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I. Introducció 
 

La Gran Recessió, la intensa i profunda crisi econòmica que s'obre en 2008 i que 

encara es perllonga, representa la dimensió sistèmica, transgressora d'un status quo que 

semblava inamovible, un conjunt d'institucions, de mesures, d'assignacions de recursos que 

s'assimilaven com a perennes. Aquest complex engranatge, avui qüestionat, ha obert vies 

per a la interpretació i l'anàlisi d'alguns economistes, de manera que, des de l'Economia 

Aplicada, s'han buscat en la Història Econòmica experiències que poguessin ser útils per 

entendre millor la situació present. Això ha fomentat treballs nous o ha perllongat els ja 

existents, en funció de l'agenda dels grups de recerca. 

Des de 2006, una de les línies de recerca que ha anat desenvolupant l'àrea d'Història 

Econòmica en el departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears se 

centra en l'anàlisi de l'adaptació de les economies madures a un entorn canviant, dinàmic i 

molt competitiu. El procés de recerca ha anat avançant amb el temps, i aquests fonaments 

han permès obrir les coordenades d'interès i de dedicació dels historiadors econòmics. 

Aquí, la connivència amb altres economistes ha resultat molt profitosa. L’estudi de les 

crisis econòmiques més recents, que han suposat –i signifiquen– processos de readaptació, 

de ruptures, de nous acomodaments inversors i de perfils peculiars al mercat de treball, està 

constituint un eix de recerca determinant per a l’àrea de la Història Econòmica, en 

connivencia amb altres aportacions provinents del món de l’Economia Aplicada. A això ha 

d'afegir-se un altre element gens trivial: l'aportació d'aquest plantejament investigador a la 

docència a les aules de la Universitat. El treball de camp, per denominar-ho així, s'ha bolcat 

en determinats temes en les sessions explicatives a alumnes de primer i quart curs en les 

llicenciatures d'Economia i d'Administració d'empreses, i de Cursos de Doctorat i Màster, 

amb resultats molt positius.  

Les explicacions acadèmiques que s'han esbossat anteriorment es complementen, en 

tal sentit, amb l'experiència personal com a gestor polític i responsable de l'economia i de la 

hisenda autonòmica de Balears, entre 2007 i 2011. D'aquesta forma, l'estudi s’ha nodrit de 

l'aplicació de la teoria a la realitat econòmica, amb els reptes i dificultats que això 

comporta. Seria inexacte no considerar aquesta casuística com un element més que va 

estimular el procés investigador: analitzar no només un convuls període de l'economia, sinó 
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també les claus que van imposar determinades condicions i pautes a tots els responsables 

econòmics del món, des de les més potents nacions fins a les més modestes geografies 

regionals.  

Les fonts primàries explorades han estat, essencialment, els registres estadístics, tant 

en format paper com a electrònic, del Fons Monetari Internacional (FMI), Banc Mundial 

(BM), Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), 

Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Eurostat, 

Institut Nacional d'Estadística (INE), Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina 

(CEPAL), Organització de Nacions Unides (ONU), McKinsey Global Institute, The 

Heritage Foundation, a part dels serveis estadístics de països escollits en funció de l'aspecte 

abordat. S'han rebutjat els oportunismes editorials, signats per persones sense motxilla 

solvent al món de la recerca, que solen proliferar quan es tracta de vendre productes sobre 

un tema –com és el cas de la Gran Recessió– que té un inapel·lable interès mediàtic i 

públic. 

Aquest treball parteix d'una hipòtesi la confirmació de la qual ja he avançat: la Gran 

Recessió és un procés sistèmic molt semblat al que coneixem sobre el crack de 1929; en tal 

sentit, vagi per davant que no estem davant un fenomen diferent, com en ocasions s'ha dit. 

L'obra té uns objectius concrets:  

• Aportar una interpretació de la crisi a partir de fonts estadístiques públiques –aquí 

residiria l'aportació personal– i de contribucions d'altres col·legues –els arguments dels 

quals s'utilitzen per confrontar i/o avalar el meu posicionament particular–, des d'una 

perspectiva crítica i heterodoxa en un sentit precís: la cerca d'explicacions més convincents 

sobre la principal crisi econòmica que ha assolat el món des de 1929, i sens dubte la segona 

més important després de la depressió dels anys 1930.  

