

araberakoa izango da.  

    lan indarraren egun bateko balioa 
    ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordu bateko lanaren balioa = lanaldi normal baten ordu kopurua  

 

Hurrengo suposatuko dugu: 

 Lanaldiak 12 ordu dituela, 

 lan indarraren balioa egun batean 3 txelin
2
 direla, 

 eta egindako balioa 6 lanordu direla. 

                                                 

2
 Txelin 1 = 12 penike 
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Baldintza hauetan, lanorduaren prezioa 3 penike dira eta balio emaitza 6 penike.  

 

Soldata orduen arabera jasota, agian bere lan indarra birproduzitzeko baino ordu gutxiago 

egon daiteke lanean langilea, bere baldintzak asko okertuz. Lanaldia luzatuta, lanaren prezioa 

handitzen da (lanaldiaren iraupena luzatzen da, baina lan indarraren balioa gehiago handitzen 

da bere birprodukzioareko beharrezko balioak asko handitzen dira eta, desgaste handia 

duelako).  

 

Adar industrial batzuetan, lanaldi normalean zehar (10 ordu) soldata baxua izateak langileari 

bizirauteko aparteko orduen beharra sortzen dio. Gero eta lanaren prezioa baxuagoa izan, 

langileak hornitutako lan kantitatea handiagoa izan beharko du bizirauteko soldata jasotzeko. 

 

Langileen arteko lehiak kapitalistari lanaren prezioa beheratzea baimentzen dio. Kapitalisten 

arteko lehia ematen da ere, bakoitzak bere merkantziak merkeago saltzeko joera duelarik 

(merkantzien prezioaren zati bat lanaren prezioa da).  

 

Baldintza normaletan, ezohiko orduak gehiago ordainduta gainbalio gutxiago erauzten dute 

kapitalistek. Ordu guztietan ematen da lan soberakin eta beharrezko lanaren arteko zatiketa. 

Ez dakite haien irabazi normalen iturria ordaindu gabeko zatiak direla. 

 

XIX. Kapitulua. Soldata piezen arabera 

Piezen araberako soldata iraupenaren araberako soldataren itxuraldatutako forma da. Azken 

finean, bi soldata motak batera existitzen dira. Itxuraz, langilearen erabilera balioa produktuak 

dira (ez lan indarra), eta lanaren prezioa ekoizlearen errendimenduaren araberakoa dela dirudi. 

Soldataren ordainketa forma desberdinean egiteak ez du ezaugarri honen izaera aldatzen. 

 

Lanaldiaren iraupenaren erdian langileak berarentzako lan egiten duen moduan, piezen erdia 

berarentzako eginda daude (lan indarraren balioaren birprodukzioaren baliokide gisa), eta 

piezen beste erdia jabearentzat. Soldata ulertzeko beste modalitate bat da, besterik ez. 

 

Destajuan lan eginda, jabeak produktuaren kalitatea bereziki ikuskatzen du: edozein akatsek 

soldata murrizten du. Destajuan, soldata sozialki beharrezko lanaren iraupen gisa soilik 
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ulertzen da (eta horrela ordaintzen da), merkantzia kantitate zehatz batean materializatzen 

dena, aldez aurretik esperientziak zehaztu duena. Bataz besteko ekoizpen ahalmena ez duten 

langileak kaleratuak dira horrela. Fabriketan, destajuan, jabeek langile nagusiarekin hitzartu 

eta honek langile laguntzaileak kontratatzen ditu. Ondorioz, kapitalak langileengan 

burututako esplotazioa langileen artekoa dirudi.  

 

Destajuan, langilea lan indarraren intentsitatea handitzean dago interesatua, horrela kapitalak 

intentsitatearen maila normala handitu dezake. Langilea ere bere lanaldia luzatzean 

interesatua dago, soldata apur bat gehiago lortzeko. Destajuan ere, langileen dirusarreren 

arteko desberditasun errealak eratzen dira, gaitasun, indar, energia eta mailaren arabera (nahiz 

eta lanaren prezioa produktu kantitate zehatz baten arabera neurtu). Fabrikan desberdintasun 

indibidualak konpentsatzen dira: tarte batean bataz besteko produktua ekoizten du, eta adar 

bateko soldata guztiak kontuan hartuta adarreko bataz besteko soldata eratzen da. Piezen 

araberako soldatak ez du gainbalioa eta soldataren arteko proportzioa eraldatzen: soldata 

indibidualari langile indibidualari erauzitako gainbalio masa egokitzen zaio. 

 

Destajuan, itxuraz indibidualtasuna, askatasuna eta langilearen independentzia sustatzen dira, 

baita haien arteko norgehiagokak. Piezen araberako soldata ekoizpen erregimen 

kapitalistarekin hobeto egiten du bat (nahiz eta soldata forma zaharra izan). Bere ezaugarriak 

aztertuta, lanaldiak luzatu eta soldatak jaisteko balio duela argi ikusten da. 

 

Fabriketan, etekinak epe motzean handitzeko, kapitalak soilik lanaldia luzatu dezake. Gaur 

egun, ia langile gehienak destajuan lan egiten dute. Kapitalistak beti izango du azken hitza 

soldaten gain, eta piezekiko soldata denbora tarte batean ekoiztutako pieza kopurua handitzen 

den proportzio berean murrizten da. 

 

Langileek haien laneko lehengai eta baliabideen prezioak kontrolatzen dituzte. Jasotzen duten 

soldata jaisten bada, baina ekoizten dituzten merkantzien prezioak ez badira jaisten protesta 

egiten dute, badakitelako lehengaiak ez direla garestitu eta kapitalistak gero eta gehiago 

estutzen dietela. Kapitalistak honen aurka kokatzen dira, esanez lanaren errendimenduaren 

gorabeherek ez dietela langileei eragiten. 
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XX. Kapitulua. Nazioarteko desberdintasunak soldatengan 

Nazio ugarietako soldatak alderatzean arreta hainbat ezaugarriren gainean ipini behar da: lan 

indarraren balioaren magnitudean eragina duten aldagaietan, langilearen bizitzarako 

oinarrizko beharren prezioan eta hedapenean, langilearen hezkuntza gastuak, emakumeen eta 

haurren lanaren funtzioan, lanaren produktibitatean eta bere bolumen estentsibo eta 

intentsiboan. 

 

Alderaketarako, industria berdinetan indarrean dauden bataz besteko soldatak lanaldi 

berdinetara moldatu behar dira. Behin soldatak berdinduta, iraupenaren araberako soldata 

piezen araberako soldatara igaro behar da, lanaren produktibitatea eta lanaren magnitude 

intentsiboa graduatzeko. Lanaren bataz besteko intentsitatea herrialde batetik bestera aldatzen 

da. Bataz besteko nazionalek eskala bat osatzen dute, eta eskala honen neurtze unitatea lan 

unibertsalaren bataz besteko unitatea da. Lan nazional intentsoago batek iraupen berean balio 

gehiago sortzen du, diru gehiagoan adierazten dena. 

 

Ekoizpen kapitalista herrialde batean garatzean lanaren intentsitatea eta produktibitatea 

nazioarteko eskalan gora egiten du. Horrela, ekoizpen herrialdearen arabera merkantzia mota 

berdinek balio desberdinak dituzte, prezio desberdinetan adierazten direnak. Diruaren balio 

erlatiboa baxuagoa izango da ekoizpen erregimen kapitalista garatua dagoen herrialdeetan.  

 

Eguneko edo asteko soldata handiagoa izan ohi da ekoizpen erregimen kapitalista garatua 

duten herrialdeetan, baina lanaren prezio erlatiboa (hau da, lanaren prezioa gainbalioarekiko 

eta produktuarekiko harremanean) altuagoa da kapitalismoaren garapena baxuagoa den 

herrialdeetan. 
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VII. Atala. Kapital metaketa prozesua 

XXI. Kapitulua. Birprodukzio soila 

Ez dago kontsumitzeari eta ekoizteari utz diezaiokeen gizarterik. Hortaz, birprodukzio 

prozesua ematen da. Produktuen zati bat momentu oro ekoizpen baliabide bihurtzen da, 

kontsumitutako ekoizpen baliabideak birjartzeko. 

