PERGUNTAS ECONOMIA
I) TEXTO SHAIKH
pg. 28-31
1)
2)
3)
4)
5)

Que
Que
Que
Que
Que

é e qual a função da divisão social do trabalho?
é trabalho excedente?
é a exploração do trabalho e que formas assumiu historicamente?
é taxa de exploração e de que depende?
luta se estabelece entre as classes ao redor do trabalho excedente?

pg. 31-33
1) Quais as condições para a existência do capitalismo?
2) Qual é a especificidade histórica do capitalismo?
3) Como a economia ortodoxa encara o funcionamento da economia? Porque é
histórica e não humana? Quais as conseqüências desta análise?
pg. 35-36- - O capital como uma relação social
porque o capital é uma relação social? Dê algum exemplo
pg. 37-38- O capital com relação individual e social dominante
1) o que é capital como relação social individual?
2) Explique os três circuitos do capital descritos por Shaikh: D-D'
D-M-M'-D'
D-M...P...M'-D'
3) Que tipo de capital está representado em cada uma das três fórmulas?
pg. 39- Leis gerais do capital
Explique os padrões do capitalismo que expõe Shaikh
pg. 41 Concepção do capital na economia ortodoxa
como concebe o capital e o trabalho a economia ortodoxa?
pg.42

Limites históricos do capital como relação social

Quais são as especificidades históricas do capitalismo?
pg. 43 Lucro e Mais-Valia
Quais são os tipos de lucro capitalista e em que se diferenciam?
pg. 44- Lucro por transferência de riqueza
1)
2)
3)
4)

Explique este mecanismo
Em que condições pode ocorrer sem que haja diferença monetária?
Por que é importante seu estudo?
Como a economia neo-clássica a explica?

pg. 45-47 Lucro por produção de Mais-Valia
1) O que é a mais-valia?
?2) Quando pode dar-se diferença entre valor e preço?
?3) Porque as variações nos insumos não modificam o lucro? E porque se dá o
contrário com as variações com o capital fixo e o consumo capitalista?
pg. 48- Considerações adicionais
1) Como o lucro aparece na vida real do capitalismo?
2) Qual a importância do lucro por alienação no capitalismo atual?
3) Qual a diferença entre atividades produtoras de mais-valia e as que
transferem mais-valia de umas mãos para outras?
4) Qual a diferença entre o capital variável e o tempo de trabalho necessário
para reproduzir os trabalhadores produtivos?
pg. 50 Leis gerais
Explique a diferença entre "tendências iguais que se contrapõem aleatoriamente"
e "tendências dominantes e subordinadas"
pg. 51 Concentração e centralização do capital
1) o que são concentração e centralização de capital?
2) Quais as 2 tendências contraditórias geradas pela acumulação? Qual a
resultante?
3) O que ocasionam o sistema creditício e a competição entre os capitalistas?
? 4) A concentração e a centralização eliminam ou diminuem a competição?
pg. 52 Exército de reserva
1) O que é?
2) Como a acumulação influi sobre ele?
pg.53 Tendência decrescente da taxa de lucro
1) A que período se refere tal lei ?
2) Qual a diferença com as crises dos períodos mais curtos?
3) Qual o efeito da luta pela extração cada vez maior de mais-valia?
4) Por que a mecanização significa maior utilização de capital constante que de
capital variável?
5) Por que os capitalistas continuam investindo em capital fixo mesmo que isto
abaixe a taxa de lucro?
6) Explique as tendências contrárias à queda da taxa de lucro
7) Pode haver uma queda na taxa de lucro e uma massa de lucro crescente? Quando
explode a crise?
pg. 57 Teorias marxistas da crise
1) Qual a diferença entre crises conjunturais e gerais?
2) Quais são as duas principais teorias da crise segundo Shaikh?
pg. 58

Teorias da possibilidade

1) Qual a origem das crises para essa corrente?
2) Como o capitalismo evita a estagnação segundo ela?
3) Como se dariam esses mecanismos no capitalismo monopólico?

4) Como se resolvem as crises segundo os keynesianos
pg. 61- Teorias da pressão salarial
1) Que tese defendem?
2) Em que se aproximam do sub-consumismo? Essa variante é utilizada hoje na
esquerda?
3) Em que sentido esta tese é utilizada para a conciliação de classes?
pg 63- Teorias da necessidade
1) Qual a sua diferença com as teorias da possibilidade?
2) Os capitalistas pode escolher livremente se adotam ou não técnicas que
aumentem a composiÇão orgânica do capital?
3) Como o capitalismo supera o sub-consumo e a pressão salarial quando não há
baixa acentuada na taxa de lucro?