• Emfatitzar la importància de la Història Econòmica com a base instrumental que no 

només permet analitzar el ja succeït, sinó entendre el que està esdevenint i, en certa mesura, 

marcar línies d'actuació –amb summa cautela– en el futur, a partir de les experiències 

recollides. L'anàlisi detallada de les trajectòries econòmiques –al costat d'un millor 

coneixement del pensament econòmic– haguessin de ser matèries centrals en la formació 

dels economistes, i aquests, una vegada instal·lats en les seves ocupacions, tindrien major 

capacitat deductiva i fins i tot predictiva amb tals fonaments educatius. 
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• Articular en un fil conductor peces clau: la globalització de l'economia, aparellada a nous 

canvis en el lideratge mundial –l'aparició d'altres actors, el pas més alentit dels ja 

consagrats– i a les seves contradiccions ambientals; l'aplicació de polítiques econòmiques 

en contextos de depressió –els controls sobre el dèficit i el deute, la reducció de la despesa 

pública, el desmantellament dels serveis socials, els multiplicadors de la inversió–; i la 

detecció de la caiguda de la taxa de benefici com a factor explicatiu poc o gens considerat 

per l'economia convencional, i la seva relació amb la pèrdua de productivitat del capital i 

l'increment de la desigualtat social. 

El treball s'ordena en quatre capítols, de la següent manera. En el primer, s'aborda 

l'emergència de Xina com a país rellevant en la nova globalització i es relaciona aquest 

important impuls amb el reflux d'Estats Units. La Gran Recessió proporciona oportunitats 

de consolidació als nous colossos econòmics, si bé s'aprecien problemes que poden jalonar 

episodis de turbulències en pocs anys, si no s'atallen. Aquesta part incideix, a més, en el 

problema ecològic com un dels determinants en el creixement econòmic actual i en el futur, 

a arrel precisament de la persistència d'un model de desenvolupament –adoptat pels nous 

països industrials– que descansa en l'ingent consum de combustibles fòssils. S’aborda a 

l’ensems la irrupció de les noves nacions emergents i la seva expansió cap a Àfrica, amb 

inversions que s'han incrementat de forma rellevant des de 2004. El segon capítol se centra 

en les mesures adoptades als països avançats, sobretot en la Unió Europea, arran de la crisi: 

les polítiques de consolidació fiscal i de retallades en l'economia pública que estan 

comportant, entre altres problemes greus, dislocacions socials, pobresa, desigualtat, 

augment de l'atur i increment del deute públic. La ideologia neoliberal impregna aquestes 

actuacions que estan conduint a un fracàs social, al costat d'un augment de l'explotació. 

Hom emfatitza al seu torn dues conseqüències letals de l'austeritat: la important caiguda de 

la demanda agregada, l'escassetat inversora tant en l'àmbit privat com en el públic i, com a 

desenllaç preocupant, la possibilitat real de deflació, tant a Europa com a Estats Units. El 

model japonès planeja sobre aquesta realitat, i ens fa veure, gràcies a la Història 

Econòmica, un estat concret de l'economia nipona: les mateixes mesures que ara aplica 

Europa, es van adoptar a Japó a partir dels anys 1990, amb resultats depriments com 

l'absència de creixement econòmic –un dibuix del PIB en forma de L–, una deflació 

tangible i una reculada de la potència asiàtica. La quarta part del text aborda dos aspectes 
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que s'entrellacen amb els aportats fins ara: es defensa, d'una banda, que la caiguda en la 

taxa de benefici ha estat un detonant crucial en la Gran Recessió, de manera que això fa que 

pugui pensar-se en una crisi del sistema –bloqueig inversor, incapacitat de sortir del túnel 

en la nova revolució tecnològica, desmantellament de l'Estat del Benestar– més que en una 

crisi només financera, de deute o monetària. Al seu torn, aquesta visió s’apuntala amb 

l'augment de la desigualtat, que obeeix a les mesures adoptades davant la pèrdua de 

productivitat del capital, el desplomi de la taxa de guany –però amb l'objectiu de recuperar 

la massa de guany– i la crisi greu que s'està infringint a les economies públiques amb els 

requeriments d'equilibrar, sense criteris socials, els dèficits públics. El treball es tanca amb 

unes reflexions generals, a manera de conclusió.  