 

Gainbalioak, kapitalaren balioaren handitze gisa, hau da, kapitalaren ekintzaren fruitu 

periodiko gisa, kapitalak ekoiztutako errentaren forma hartzen du. Birprodukzio soilan, 

kapitalistak errenta hau (gainbalioa) kontsumo funts gisa soilik erabiltzen duenean ematen da, 

edo lortzen duen maiztasunarekin gastatzen duenean. Ez du gainbalioa etekin gehiago 

lortzeko inbertitzen. 

 

Langileari, gaurko lana edo datozen 6 hilabetetako lana aurreko asteko lanaren bidez edo 

aurreko 6 hilabeteen bidez ordaintzen zaio. Gainbalioa eta langileari ordaintzen zaion funtsa 

ekoizten ditu langileak. Klase kapitalistak langile klaseari langile klaseak berak sortutako 

produktuaren zati bat diruaren formarekin etengabe ematen dio. Produktuak duen merkantzia 

formak eta merkantziak duen diru formak transakzioa ezkutatzen dute. 

 

Kapital aldakorra langileak bere biziraupenerako eta birprodukziorako behar duen lan funtsa 

da. Lan funtsa beregana etengabe iristen bada (bere lanaren ordainsari formarekin), bere 

produktua beragandik kapital formarekin etengabe urruntzen ari delako da.  

 

Prozesuaren jarraikortasunak aldaketak sortarazten ditu kapital aldakorretik haratago. 

Ordaindutako edo inbertitutako kapitala, urte batean gastatutako gainbalioarengatik zatituta, 

hasierako kapitala desagertzeko behar diren urte kopurua emango du. 

 

Birprodukzio soilaren baitan, kapitala ez da handituko edo txikituko, baina ez da kapital 

berdina: kapital berriak prozesu honen amaieran bereganatutako gainbalioa adieraziko du. 
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Langileari bere lanaz gabetzen zaio, eta prozesu horretan lan hori beste produktuetan 

materializatzen da. Langileak kapitala etengabe aberastasun objektibo gisa ekoizten du, bere 

izaeratik at dagoen indar arrotza, bera menperatzen eta esplotatzen duena. 

 

Langilearen kontsumoak bi izaera ditu:  

1) Bere lanaren bitartez ekoizpen baliabideak kontsumitzen ditu, eta kapitalistak bere 

lan indarra kontsumitzen du (produktiboa). 

2) Langilearen kontsumo indibiduala, bizitzarako baliabideena (berea den kontsumoa, 

ez produktiboa). 

 

Kontsumo indibiduala kapitalaren ekoizpen eta birprodukzio faktorea da, nahiz eta langileak 

kontsumo hori asko disfrutatu dezakeen. Langile klasearen etengabeko zaintzea eta 

birprodukzioa kapitalaren birprodukzio prozesuaren baldintza iraunkorrak dira. Kapitalak, 

hori bai, langileen kontsumo indibiduala ahal bezainbeste mugatuko du. Langileak bere 

nahien arabera kontsumitzen duen oro kontsumo ez produktibo gisa ulertuko du kapitalak (lan 

indarra zaintzea eta birproduzitzea ez den dena, alegia) 

 

Ekoizpen prozesu kapitalistak langilea etengabe behartzen du bere lan indarra saltzera (bizi 

ahal izateko), eta kapitalistak lan indar hori eros dezan baimentzen du, kapitalista aberastu 

dadin. Ekoizpen prozesu kapitalistak merkantziak ekoizten ditu, gainbalioa ekoizten du, baina 

kapitalaren erregimena birproduzitzen du ere: kapitalista eta langilea birproduzitzen ditu. 

 

XXII. Kapitulua. Gainbalioaren konbertsioa kapitalan 

1. Ekoizpen prozesu kapitalista eskala handituan. Merkantzien ekoizpenaren 

jabetzaren legeak apropiazio kapitalistaren legeetan bilakatuta. 

Kapital metaketa gainbalioa kapital gisa inbertitzea da. Ekoizpen prozesuaren amaierako 

produktu osoaren zati zehatz gisa agertzen da gainbalioa. Lan egiten, langileek ekoizpenean 

lan gehigarria txertatzeko beharrezkoa den kapitala sortzen dute. Saltzean eta diruan 

bilakatzean, kapitalaren balioak bere jatorrizko forma bereganatzen du, gainbalioa formaz 

aldatzen den aldi berean. Baina hemendik aurrera biak diru kantitateak dira, eta bien bilakaera 
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kapitalan modu berean ematen da: kapitalistak bi kantitateak merkantziak erosteko inbertitzen 

ditu, bere artikulua fabrikatzeko merkantziak, alegia. Kasu honetan, eskala handituan. 

 

Urteko ekoizpenari begira, kapitalak kontsumitutako elementu materialak birjartzeko 

beharrezkoak diren objektuak suministratu behar dira. Hauek jada kontuan izanda, 

gainbalioaren produktu soberakina geratzen da. Gainbalioa ez da osorik klase kapitalistaren 

nahiak eta gustuak asetzeko erabiltzen, metatzeko baizik. Lan soberakinaren zati bat kapitalan 

bilakatuko da.  

 

Ekoizpen baliabideak eta bizitza baliabideak sortzen dituzte erabilitako hasierako kapitala 

birjartzeko beharrezkoa den kantitatea gainditzeko. Klase kapitalistak, horrela, lan gehiago 

beharko du. Jatorrizko kapitala bere burua birproduzitzen jarraitzen du, baita gainbalioa 

ekoizten. Ondorioz, sortutako kapital berriekin batera birproduzitzen da: lehenengo X 

kapitalak (kapitalistak bere lan propiotik lortua eta/edo herentzian jasoa) Y gainbalio ematen 

du. Gainbalio horretatik Z kapital berri jasotzen du kapitalistak. Beraz, orain X kapitalaren eta 

Z kapitalaren gainbalioak jasoko ditu. 

 

Jabetze legea (edo jabetza pribatuaren legea), merkantzien ekoizpen eta zirkulazioan 

oinarritzen den legea da. Bere barne dialektikaren ondorioz bera denaren aurkakoan 

bilakatzen da: baliokideak diren balioen trukea, jatorrizko operazioa dirudiena, itxurazko 

prozesua besterik ez da, zeren lan indarrarengatik trukatzen den kapitalaren zatia baliokiderik 

gabe bereganatutako besteen lanaren produktuaren zati bat besterik ez da. 

 

Produktuak erabilitako ekoizpen baliabideen balioa (higatutakoa), gainbalioa eta lan 

indarraren balio baliokidea txertatuta daramatza. Nola lortzen da hau? Epe batean saldutako 

lan indarrak bere erabilpenak sortzen duen balioa baino balio gutxiago duelako. Metaketa 

prozesua ez da gastatutako balioa birjartzera mugatzen, gehiago baizik. Hau ez da iruzur baten 

ondorioa: erosleak lan indarrarekin (merkantzia gisa) gauzatutako erabileratik sortzen da 

egoera hau. 
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Dirua kapitalan bilakatzea merkantzien ekoizpenaren lege ekonomikoekin bat dator. Hala ere 

ondorio hauek ditu: 

1- Produktua kapitalistarena da. 

2- Produktuaren balioak ordaindutako kapitala eta gainbalioa daramatza txertatuta. 

Kapitalarentzat kosturik ez duen eta bere jabetza den gainbalioa, hain zuzen. 

3- Langileak bere lan indarra elikatzen du, berriz saltzeko aukera duelarik. 

 

Bi birprodukzio mota daude. Bata, birprodukzio soila: kapitalistak gainbalio osoa irensten du. 

Bestea, eskala handituan: kapitalistak soilik gainbalioaren zati bat gastatzen du, gainbalioaren 

beste zatia kapital bilakatzen duelarik. Egun, kapital hau ordaindu gabeko lan batetik dator, ez 

kapitalistaren berezko lanetik. Ondorioz, aberastasun soziala etengabe besteen lanaz 

bereganatzeko baliabideak dituztenen jabetza bilakatzen da, gero eta proportzio handiagoetan. 

Merkantzien ekoizpenetik abiatuta, artikulu guztiak merkatura bideratuta ekoizten dira, lan 

indarra barne. Langileak aske saltzen du lan indarra, merkantzia gisa. 

 

Metatutako kapitalarekin alderatuta (hau da, kapitalarengana bueltatutako gainbalioarekin edo 

produktu soberakinarekin alderatuta), hasieran ordaindutako kapitalak txikitzen doazen 

magnitudeak bilakatzen dira.  

2. Ekonomia politikoaren aldetik eskala handituaren kontzeptzio faltsua 

Diruaren metaketa zirkulaziotik ateratzea hura kapital gisa esplotatzearen aurkakoa da. 

Gainbalioaren zati bat kapital iraunkorrean (ekoizpen baliabideak) eta bestea kapital 

aldakorrean (lan indarra) inbertitu behar da kapitala izateko. Kapital ezberdinen dinamikak eta 

errenta pertsonalak elkar gurutzatzen eta nahasten dira, posizioen aldaketa orokorrean galtzen 

dira (aberastasun sozialaren zirkulazioan). Gure begiradak nahasten dituen aldaketa da. Adam 

Smithen arabera (ekonomia politikoaren ildotik), kapitala bilakatutako produktuaren zati osoa 

langile klaseak xurgatzen du (kapital aldakorran). Metaketa langile produktiboen produktu 

soberakina kontsumitzea eta gainbalioa lan-indarran inbertitzea bezala definitu zuen ere. 

3. Gainbalioaren zatiketa kapitalan eta errentan. Abstinentziaren teoria 

Gainbalioaren zati bat errenta gisa gastatzen da, eta bestea kapital gisa inbertitzen da. Zatiketa 

honen gorabeherak kapitalistaren erabakiaren araberakoak dira. Metaketa prozesuan 

jarraitzeko, kapitalistak truke balioa eta bere metaketa izan behar ditu ardatz, ez erabilera 
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balioa jasotzea eta bere gozamena. Kapitalistak gizartea helbururik gabe ekoiztera behartzen 

du, ekoizpen indarrak garatzera.  

 

Gainera, ekoizpen kapitalistak legean bilakatzen du kapitalaren etengabeko handitzea. Eta 

lehia kapitalistak, kapitalista orori erregimen kapitalistaren legeak kanpotik ezarritako lege 

koertzitibo gisa aplikatzen dizkio. Kapitalak kapitalista etengabe hedatzera behartzen du, 

kapitala bera mantentzeko. Nola? Metaketa progresiboaren bidez. Metaketa gero eta gehiago 

handitu, aukera gehiago ditu kapitalistak luxuan xahutu eta aldi berean kapitala izateko. 

 

4. Metaketaren bolumena zehazten duten baldintzak (gainbalioaren 

banaketaren proportzioa, kapitalan eta errentan, dena delakoa): lan indarraren 

esplotazio gradua, lanaren ekoizpen intentsitatea; ezberdintasun progresiboa 

enplegatutako kapitala eta kontsumitutako kapitalaren artean; erabilitako 

kapitalaren magnitudea 

Gainbalioaren masa determinatzen laguntzen duten baldintzek metaketaren bolumena 

determinatzen laguntzen dute ere: 

 

-Lan indarraren esplotazio gradua. Kapitalista momentu oro soldata jaisten saiatuko da, lan 

indarraren balioaren azpitik bai edo bai. Bizi baldintzen okertzea ekartzen du honek, jakiak 

aizuntzea (adulteratzea), dieta okerragoak sustatzea, … Gainera, lanaren intentsitatea 

handitzean lan indarra lehenago gastatzen da, baina kapital iraunkor gehiago erosi gabe 

produktu soberakina eta gainbalioa (metaketaren sustantzia) handitzen dira langilea gehiago 

lanaraziz. Nekazaritzan ere lurrarekiko berdin jarduten dute jabeek: kapital gehiago erabili 

gabe metaketa berria burutu daiteke pertsonek naturarengan egindako ekintza zuzenarekin. 

Industrian lan intentsoagoa eginda, lehengai gehiago beharko dira (ez zertan lan erreminta 

gehiago). Kapitala bere magnitudeak (hau da, balioa eta ekoizpen baliabide masa) baino 

haratago zabaltzeko aukera du zientziaren, lan indarraren eta naturaren izaeraren bitartez. 

 

-Lan sozialaren errendimendu maila. Kapitalistaren kontsumoa metaketa funtsa gutxitu  

gabe hazi daiteke: gainbalioa berdin mantenduta, edo ekoizpen indarrak hazten diren erritmoa 

baino motelago txikituta. Produktibitatea gero eta handiagoa izan, langilearen merketzea 
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emango da, eta gainbalio kuota handiagoa izango da.  Kapital aldakor berdinarekin, lan indar 

gehiago ipintzen da mugimenduan, lehen baino lan gehiago lortuz. Eta kapital aldakor 

berdinarekin, kapital iraunkor eta ekoizpen baliabideak handituta, metaketa azkartzen da. 

Horrela, gainbalioaren ekoizpena inbertitutako kapital berriaren balioa baino azkarrago hazten 

da. Kapital zaharra produktiboagoa den forma berri batean birproduzitzen da (hau da, makina 

zaharra makina berriago eta efizienteago batengatik aldatzen da). Ekoizpen prozesuan metodo 

berriak txertatzen dira: zientzia eta teknikaren berrikuntzak. 

 

Ekoizpen indarren garapenak kapitalen depreziazioa laguntzen du, lehiarekin areagotuta. 

Baina egoera honen pixua langileengan botatzen du kapitalistak. Lan berdina erabiltzen dute, 

baina kapital iraunkor gehiagorekin. Horrela, jatorrizko kapitala balio berriaren 

produktibitatea haztean handitzen da. 

 

-Lan indarraren esplotazio gradua. Gainbalioaren masa aldi berean erabilitako langile 

kopuruarengatik zehaztua doa, kapitalaren bolumenaren araberakoa dena. Gero eta kapitala 

gehiago hazi, gehiago haziko da kapitalistaren metaketa funtsan eta kontsumo funtsan 

desdoblatzen den balio kantitatea. 

 

-Erabilitako kapitalaren eta kontsumitutako kapitalaren arteko desberdintasun 

progresiboa. Prozesua garatzen den heinean, lan baliabideen balio eta materia masak hazten 

doaz (eraikinak, makinak, …). Hauek haien estentsio osoan lan egiten dute. Pixkanaka 

higatzen dira, oso motel, balioa zatika galduz. Ondorioz, iraganeko lanaren dohako zerbitzua 

litzake. Prozesu hau lan bizia iraganeko “dohako” lanaz jabetzean (erabilera oso luzea duten 

ekoizpen baliabideetan dagoena) eta biziarazten duenean ematen da.  

 

5. Lan funtsa deiturikoa 

Kapitala ez da magnitude finkoa. Aberastasun sozialaren zati malgua da, kapitalistak 

gainbalioa errentan (bere gastuak) eta kapitalan (berriz ekoizpenean inbertitzeko) zatitzen du 

eta. Asimilatutako lan-indarrak, zientziak eta lurrak (naturaren ondorioz existitzen diren lan 

objektuak) bere magnitudetik haratago doan ekintza ahalmena ematen diote kapitalari: 

gehiago hazteko ahalmena.  
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Ekonomia klasikoaren arabera, langileen bizitza baliabideen masa aberastasun sozialaren zati 

espezifiko bat da, eta funtzionatzeko X kapital iraunkorrak lan bizi masa zehatz bat behar du: 

lanerako funtsa deitua (modu estatikoan ulertuta). 

 

XXIII. Kapitulua. Metaketa kapitalistaren lege orokorra 

1. Lan indarraren eskariaren handitzea metaketarekin bat, kapitalaren 

konposizioa bere horretan jarraitzen badu 

Balioaren arabera, kapitala kapital iraunkorran (ekoizpen baliabideen balioa) eta kapital 

aldakorran (lan indarraren balioa) zatitzen da (hau da, balio konposizioa). Materiaren arabera 

(hau da, konposizio teknikoa) kapitala erabilitako ekoizpen baliabideen masan eta bere 

erabilerarako beharrezkoa den lan kopuruan zatitzen da. 

 

Kapitalaren hazkundea egotekotan bere zati aldakorra haziko da. Gainbalioaren 

distribuzioaren arabera ere bat-batean metaketa handitu dezake (kapitala eta errenta). 

Kapitalaren eskala handiko birprodukzioak (metaketak) kapitalaren erregimena eskala  

gorenago batean birproduzitzen du. Honek polo batean kapitalista boteretsuagoak sortzen ditu 

eta beste poloan langile asalariatuak. Kapitalaren esplotazio orbita bere bolumenarekin batera 

zabaltzen doa, bere mendekoen zifrarekin batera ere.  