Aquesta investigació s’integra en el projecte Crisis industrial y recuperación 

productiva en la historia de España, 1686-2018, HAR2015-64769-P (Dirección General de 

Investigación, Ministerio de Economía y Competitividad), dirigit pel Dr. Jordi Catalan, del 

departament d’Història Econòmica de la Universitat de Barcelona. Aquest suport ha 

esdevingut clau per a gaudir de sengles estades de recerca i docència, que han permés 

enllestir el text amb plaços raonables: a la Gdansk University of Technology (Gdansk, 

Polònia), i a The New School of Social Research (Nova York). Agraeixo l’ajuda i el suport 

de la professora Magdalena Popowska (Gdansk University of Technology) i dels professors 

Jordi Catalan (Universitat de Barcelona), Piotr Dominiak (Gdansk University of 

Technology), Luciano Segreto (Università di Firenze i Gdansk University of Technology) i 

Federico Finchelstein (The New School of Social Research).  

 
Carles Manera 

Palma, novembre de 2015 
Nova York, juny de 2016 
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II. Una nova Gran Divergència 
 

1. L’embranzida de Xina 
Les exploracions més recents que tenen la globalització com a eix explicatiu són 

inabastables –donada la seva abundància–, de fractura diferent –però amb alta 

transversalitat–, i entremesclen diferents disciplines socials. Proliferen les contribucions 

que s'orienten a l'emergència de noves potències en un escenari proper. En aquesta línia 

estarien, per exemple, treballs acadèmics sobre Hong Kong i la gran regió asiàtica, en els 

quals es contraposen pautes de creixement amb formes d'organització productiva, bases 

educatives i aspectes culturals que insereixen aquestes nacions en una economia 

globalitzada, que acreix deslocalitzacions industrials i crisis conjunturals (Rowley-Benson-

Fitzgerald, 2000). En paral·lel, ha d'anotar-se la ingent literatura econòmica sobre Xina, en 

la qual, entre uns altres, són rellevants els textos de clar perfil econòmic que subratllen 

l'avanç xinès en els últims vint anys, detectant-se velocitats internes abismals: regions i 

sectors en crisis i instrumental arcaic coexisteixen amb espais i indústries dinàmics, 

subjectes a una tecnologia moderna (Lardy, 2002; Lemoine, 2003; Renard, 2002; Studwell, 

2002). Si bé tots els autors constaten la fragilitat de les xifres oficials xineses –difícils de 

creure quan procedeixen d'una nació amb febles recollides estadístiques–, acaben per 

confirmar la superioritat del creixement en relació a altres països en desenvolupament i la 

seva retallada de distàncies amb les zones més riques. La dada sintètica que s'aporta té un 

abast crucial: Xina s'ha reivindicat de nou com a potència exportadora des de 

començaments del segle XXI, fet que, entre altres causes, es justifica per la capacitat 

d'atracció de capitals i empreses estrangers, en la seva cerca de salaris més baixos i menors 

costos ecològics. En aquesta nova etapa de la globalització econòmica, amb domini de la 

reubicació empresarial i d'apostes fermes per tecnologies d'última generació, aquest 

imponent colós apareix, segons Lemoine, com el “taller del món”, una caracterització que 

recorda el pionerisme britànic de la primera revolució industrial . 

Ara bé, els canvis en les potències econòmiques són normals, si s'analitzen 

històricament. És a dir, amb perspectiva. Durant molt temps, s'ha tendit a creure en la 

immutabilitat de les situacions ja existents, de manera que fins i tot en les explicacions més 

divulgades sobre els processos de creixement econòmic s'adoptaven òptiques de caràcter 
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eurocèntric: aquest era l'espai del desenvolupament, de l'embranzida social i econòmica, 

mentre la resta es considerava en endarreriment secular, motivat bé per la falta de capacitats 

o per l'explotació dels recursos pels països centrals, sota el prisma de l'intercanvi desigual. 