 

Puntu batean lan eskariak lanerako prest daudenen kopurua gainditu dezake. Soldatak gora 

egingo dute, baina honek ez du langile asalariatuaren esplotazioa (gainbalioaren erauztea) 

deuseztatzen. Soldatak beti suposatzen du ordaindu gabeko langilearen lana. Soldata igoerak 

ordaindu gabeko lanaren jaitsiera kuantitatiboa suposatu dezake, baina ez du inoiz 

sistemarentzat mehatxua suposatzen duen muga gaindituko. Soldataren igoerak metaketa 

oztopatzen badu, soldatak kapitalaren esplotazio baldintzetara jaitsiko dira.  

 

Lan indarra erostearen helburua kapitala esplotatzea da, ordaindutako lana baino lan gehiago 

duten merkantziak ekoiztea hain zuzen. Ekoizpen sistema honen lege absolutua gainbalio 

ekoizpena da: etekinen lorpena. Ekoizpen baliabideak kapital gisa funtzionarazteko balio 

duenean lortzen du lan indarrak merkatuan bere burua saltzea: bere balioa kapital gisa 

birproduzitzen duenean eta ordaindu gabeko lanarekin kapital gehigarriaren iturria denean. 
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Beste hitzetan, metaketaren magnitudea aldagai askea da, eta soldataren magnitudea menpeko 

aldagaia.  

2. Kapitalaren metaketak eta kontzentrazioak aurrera doazen ahala kapital 

aldakorraren murrizketa erlatiboa 

Garapenaren puntu batean metaketaren baliabiderik garrantzitsuena lan sozialaren 

produktibitatearen hazkundea bilakatzen da. Langile batek erabiltzen duen ekoizpen 

baliabideen masa lanaren produktibitatea igotzearekin batera igotzen da. Horrela, lan 

prozesuak lehengai eta bestelako materia masa gehiago xurgaten ditu. 

 

Lanaren produktibitatea hazteko, ekoizpen baliabideen bolumena hauek bereganatzen duten 

lan indarrarekin alderatuta handitu behar dira. Gero eta lan produktiboago gehiago badago, 

lan eskaera bere magnitudearekiko proportzionalki txikitzen doa: kapital iraunkorraren 

handitzea ematen da, kapital aldakorri esker.  

 

Beraz, lanaren balioa murrizten da. Balioa parametro absolutuetan hazten da, baina ez 

erlatiboetan. Eskala handian beharrezkoa da elkarlana, eta merkantzien ekoizpenaren 

oinarrian soilik kapitalismoaren formaren menpe eratu daiteke eskala handiko ekoizpena. 

Horregatik, erregimen kapitalistak merkantzia-ekoizle indibidualengan gutxieneko kapital 

metaketa aurreikusten du. 

 

Gainbalioa momentu oro kapitalan bilakatzeak ekoizpen prozesuan inbertitutako kapitalaren 

bolumenaren hazkundearen forma jasotzen du. Aldi berean, hazkunde hau ekoizpen eskala 

handitzeko oinarri gisa funtzionatzen du, baita ere gainbalio ekoizpenaren bizkortzea eta 

lanaren ekoizpen indarraren sendotzea handitzeko. 

 

Kapital indibidual oro ekoizpen baliabideen kontzentrazioa da, handiagoa edo txikiagoa, 

langile ejertzito (handiago edo txikiago) baten gaineko zuzendaritza duena. Metaketa 

prozesuan, ekoizpen esfera bakoitzari atxikitutako kapital soziala kapitalista askoren artean 

banatzen da. Hauek merkantzia ekoizle gisa aurrez aurre ipintzen dira, elkarrekiko lehian 

daudelarik. Prozesua aurrera doan heinean aurretik existitzen diren kapitalen kontzentrazioa 

ematen da, kapitalista batzuk beste kapitalista batzuengandik desjabetuak diren heinean. 
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Lehiaren borroka merkantzien merketzearen bidez ematen da. Merkantzien merketzea lanaren 

errendimenduaren araberakoa da, eta hau ekoizpen eskalaren araberakoa. Honen ondorioz, 

kapital handienek kapital txikiak kanporatzen dituzte nahitaez. Azkenik, erregimen kapitalista 

garatzean, negozio bat baldintza normaletan esplotatzeko gutxieneko kapital indibidual 

bolumena handitzen doa metaketa aurrera joan ahala.  

 

Kapitalen zentralizazioari begira, bi mekanismo indartsuenak lehia eta kreditua dira. Adar 

baten zentralizazio gorena bertako kapitalak kapitalista baten esku daudenean emango da.  

Metaketa espiralean doan prozesua da, zentralizazioa baino prozesu motelagoa. Gero eta 

gehiago zentralizatu, gero eta lan eskaintza gutxiago egongo da. Hau da, kapitalaren 

magnitudearekiko langile kopuru baxuagoa erabiliko da proportzionalki. 

3. Gainpopulazio erlatiboaren ekoizpen progresiboa edo industriako ordezko 

armada 

Kapitalaren konposaketan dilatazio kuantitatiboa eta aldaketa kualitatiboa ematen da, 

kapitalaren hazkundearen bitartean. Kapital iraunkorra (i) kapital aldakorraren (a) kontura 

hazten da. Metaketa haztean kapitalaren osaketa aldatzen doa, hasieran 1(i):1(a) izanda, 

ondoren 2(i):1(a), 3(i):1(a), ... Gero eta kapital proportzio handiagoa inbertitzen da ekoizpen 

baliabideetan. Eta lan eskaintza ez denez kapitalaren tamainan oinarritzen, kapital 

aldakorraren magnitudean baizik, lan eskaintza txikitzen doa progresiboki, kapital osoa hazten 

doan heinean.  

 

Kapital osoa haztean kapital aldakorra hazten da, baina kapital iraunkorrarekiko bere 

proportzioa gero eta txikiagoa da. Kapital osoaren hazkundeak gero eta azelerazio handiagoa 

du. Kapital aldakorraren beherakada egonda ere, langile klasearen hazkunde absolutua ematen 

da.  

 

Metaketa kapitalistak langile biztanleria ekoizten du momentu oro, kapitalaren bataz besteko 

esplotazio beharrak asetzeko: beti egon behar du biztanleria soberan. Soberakin hau 

erregimen kapitalistaren produktu bat edo emaitza da, baita ere bere garapenerako baliabide 

bat. Biztanleria honek industriako ordezko armada eratzen du, kapitalaren menpe dagoena. 

Giza materiala ematen dio kapitalari, beti prest esplotazioa jasotzeko. Kapitalaren hazkunde 

eta hedatze indarrek (kredituek, makinek, hobekuntza teknikoek, …) beharrezkoa dute 
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industriako ordezko armada, produktu soberakina beste ekoizpen baliabideetan bilakatzea 

ahalbidetzen du eta. Horrela, bat-batean ekoizpen sektore batean sekulako inbertsioa egonda, 

kapitalak langileak prest ditu, beste sektoreetako langileak tokiz aldatu gabe. 

 

Kapitalaren osaera pixkanaka aldatzen joan zen. Horregatik, hasieran, bere metaketak lan 

eskaintza haztea zuen ondorio. Industria modernoaren dinamika osoa langileriaren sektore bat 

langabetu edo erdizkako okupatuetan bilakatzean oinarritzen da. Ekoizpen kapitalistak ez du 

nahikoa biztanleriaren hazkunde naturalak eratutako lan indarrarekin. Bere indarrak loturarik 

gabe hedatzeko, kapitalak industriako ordezko armada behar du. 

 

Langileek lanean esfortzu handiagoa egiten badute, kapital aldakorra ere hazten da: horrela 

lan gehiago lortzen du kapitalak langile gehiago aktibatu gabe. Langileak gehiago esplotatzen 

ditu, proportzioan kapital iraunkor gehiago lortuz. Lortutako efektua lan egiten dutenek lan 

gehiago egitea da, kapitalaren inposizioen menpe sakonki egonda. 

 

Beraz, kapital aldakorrak gora egitea ez du esan nahi langile gehiagoren beharra: kapitalak lan 

indar kopuru berdina lan gehiago egitera bultzatzen du. Aldi berean behe mailako lan indar 

gehiago mobilizatzen ditu (langile finak besteengandik ordezkatu, helduak umeengandik, …) 

Gero eta ekoizpen prozesuaren osaketa teknikoa azkarrago joan, langileen gainpopulazioa 

(edo desmobilizazioa) gehiago haziko da.  

 

Modu orokor batean, soldaten mugimendu orokorra industriako ordezko armadaren hedatze 

eta txikitzearen araberakoa izango da: langileen ejerzito aktiboaren eta ordezko armadaren 

arteko proportzio aldakorraren araberakoa. Dinamika nagusi gisa, kapitala hedatzean lan 

merkatua hutsik agertuko da, eta hau uzkurtzean, gainezka. Industriako ordezko armadari 

esker, lanaren eskaria eta eskaintzaren legea kapitalaren nahien eta despotismoaren mugetan 

mantentzen da. Ekoizpen kapitalistaren mekanismoak zera bermatzen du: kapitalaren 

hazkunde absolutuak ez eragitea lanaren eskari hazkunde orokorra. 

 

Bilakaera honetan, langileak gero eta gehiago lan egin besteentzako aberastasun gehiago 

sortzen dutela konturatzen dira; konturatzen dira haien arteko lehia gainpopulazioaren 

ondorioa dela. Haien buruen defentsa egiteko sindikatuak sortzean, kapitalak eta ekonomistek 
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sindikatuen eratzearekin eskaria eta eskaintzaren lege sakratuaren bortxaketa ematen dela 

esango dute.  

4. Biztanleriaren gainpopulazioaren adierazpen ezberdinak. Metaketa 

kapitalistaren lege orokorra. 

Langile oro gainpopulazioaren parte da desokupatua dagoen bitartean edo erdizka lan egiten 

duen bitartean. Industria modernoaren erdiguneetan langile kopurua igotzen doa momentu 

oro. Nahiz eta ekoizpenak edozein momentutan langileak alboratu, beste momentu puntual 

batean langile asko beharko ditu. Langile belaunaldien errelebo azkarra ematen da. 

Manchesterren, auzoaren arabera, bataz besteko bizitza itxaropena 17 urtekoa edo 38 urtekoa 

izan daiteke. Ezkontza goiztiarrak ematen dira ere. Familiaren tamaina soldataren 

alderantzizko proportzionaltasunean ematen da.  

 

Landa biztanleria hiriguneetara bultzatua da, hiri proletalgoak xurgatua. Landa langileak 

gutxieneko soldata jasoko du hirietan, pauperismotik puntu batera: lanaldi maximoa eta 

soldata minimoa. Metaketaren hedapena eta intentsitatea haztearekin batera langile kopuru 

handiagoa geratzen da soberakin gisa. Gainpopulazioaren azken esferak eskaleak, kriminalak 

eta prostitutak dira (proletalgo zarpailak). Azken kapa honek 3 kategoria barnebiltzen ditu: 

 1. Lanerako ahalmena duten pertsonak. Talde hau krisi bakoitzarekin hazten da. 

 2. Umezurtzak, txiroen seme-alabak. 

 3. Degradatuak, zarpailak, lanerako ezinduak daudenak, mutilatuak, gaixoak. 

 

Aberastasun soziala gero eta handiagoa izan, kapitala, bere hazkundea eta proletalgoa ere 

handiagoak izango dira. Handiagoa izango da ere industriako ordezko armada. Proportzioan 

gero eta handiagoa da industriako ordezko armada aktibo dauden langileekiko. Gero eta 

langile gehiago izango dira gainpopulazioko sektore iraunkorraren parte. Hau da, langabetu 

iraunkorrak. Langile biztanleria beti kapitalaren esplotazio beharraren aurretik haziko da. 

 

Lanaren ekoizpen indarra gero eta handiagoa izan, hau da, langileak gero eta presio handiagoa 

burutu instrumentuengan, bere bizi baldintzak gero eta prekarioagoak izango dira. 

Aberastasun eta miseria gehiago ekoiztuko du, gero eta gehiago: batek lan egingo du besteak 

(jabeak) deskantsatzeko.  
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5. Metaketa kapitalistaren lege orokorraren ilustrazioa 

a) Ingalaterra, 1846-1866 

Munduko merkatuan lehenengo postuan kokatzen da Ingalaterra, ekoizpen erregimen 

kapitalistan garatua. 1846an elkartruke askea ezarri zuen beste herrialdeekiko. Ongiak urtero 

hazten ari dira bertan: kapital metaketa, kapital kontzentrazioa eta zentralizazioa ematen ari 

da. Ikatz eta burdin esportazioa gora ari da. Prozesu honekin jabe txikiak desagertzen ari dira. 

Adibidez, 1815-1825 tartean 1.000.000 librako herentziak ez ziren egon. 1825-1855 tartean 8 

izan ziren, eta 1856-1859 tartean 4.  

 

Metaketa legeen ondorioak bere osotasunean jasotzeko, langileen fabriketatik kanpoko bizitza 

baldintzak ezin dira alde batera utzi: elikadura, etxebizitza, … Txirotasuna hedatzen da eta 

langile askok haien bizitza oinarria galduta (lan indarraren salmenta), karitate publikoari esker 

bizirik jarraitzen dute. Txiroen erroldaren gorabeherek industria zikloaren alternatiben 

maiztasuna adierazten dute. 

 

b) Industria proletalgo ingeleseko okerren ordaindutako geruzak 

Medikuek burututako ikerketen arabera, orohar, langileek elikagai defizita dute. Britainia 

Handiko nekazal langileen artean okerren elikatuak Ingalaterrakoak kokatzen dira. 

Emakumeak eta haurrak are okerrago elikatuak daude. Langileen erdiak ez zuen garagardorik 

dastatzen eta industria langileen artean %28ak ez zuen esnerik edaten. Sektoreei begira, 

jostunak eta ehuleak okerren zeuden. 

 

Elikagaien egoera okertu baino lehen, baldintza material guztiak okerrera doaz: etxeko beroa, 

jantziak, higienea, auzo zaindugabeak, pilatuta bizitzea, … Langileen arazo handien eta 

metaketa kapitalistan oinarritutako aberatsen arteko lotura zuzena dago. Londresen bereziki, 

egoera kaxkarrak onura gehien dituzten langileek ere pairatzen dituzte, baita dendari eta klase 

ertainak.  

 

Autoritateek hobekuntzak egiten dituzte baina arazoak jarraitzen du: etxe zaharrak bota 

ondoren, fabrika gehiago eraikitzen dira. Jendea hirietara doa eta alokairuek gora egiten dute. 

Gainera, higiene polizia langileen atzetik doa isunekin, haien “onuragatik”.  
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Hiri industrial edo komertzial bateko kapitala gero eta azkarrago metatzen da, eta pertsonak 

gero eta azkarrago gerturatuko dira bertara. Horrela, langileen etxe inprobisatuak ugarituko 

dira eta osasun publikoarentzat egoera kaltegarria emango da.  

 

c) Tropel trashumanteak 

Landa jatorria duten langile askok okupazio industriala burutzen dute. Kapital handidun 

enpresetako enpresariek barrakoiak uzten dizkiete langileei, higiene baldintzarik gabeak: 

soldadu industrial gisa esplotatzen dituzte langileak, eta baita maizter edo inkilino gisa. Hori 

gutxi bada langileak haien familiekin gainezka bizi dira: gaixotasunak erraz hedatzen dira. 

Meatze guneetan etxeak egiteko borrokatu ohi zuten langileek, eta jabeek ezetz zioten, 

meatzearen ustiaketa kontratua “motzegia” zela bertan etxea eraikitzeko: 21 urteko kontratuak 

egon ohi ziren! 

 

d) Krisiak langile klaseko hoberen ordaindutako sektorearengan duen eragina 

1857ko krisiak ziklo industriala itxi zuen. 1866an finantza izaera zuen krisia eman zen: 

Londresko banku erraldoi batek porrota jasan zuen eta beste askok jarraian itxi zuten. Krisiak 

nagusiki burdin itsasontzien eraikuntza jo zuen, baita beste industriak ere, eta langileen 

egoerak okerrera egin zuen. Langileei laguntzeko aterpeak zeuden. Janik gabe zeuden asko, 

baita aurrezkirik gabe, eta karitatera jo zuten. Gosez hildako langileak zeuden. Belgikan, 

esaterako, preso eta soldaduak baino askoz okerrago elikatzen ziren langileak. Azken finean, 

oinarrizko bizitza baliabideen prezioetan emandako aldaketa txikienak ere hildakoen 

kopuruan eragiten du, baita krimen kopuruan. 