La Història podia servir com a eina per justificar teories de la dependència, la preeminència 

d'unes civilitzacions sobre unes altres, o la substitució de lideratges sempre entre les 

nacions més avançades econòmicament. El debat entre països rics i països pobres s’amaga 

darrera d'aquestes argumentacions (Bairoch, 1998; Landes, 1999; McNeill-McNeill, 2004; 

Reinert, 2007; Ruffolo, 2013; Acemoglou-Robinson, 2012). Però la irrupció dels mercats 

asiàtics des de fa poc més de vint anys, amb una força que ha sorprès fins i tot als més 

escèptics, ha replantejat la visió del creixement: aquest té enormes capacitats, ja 

desplegades, en àrees que fins fa relativament poc temps es consideraven 

subdesenvolupades i de difícil enganxi en el desenvolupament econòmic modern (Easterly, 

2003). El cas de Xina és el més eloqüent sobre aquest tema. Però avui sabem que aquest 

potencial no és històricament nou: les recerques actuals subratllen la gran embranzida de 

Xina des del segle XVIII, el seu lideratge indiscutible durant molt temps i la seva gradual 

pèrdua de centralitat econòmica a partir de les revolucions industrials. Els economistes més 

interessants estan aportant profunditats cronològiques a les seves anàlisis, i això 

proporciona solvència i rigor a les tesis que defensen: la conjuntura es treballa sense 

descurar els pilars estructurals que condicionen l'evolució de les economies. Això 

comporta, de forma ineludible, introduir un vector clau: el temps. I, en aquest, un element 

determinant: la política.  

Les projeccions econòmiques arriben a una conclusió: Xina es convertirà en la 

primera potència mundial en 2016 i, en un horitzó de cinquanta anys, Xina i Índia 

controlaran la meitat de la riquesa del planeta, segons l'OCDE, fet que no va a eliminar les 

desigualtats ni la pobresa en tots dos països (Dréze-Sen, 2014). Es consolidarà, llavors, el 

recanvi d'un lideratge que sembla dibuixar-se ja en el context de la Gran Recessió. Com es 

va forjar l'europeu, arran dels desenvolupaments industrials del segle XIX? Saber algunes 

de les seves claus explicatives aporta útil coneixement per a la situació present, de 

previsible canvi. En tal aspecte, el context econòmic –entre 1830 i 1914– es va caracteritzar 

per (Williamson, 2012):  

• La millora dels termes d'intercanvi, favorable als països de la perifèria exportadors de 
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matèries primeres. Aquests es van beneficiar del descens dels preus dels productes 

industrials, conseqüència dels progressos en la productivitat en les nacions del centre, i de 

la pujada dels preus de les matèries primeres, molt demandades pels països desenvolupats.  

• Els espais perifèrics es van veure afectats per la “malaltia holandesa”: es van especialitzar 

en l'exportació de matèries primeres, es van retirar recursos d'altres sectors i es des-

industrialitzaren. Les nacions del centre, per contra, van reforçar el seu procés 

d'industrialització. 

• La perifèria es va veure greument afectada, cara a la seva industrialització, per l'elevada 

volatilitat del preu de les matèries primeres, la qual cosa provocava una gran irregularitat 

dels ingressos i promovia incertesa i dificultats per a la inversió de capital.  

• A més de l'evolució dels termes d'intercanvi, la dotació nacional de factors, la capacitat de 

resistència de l'oferta domèstica i aspectes institucionals van marcar el signe i la intensitat 

de la resposta a la globalització. 

Els determinants descrits, que enllacen demandes externes amb elements de caràcter 

més endogen, deriven cap a una qüestió més concreta: què va ocasionar la gran divergència 

entre Europa i Xina al segle XIX? La resposta a aquest interrogant ha emplenat milers de 

pàgines d'economistes i historiadors econòmics, des de fa més aviat poc temps i amb la 

visió d'enllaçar present amb passat: que aquest aportés fonaments explicatius per entendre 

aquell més correctament. Cinc aspectes s'han de ressenyar (Rosenthal-Wong, 2011): 

1. La importància de la política en el creixement econòmic: la rivalitat d'Europa va ser molt 

costosa, i això va ser responsable que el continent adaptés mètodes de producció intensius 

en capital, mentre que la unitat de l'imperi xinès, eximeix d'aquestes limitacions, va 

permetre la resistència al canvi. 