 

e) Nekazal proletalgo britainiarra 

Nekazarien eta jornaleroen bizi baldintzak XVII. mendetik aurrera okerrera egin zuen. 

Soldata, soldata minimoaren azpitik zegoen askotan, eta parrokiak ordaintzen zuen konterri 

batzuetan bizilagunen bizitzarako baliabideen zati bat (karitatea). Hau da, langileak 

soldatapekoak eta txiroak ziren. 

 

Laborantza intentsiboa sustatzen zen, errendimendu gehiago zuena, eta lurren kontzentrazioa 

hasia zegoen. Nekazaritzan lan egiten duten pertsonen kopurua murrizten hasten da garai 

honetan. Bizirauteko baliabideak finkoak ziren landa eremuko langilearentzat, nahiz eta 

nagusiek gehiago irabazi. Garai batzuetan presoak landa eremuko langileak baina hobeto 
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elikatuak zeuden, eta kartzelan lan gutxiago egiten. Emakumeak eta haurrak oso gaizki 

elikatuak zeuden, ia elikagai guztiak soldatapeko gizon langileak bereganatzen zituen eta, 

lanaldiak jasateko. Etxebizitza baldintzak oso kaxkarrak ziren: denak pilatuta zeuden, gela 

bakarrean, gaixotasunak oso errez kutsatuz, eta alokairuak garestiak ziren. Hirietara exodoa 

ematen ari da, lurren kontzentrazioagatik, laborantza lurrak larreetan bilakatzeagatik, 

makineriaren erabileragatik, … landan jendea soberan dago eta. Gainera, denboraldiaren 

arabera hirira edo landara bueltatzen dira langile asko.  

 

f) Irlanda 

XIX. mendean zehar biztanleria asko galdu zuen Irlandak emigrazioaren bidetik (baita 

goseteen eraginez). Ingalaterraren nekazal distritoa zen: garia, artilea, abereak, eta 

ejertzitorako erreklutak hornitzen zituen Irlandak. Biztanleriaren beherakadarekin lurrak 

kontzentratzen ziren. Gero eta biztanleria gutxiago izan, produktu soberakina handiagoa zen 

(produktu osoa berdina izanda ere). Ekoizpen baliabide txikiak daude, ekoizleak berak 

erabilitakoak, besteen lanik gabe erabiltzen dituenak. Ekoizleak berak ekoiztutako produktua 

kontsumitzen badu ekoizpen baliabideak ez dira kapital bilakatzen. Eta pixkanaka, biztanleria 

masa eta ekoizpen baliabideen masa absolutua ere jaitsita, nekazaritzan erabilitako kapitalak 

gora egin zuen, lehen ekoizleak berak erabilitako baliabideak orain kapitala dira eta. 

 

Langileek emigratzen zuten, geratzen zirenak baldintza berdinetan jarraitzen zuten bitartean. 

Lehen, gosetean zehar jornaleroak bazuen bere lursail txikitxoa patatak, txerriak eta oiloak 

izateko. Ondoren, bizitzarako behar zuen guztia diruaren truke erosi behar zuen. Irlandan, 

hiritik landara bueltatzen ziren langileak, Ingalaterra ez bezala nekazal zonalde oso markatua 

zen eta. Nekazal iraultzaren ondorioen artea larreen nagusitasuna, makineriaren erabileraren 

hedapena eta jabeen aldetik lanaren aurreztea agertzen dira.  

 

XXIV. Kapitulua. Jatorrizko metaketa 

1. Jatorrizko metaketaren sekretua 

Dirua kapitalan bilakatzen da. Honetatik gainbalioa ateratzen da, eta honek kapital berria 

sortzen du. Kapital metaketak gainbalioa behar du; gainbalioak ekoizpen kapitalista behar du; 

eta honek kapital eta lan-indar masa handiak ekoizle batzuengan kontzentratuak egotea. 
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Jatorriko metaketa ekoizpen erregimen kapitalistaren hazia da. Gogoan izan behar da 

merkantziak ez direla kapitala. Kapitala garatzeko jabeak eta langile askeak behar dira. 

Ekoizpen kapitalistak langileak eta haiek burututako lanaren arteko dibortzioa mantentzen du, 

eta eskala handiago batean birproduzitzen du. 

 

Ekoizlearen eta ekoizpen baliabideen arteko disoziazioa kapitalaren aurrehistoria da. Gizarte 

kapitalistaren egitura ekonomikoa gizarte feudalaren egitura ekonomikotik sortu zen. Gremio 

eta jopuen askapenak alde batetik aske bihurtu zituen, baina bere buruaren saltzaile bilakatu 

ziren haien lan-indarraren saltzaileak. Aldi berean industriako jabeek jauntxo feudalak haien 

tokitik bota zituzten pixkanaka. 

 

Esplotazio feudala esplotazio kapitalista bilakatu zen, aro kapitalista XVI. mende inguruan 

hasten delarik. Prozesu honen oinarria landa ekoizleak, nekazariak, jasandako lur desjabetzea 

da. Herrialde bakoitzean modu batean eman zen prozesu hau. Forma klasikoa Ingalaterran 

eman zen. Italia izan zen joputza gainditu zen lehen eremua (hiri batzuetan). 

 

Ezin da ahaztu metaketa prozesuan zeresan handia izan dutela konkistek, esklabutzak, 

lapurretak, erailketek, … hitz batean: bortxak.  

2. Landa eremuko biztanleriaren lurraren desjabetzea 

Jopua maizter askeagatik ordeztua izan zen. Jauntxoek landak eta lur komunalak bereganatu 

zituzten. Jopuak eta nekazariak langile aske eta bizitza baliabiderik gabekoak bilakatu ziren. 

Landa lurrak utzi zituzten (kanporatuak), eta lur asko animalientzako larre bilakatu zituzten. 

Lantzen zen lurraren gaineko jabetzaren abolizioa egon zen, proletarioen garapena alegia. 

Legediak hasiera batean (1500 inguruan) nekazari askeen aurka zeuden. Jabetza kopuruaren 

mugak kontrolatu nahi zituzten. Legeak jabetza herrikoien aurka kokatu ziren ere: lurren 

itxierak sustatzea, herriko lurrak jauntxoek jasotzea: herri lurrak desjabetu ziren. 

 

Erreforma garaian, eliza katolikoaren jabetzak esku gutxitan geratu ziren: espekulatzaileek 

jaso zituzten. Etxebizitza berriek gero eta lur-sail txikiagoak zituzten legez, norbera bere 

ekoizle izateko aukerak murriztuz. Soldatak maila minimotik jaisten saiatzen ziren, eta kasu 

horietan elizak lagunten zuen bizirauten. 
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Zerga kontuak Estatuaren eskuduntza bilakatu ziren lurraren erregimen feudala deuseztatuz. 

Jabetza pribatu modernoa aldarrikatzen zen. Burges kapitalistek operazio hau sustatzen zuten 

lurra merkatal objektuan bilakatzeko, nekazal esplotazio handiak hedatzeko. 

 

XIX. mendean jada galdua zegoen jabetza komunala eta nekazaritzaren arteko harremana. 

Kanporaketa masiboak egon dira, jendea haien lurretik botata. Horren ordez abeltzaintza 

(ardiak bereziki) ezarri da, gobernuaren onespenarekin. Ehiza eremuak ere hazi dira, oraindik 

ere jende gehiago kanporatuz, baita ardiak ere. Aristokraziarentzako aisialdia da ehiza 

eremuan zergatia. Prozesu honen amaieran jabetza modernoak jabetza feudala eta herri lurrak 

usurpatu zituen. 

3. XV. Mendetik aurrera desjabetzeak jazartzen dituzten legeak. Soldata 

murrizten duten legeak. 

XIV. eta XV. mendeetan langile oso gutxi zeuden. Lanaren supeditazioa kapitalarekiko 

minimoa zen. Kapital aldakorra kapital iraunkorraren gainetik zegoen.  

 

Haien lurretik botatako pertsonak proletario aske eta bizitza baliabiderik gabekoak ziren. 