2. L'estructura familiar xinesa estava dominada per la família extensa, de manera que es 

produïa una assignació eficient amb la reserva als membres més qualificats per a l'empresa, 

i l'orientació dels menys preparats al mercat laboral. Això contribuïa a reduir els salaris al 

mercat, de forma independent a la productivitat. 

3. Les guerres són responsables que Europa “urbanitzés” les seves manufactures, de manera 

que s'identifica la indústria armamentista com un exponent diferencial entre tots dos 

territoris. 

4. Les divergències en el cost del capital són inexistents: els tipus d'interès entre ambdues 
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regions no eren tan desiguals. S'aprecia la inexistència de deute públic a Xina, donada la 

falta de demanda per part de l'Estat en comparació d'Europa. 

5. Xina tenia un sistema tributari amb taxes menors que les europees i una major inversió 

en el sector dels béns públics, donada el seu baix finançament de conflictes bèl·lics en 

comparació d'Europa.  

Per tant, Xina tenia avantatges sobre Europa per prosperar en el sentit que ho va fer 

el vell continent cap a la industrialització. Però la interpretació històric-econòmica ha estat 

ben diferent, avalada fins i tot per pensadors molt dispars. Així, Karl Marx presentava la 

manera de producció asiàtic com anti-individualista, de manera que la seva capacitat per 

generar canvis era molt limitada (Marx, 1975). Max Weber no s'allunya a l'excés d'aquesta 

idea: enaltia la racionalitat protestant, única a Europa, com a palanca ideològica que va 

estimular el creixement, mentre les societats orientals, dominades per la religió, la casta o el 

clan aniquilaven iniciatives individuals. En definitiva, Europa era superior a Àsia per 

instaurar el capitalisme (Weber, 1997). El debat sobre el domini eurocèntric ha arribat fins 

als debats econòmics més recents. A títol d'exemple, Robert Brenner ha remarcat que la 

revolució agrícola a Anglaterra, que va incrementar la productivitat, va ser possible només 

a causa de mercats eficients i sòlids drets de propietat (Brenner, 1985); i David Landes ha 

indicat que Europa va tenir un decisiu avantatge sobre Àsia en termes de coneixement, 

ciència, tecnologia, cultura i institucions (Landes, 1999). No obstant això, l'enlairament 

actual dels mercats asiàtics ha fet replantejar, com es deia, aquesta visió més aviat estàtica 

de la desigualtat geogràfica del creixement econòmic. Així, Kenneth Pomeranz i Prasannan 

Parthasarathi demostren que a mitjan segle XVIII Xina i Índia tenien mercats que 

funcionaven eficientment i un sistema de drets de propietat que era segur (Pomeranz, 2000; 

Parthasarathi, 2011). Ronald Findlay i Kevin O’Rourke defensen que són comparables els 

sistemes econòmics, polítics i demogràfics d'Àsia i Europa. Per exemple, les tècniques de 

comptabilitat, els coneixements científics i tecnològics, la capacitació per als tèxtils de cotó 

i seda o per a la fabricació de porcellanes, formaven part del conjunt cultural, social i 

econòmic asiàtic, fins al punt que alguns d'aquests productes encapçalaven les exportacions 

de manufactures xineses fins a ben entrat el segle XVIII (Findlay-O’Rourke, 2007). 

Llavors, per què la revolució industrial s'inicia a Gran Bretanya? Els treballs de 

Robert Allen faciliten una explicació: l'existència de capital barat, d'energia abundant, 
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d'elevats salaris, particularitzava el cas britànic en contrast no només amb Àsia, sinó amb 

altres nacions europees. Al seu torn, la cerca de noves tecnologies es dirigia a competir amb 

les manufactures asiàtiques, tant els tèxtils d'Índia com les sedes i porcellanes de Xina; 

mentre que les explotacions de carbó van estar obligades per l'escassetat de fusta i per la 

desforestació, fenòmens que es van consolidar a Gran Bretanya des de la segona meitat del 

segle XVII. Aquests elements són crucials per entendre perquè el procés de la revolució 

industrial s'inaugura a Anglaterra i no en un altre lloc (Allen, 2013). En efecte, entorn de 

1820 es va produir el gran canvi, tenint en compte que entre aquest any i 1950 es consolida 

l'avanç d'Europa, Estats Units i Japó; és a dir: el clar procés d'industrialització d'aquestes 

tres grans potències i la desindustrialització d'Àsia. Deepak Nayyar ha qualificat aquesta 

evolució com a “gran divergència” que, al seu torn, promou la “gran especialització”: 

Europa i Estats Units produeixen mercaderies transformades, i Àsia, Àfrica i 

Llatinoamèrica matèries primeres (Nayyar, 2013).  