Baina manufakturak ezin zuen haien kanporaketa bezain azkar xurgatu langile masa hau.  

Egokitzapen arazoak ere gehitzen ziren prozesu honetan. Eskaleen aurkako legeak ezartzen 

hasi ziren europa osoan, gaizkile bolondresak bailiran. Ingalaterran, 1530an, pertsona 

zaharrenek eta ezinduek eskale lizentzia jaso zezaketeen. Gazteek eta indartsuek hori 

egitekotan ipurdikoak jaso eta espetxeratuak ziren. 3 aldiz egiten bazuten, kriminal arriskutsu 

eta gizartearen etsai gisa urkatzen zituzten. 1547an esklabu bilakatzen zituzten, burdin 

goriarekin markatuz ere. 1752an kriminalek berrerortzea burutzekotan, urkatuak ziren. 

Enrique VIII.-rekin 72.000 urkatu egon ziren lapurrak izateagatik. Soldata ilegalak 

jasotzearen zigorra soldata ilegalak ematea baino zigor gogorragoa zuen. 1835 arte, langile 

koalizioak krimen larri gisa epaitzen ziren. Gehienezko soldata legez ezarria zegoen, minimoa 

ez ordea. 1877an trade unionen onarpena eman zen. Askoz aurretik, kapitalistek langileen 

aurkako “trade union” iraunkorrak izan dituzte. Frantzian, 1791an langile koalizioak debekatu 

ziren konstituzioaren aurkakoak zirelakoan. 
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Hezkuntzaren poderioz eta tradizioaz ekoizpen erregimen honen eskakizunei menpe jartzen 

da langile klasea: erregimen kapitalista lege natural gisa ulertzen da. Gainera, gainpopulazio 

erlatibo iraunkorrak lanaren eskaera eta eskaintzaren legea kapitalaren esplotazio beharren 

parean ipintzen du. 

4. Maizter kapitalistaren genesia 

Metaketa prozesu osoa poliziaren bidez indartu zen. Landa biztanleriaren desjabetzeak lur-

jabe handiak sortu zituen. Prozesua luzea izan zen, jopuak eta maizterrak aldi berean existitu 

ziren: gero eta soldatapeko lan zati handiagoak zituzten. Larre komunalak usurpatuak izan 

ziren, nekazal produktuen prezioek gora egin zuten. Lur eremuen jabeen aberastasunak gora 

egin zuen, eta jornaleroan lur errenta mantentzen zen. Ondorioz ezin zuten landa eremuan 

jarraitu. 

5. Nekazal iraultzaren eragina industriarengan. Kapital industrialarentzako 

barne merkatuaren osaera. 

Industriak erregimen feudalarekin apurtu duten proletalgoz gainezka egin du. Landan esku 

gutxiago behar dira ekoizpena berdina izanda ere. Landatzeko metodo efikazagoak daude, 

ekoizpen baliabideen kontzentrazioa eman da, ... Landa jornaleroak intertsiboagoki 

esplotatuak dira, eta denbora gutxiago dute haientzako ekoizteko (haien baratzan). Industria 

handiak, makineriarekin, landa eremuko populazio handiena kanporatuko du barne merkatua 

lortuz. Inork ez du beretzat ekoiztuko. 

 

Nekazari ohiek bizitza baliabideen balioa kapitalistari erosten diote soldataren forman. Landa 

populazioaren desjabetzeak kapitalaren esku uzten ditu haien bizitza baliabideak eta lanerako 

materialak. Lehen norberak ekoizten zuen eta kontsumitzen zituen bere bizitza baliabideak. 

Orain hauek merkantzia bilakatu dira.  

 

Industria eta nekazaritzaren arteko desberdintasun prozesua hasten da aldi berean. Nekazal 

klasea momentu oro agertzen da, gero eta baldintza okerragoetan. Adibidez, lan industriala 

duten langileak baina bigarren enplegu bezala nekazaritza dutenak. 
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6. Industria kapitalistaren genesia 

Kapitalista industrialak artisau izatetik abiatzen dira, artisau independenteak, alegia. 

Kapitalista txikiak bilakatzen dira, eta batzuk kapitala lanaren espltoazioaren bitartez lortzen 

dute jada erdiaroan.  

 

Kapitalak bi forma ditu hasiera batean: usurarioa (lukuruzkoa) eta komertziala. Erregimen 

feudalak landan eta gremiozko erregimenak hirian usuraren eta salerosketaren bidez 

kapitalizatutako dirua kapital industrialean bilakatzen dute. Aurrerago, jauntxo feudalak eta 

landa biztanleria desjabetua, bere garapenerako mugak kendu ziren.  

 

Ezin dira ahaztu jatorrizko metaketan funtsezko faktoreak diren beste gertakari garrantzitsu 

batzuk: Ameriketako urre eta zilar meatzeen aurkikuntzak, sarraskiak eta hilketak, esklabutza 

eta bertako biztanleak meatzetan lurperatzea, ekialdeko indietako konkista eta sakeoa, 

kontinente afrikarra esklabu beltzen gune bilakatzea … Gertakari guzti hauek ekoizpen 

kapitalistaren aroaren hasiera dira. Ondoren, europar nazioen arteko guda komertziala dator. 

 

Kronologikoki, aroen arabera, jatorrizko metaketaren erdigunean Espainia, Portugal, Holanda, 

Frantzia eta Ingalaterra daude. Estatuaren laguntza, sistema koloniala, zor publikoa, zerga 

sistema eta protekzionismo sistema garatzen joan ziren. Horiek guztiak Ingalaterrak 

sistematizatuak ditu egun.  

 

Indarkeria, bere baitan gizarte berria daraman gizarte zaharraren emagina da. Potentzia 

ekonomikoa da bere baitan. Esklabutzaren papera sekulakoa izan zen, baita erailketena. 

Javako Banjuwangi probintzian, 1750. urtean 80.000 biztanle egotetik, 1811an 8.000 biztanle 

egotera igaro zen. Indian, ingelesen zapalkuntzen aspektu bat jakiak gordetzea zen bertakoak 

gosez hiltzeko. Koloniek, manufaktura berrientzako merkatua eta monopolioaren bidezko 

kapital metaketa intentsifikatua suposatzen zuten. Sakeoak, esklabutzak, hilketek, …  

metropolian kapitala bilakatzen ziren. Datu adierazgarri gisa, Liverpoolen esklabutzarako 

erabilitako ontzi kopurua: 1730an 15, 1751an 53, 1760an 74, 1770an 96,  eta 1792an 132. 

 

Manufaktura garaian, zor publikoa Europan zehar zabaldu zen. Produktiboa ez den diruari 

sortze ahalmena ematen dio, kapitala bihurtzen du. Sozietate anonimoak bultzatu ziren, 

burtsa, … Banku handiak, espekulatzaile pribatuak zirenak, gobernuekin elkarlanean aritzen 
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ziren hauen pribilegioak jasoz: gobernuari dirua aurreratzeko egoeran zeuden, interesak jasoz. 

Pixkanaka, zerga publikoarekin nazioarteko kreditu sistema sortu zen. Adibidez, Holandak 

kapitalak mailegatzen zizkion Ingalaterrari, gero Ingalaterrak AEBei… 

 

Estatuak ezarritako sistema protekzionistak langile independenteak desjabetzeko balio izan 

zuen, eta ekoizpen erregimen zaharretik berrirako trantsizioa bizkortzen lagundu zuen. 

Europar Estatuek bere egin zuten asmakizun hau. Protekzionismoak eta zerga igoerak 

metaketa areagotu zuten.  

 

Metaketan ere haurren lanaren papera jaso behar da, baita langileen hiri aldaketak industria 

garatzen zen tokietara. Tortura, zigorrak, gosea, eguneroko ogia ziren. Gaueko txandak 

zeuden, eta ohe berdina txanda desberdinetako langileek partekatzen zuten: oheak ez ziren 

inoiz hozten.   

7. Metaketa kapitalistaren joera historikoa 

Jatorrizko metaketak zuzeneko ekoizlearen desjabetzea suposatzen du: hau da, lanean 

oinarritutako jabetza pribatuaren suntsiketa. Jabetza pribatuak izaera desberdina du  langilea 

jabea bada edo jabea lanik egiten ez duena bada. 

 

Bere ekoizpen baliabideen gaineko langilearen jabetza pribatua industria txikiaren oinarria da. 

Hau, aldi berean, ekoizpen sozialaren garapenerako baldintza da. Esklabutzan sistema hau 

existitzen zen ere, baina honen energia osoak eta bere izaera garatua langilea bere lan 

baldintzen gaineko jabe askea den momentuan azaldu dira: lurren jabea den nekazaria, 

instrumentuaren jabea den artisaua.  

 

Baliabideen hedatzea ekiditea, kontzentrazioa ekiditea, elkarlana eta lan zatiketa ekiditea, 

ekoizpen indar sozialen garapen askea ekiditea, edo kontzentrazio eza, elkarlan eza, lan 

zatiketa eza, … betiereko bilakatzen saiatzea kaskarkeria orokortua dekretatzea da. 

Eraldaketak ekoizpen baliabide indibidualak sozialetan bilakatzean datoz, kontzentratuak 

daudenak. 

  

Jabetza erraldoiak hasieran gutxiengoa ziren. Bidean, herriaren desjabetzea kapitalaren 

aurrehistoria izan da. Metodo bortitzen bitartez, gainera. Ondoren, besteen lanaren esplotazioa 
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dator, formalki askea den langilearena. Orain, kapitalistak gero eta langile gehiago 

desplazatzen ditu, miseria, apalketa eta esplotazioa gero eta eskala handiagoan handituz. 

 

Ekoizpen prozesu indibidualean oinarritutako jabetza pribatuaren lehenengo ukazioa ekoizpen 

prozesu kapitalista da: elkarlanean oinarritutako jabetza pribatu indibiduala. Hurrengo 

ukazioa, hurrengo pausua errazagoa da: herriak usurpatzaileak desjabetzea, ekoizpen metodo 

sozialak jada ezarriak daude eta. 

 

XXV. Kolonizazioaren teoria modernoa 

Ekonomia politikoak jabetza pribatuaren bi forma oso desberdinak nahasten ditu: bata, 

ekoizlearen lan pertsonalean oinarritzen dena da eta bestea besteen lanaren esplotazioan 

oinarritzen dena. 

 

Kolonian kapitalak metropoliaren laguntzaz “ekoizle - lana” ekoizpen erregimena ezeztatu 

nahi du erregimen kapitalista garatzeko. Bitartean, europako Estatuen protekzionismoak 

metropolietako kapitalisten osaketa laguntzen du: langile asalariatuak sortzen saiatzen da 

kolonietan. Azken finean ez dugu kapitalistarik soldatapeko langilerik gabe: ekoizpen 

baliabideek eta bizitza baliabideek ez dute kapitala osatzen. Langileen esplotazioa egonda 

soilik garatuko da kapitala. 

 

Kolonian lurraren zati handiena herriarena da. Kolono bakoitza bere ekoizlea da, inor 

oztopatu gabe. Eta ez da lan partekaturik sortu. Kolonietan ez da etxeko-landa lana hautsi eta 

ez dago barne merkaturik.  

 

Honen aurrean, ekoizpen kapitalistak soldatapeko langilea birproduzitzen du soldatapeko 

langile gisa. Gainera, soldatapeko langileen gainpopulazioa sortzen du kapital metaketari 

proportzionalki lotua. Horrela, eskaera eta eskaintzaren legea bere horretan mantendu eta 

soldatak esplotazio kapitalistari komeni zaizkion mugen barnean mugitzen dira. Gainera, 

langilea sozialki kapitalistaren menpe ipiniko da, azpiratze absolutua den harreman batean.  

 

Kolonietan eskaera eta eskaintzaren legeak ez du funtzionatzen kapitalistei komeni zaien 

moduan: soldatapeko langilea artisaua bilakatu daiteke edota bere ekoizle propioa bilakatu. 
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Ondorioz kolonietan langileek kapitalistei baldintzak jartzen dizkiete. Baina agintariek 

eskaera eta eskaintzaren legeetatik kanpo lurra prezio garestiagoetan saltzen dute eta langileek 

ezin dute lurrik erosi. Horrela soldatapeko langile gisa mantendu eta metaketa prozesua 

azkartzen da.  

 

Ekoizpen eta metaketa erregimen kapitalistak (jabetza pribatu kapitalistak), norberaren lanetik 

sortutako jabetza deuseztatzea beharrezkoa du garatzeko: langileen desjabetzea beharrezkoa 

du. 
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Hiztegia 

Euskara Castellano Français 

Alienazioa Alienación Aliénation 

Askatutako forma Forma desprendida Forme détaché 

Azpiratzea Supeditación Subordonné 

Balioa Valor Valeur 

Balioa transferitu Transferir valor Transfert valeur 

Balio-emaitza Producto de valor Produit de valeur 

Balio-forma Forma valor Forme valeur 

Balorizazioa Valorización Valorisation 

Bataz besteko irabazi tasaren 

beheranzko joera 

Tendencia decreciente de la 

tasa media de ganancia 

Baisse tendencielle du taux 

de profit 

Beharrezko lana Trabajo necesario Travail nécessaire 

Berezko klasea Clase en sí Classe en soi 

Bizitzarako baliabideak Medios de vida Moyens de subsistance 

Diru forma Forma dinero Forme argent 

Ekoizpena Producción Production 

Ekoizpen baliabideak Medios de producción Moyens de production 

Ekoizpen indarrak Fuerzas productivas Forces productives 

Ekoizpen prozesua Proceso productivo Procès productive 

Erabilera balioa Valor de uso Valeur d´usage 

Elkarlan sinplea Cooperación simple Coopération simple 

Eskala handitua Escala ampliada Échelle élargie 

Fetitxismoa Fetichismo Fétichisme 

Funtsa Fondo Fonds 

Gabetu Despojar Dépouillé 

Gainbalioa Plusvalía / Plusvalor Plus-value 

Gainbalio absolutua Plusvalía absoluta Plus-value absolute 
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Gainbalio erauzketa Extracción de plusvalía Extraction de plus-value 

Handitu, hazi Incrementar, crecer Augmenter 

Inbertitu, gastatu, ordaindu Desembolsar Débourser 

Indar-eragilea Fuerza motriz Force motrice 

Industriako ordezko armada Ejército industrial de reserva Armeé industrielle de réserve 

Industria astuna Industria pesada Industrie lourde 

Irabazi tasa Tasa de ganancia Taux de profit 

Itxuraldatutako forma Forma transfigurada Forme transfigurée 

Jatorrizko metaketa Acumulación originaria Accumulation primitive 

 

Kapitalaren osaera organikoa 
Composición orgánica del 

capital 

Composition organique du 

capital 

Kapital aldakorra Capital variable Capital variable 

Kapital iraunkorra Capital constante Capital constant 

Kapitalizatutako gainbalioa Plusvalía capitalizada Plus-value capitalisé 

Klase gatazka Lucha de clases Lutte de classes 

Kontsumitutako kapitala Capital consumido Capital consommé 

Kontzientziadun klasea Clase para sí Classe por soi 

Lan zatiketa División del trabajo Division du travail 

(Giza) Lan abstraktua Trabajo (humano) abstracto Travail abstrait 

Lan indarra Fuerza de trabajo Foce de travail 

Lan konkretua Trabajo concreto Travail concret 

 

Lan soberakinaren iraupena 

 

Tiempo de trabajo excedente 
Temp suppémentaire de 

travail 

Lukuruzko kapitala Capital usurario Capital usuraire 

Lur itxierak  Cercado de campos Enclosures 

Maizterra Arrendatario Locataire 

Makineria Maquinaria Machines 

Merkatal kapitala Capital mercantil Capital commercial 

Metatutako kapitala Capital acumulado Capital accumulé 

Moneta-merkantzia Mercancía-Moneta Marchandide-devise 

Pilatze funtzioa Función de atesoramiento Fonction de trésorerie 

Soldata Salario Salaire 
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Soldatapeko lana Trabajo asalariado Travail salarié 

 

Sozialki beharrezko lana 

Trabajo socialmente 

necesario 

Travail socialement 

nécessaire 

Subsunzioa Subsunción Subsomption 

Truke balioa Valor de cambio Valeur d´échange 

Txertatu (lana) Invertir (trabajo) Investir 

Zirkulazio baliabidea Medio de circulación Moyen de circulation 

 

 