Però l'evolució des de la dècada de 1990 significa una nova “gran transformació”, 

aquesta protagonitzada pel desenvolupament de l'economia xinesa. Aquest creixement 

econòmic segueix en cert sentit la pauta d'uns altres ja coneguts, en una dimensió: la seva 

desproporció regional. Se sap que el desenvolupament econòmic en les nacions avançades 

constata disparitats geogràfiques existents en un mateix país (Pollard, 1992), amb graus de 

creixement diferents i amb diferenciacions evidents d'estructura econòmica i renda. El 

mateix esdevé a Xina, on s'observen tres focus centrals de producció i consum: Beijing i 

Tianjin; Xangai; i Guangdong (en el delta del ric Perla). Un quart espai de previsible 

creixement és Chongqing, un àrea pobra i rural que, no obstant això, té una bona renda de 

situació per connectar amb la ciutat de Wuhan i amb Xangai, per mitjà del riu Yang Zé 

(Bustelo, 2005). Això pot conformar un important corredor econòmic a l'interior de Xina . 

En efecte, l'orient de Xina aglutina la major part del procés d'acumulació de capital; 

mentre que les àrees centrals i occidentals proveeixen de matèries primeres i de mà d'obra a 

les industrials. D'alguna manera, es pot intuir la formació de mercats articulats en la 

geografia xinesa, procés imprescindible per estendre el creixement econòmic endogen. 

Així, els fenòmens migratoris són importants: flueixen cap a les zones costaneres, 

particularment des de Sichuan, propera al Tibet, un territori ric en recursos i clar proveïdor 

de força laboral, matèries primeres i aliments a les àrees orientals del país, més 
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desenvolupades. Aquesta especialització, que segmenta l'enorme mercat interior, divideix 

la nació en dues grans àrees econòmiques: 

• L'occidental, amb les províncies de Gansu, Qinghai, Tibet, Xinjiang, de baixa densitat 

demogràfica, indicadors econòmics febles, i amb grans riqueses en recursos naturals i 

minories ètniques. El poder adquisitiu és molt limitat. 

• L'oriental, amb Xangai, Beijin-Tianjin, Guangdong i Chongqing, de fort creixement 

econòmic, rellevant procés d'urbanització i desenvolupament exportador a les àrees més 

costaneres. La producció es concentra en aquesta part oriental, amb disparitats en el marc 

de les mateixes zones: les quatre províncies citades coneixen avanços exponencials del seu 

PIB des de 1996, però amb desenvolupaments més notables a Xangai, Beijing i Tianjin, 

metròpolis consumistes; i Guangdong, l'epicentre industrial . 

Per tant, no pot afirmar-se que existeixi un únic mercat interior xinès, capaç de 

vertebrar les múltiples relacions econòmiques que es van generant: el creixement econòmic 

no és homogeni ni es troba repartit de forma més eficient. En tal sentit, les diferències entre 

l'orient i l'occident del país són abismals encara. I aquestes disparitats es rubriquen amb la 

dicotomia ciutat-camp: aquí les desigualtats són de gran importància, amb elevats 

increments en les rendes de les zones urbanes enfront de les rurals, en un procés que s'ha 

aprofundit en els últims anys (Yumin-LeGates, 2013). Els ingressos nets per llar en l'àmbit 

rural es van mantenir estables des de 1997 fins a 2003, en què van començar a augmentar 

de forma tímida fins a 2009 (de poc més de 2.000 yuans fins a prop de 6.000); el contrast 

amb els urbans és impressionant: de gairebé 6.000 yuans en 1997 –un punt de partida, 

doncs, clarament favorable sobre l'entorn rural– a uns 20.000 en 2009, fet que constitueix 

un reclam constant per a la mobilitat de la població (Bustelo, 2005). La translació d'aquesta 

nova geografia econòmica a les dades macroeconòmiques subratlla l'avanç xinès en la 

producció i consum de primeres matèries i aliments entre 1990 i 2010, determinants per 

sostenir una població en creixement als espais urbans i un procés d'industrialització 

accelerat, segons la Comissió Econòmica per a Amèrica i el Carib (CEPAL, 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/47981/paninsal2011-12-docinformativo.pdf.).  

Es destaca el següent: 

a) L'expansió productiva i de consum en matèries primeres industrials (alumini, coure, 

ferro, zinc) i en determinats aliments (fruites, carns i productes del mar). 
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b) Les importacions de coure, ferro i zinc creixen. També les de soia, donat el pes del 

consum d'aquesta matèria (s'arriba al 56 per cent del total de les importacions del món); i 

les de carns, fruites i productes del mar. 

c) La importància de l'energia i la seva escassetat productiva. El petroli és la mostra 

il·lustrativa, si bé la quota del carbó és impressionant –del 22,3 per cent en 1990 al 43,8 per 

cent en 2010 del conjunt mundial– i de menor entitat la de gas. Els consums energètics 

s'expandeixen –en essència, petroli i carbó–, i les necessitats importadores s'incrementen. 

Aquesta urgència de l'energia de combustibles fòssils va a marcar amb claredat la 

perspectiva comercial de Xina en els propers anys, i la seva estratègia política, militar i 

diplomàtica amb altres continents i països . 

 La presència xinesa en les importacions de mercaderies importants per al seu 

desenvolupament infereix, al mateix temps, el seu gran protagonisme exportador. El gegant 

asiàtic augmenta els seus despatxos externs a un ritme molt dinàmic, fins al punt que la 

seva balança comercial palesa saldos sempre positius, consolidats amb xifres rellevants des 

de 2005 (vegeu: http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-1_s.pdf.) Les xifres 

configuren un mapa comercial nou amb la recent globalització: 

1. El pes determinant dels mercats asiàtics i europeus, fins i tot arran de la Gran Recessió. 

Dues terceres parts del tràfic mundial de mercaderies es realitza des de i cap a Àsia i 

Europa. En el marc europeu, el 20 per cent del comerç ho executen Alemanya, França, 

Itàlia, Països Baixos i Regne Unit, amb clar predomini germànic: gairebé el 8 per cent de 

les exportacions i el 6,43 per cent de les importacions del món. A Àsia, Xina impera: 

l'11,48 per cent de les exportacions i el 10 per cent de les importacions del total mundial.  

2. La derivada del punt anterior és l'ús creixent del yuan en el comerç mundial. Aquest 

esquema monetari funciona de manera dinàmica des de 2009, operat en els seus inicis des 

de Hong Kong, Macau i els països de l'Associació de Nacions de l'Àsia Sud-oriental. El 

procés s'ha estès a tot el país des de 2011, i el seu punt culminant ha estat un acord 

comercial entre Xina i Japó, en 2012, de manera que es poden realitzar operacions 

canviàries directament entre el ien i el yuan. Xina promou altres tractats semblants amb 

monedes locals, fins al punt que en 2012 en la reunió del G-20 els BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, Xina, Sud-àfrica) van acordar promoure igualment l'ús de les seves monedes en els 

intercanvis comercials.  



Carles Manera 
_________________________________________________________________________ 

	   14	  

3. Aquests indicadors confirmen un fet transcendental: Estats Units no lidera el comerç 

internacional, la seva dependència de les importacions s'acreix, els seus dèficits comercials 

no es corregeixen i es perfilen variacions que poden consolidar-se en un futur proper, com 

la progressiva presència d'altres espais econòmics que qüestionin les preeminències nord-

americana i europea (Rússia, Orient Mitjà i, per descomptat i amb gran diferència, Àsia).  

El poder mercantil xinès se sustenta sobre un creixement econòmic que supera, des 

de 1978, el 7 per cent i recentment arriba a taxes de dos dígits amb enorme facilitat (2005, 

2006 i 2007), fregant-les en molts exercicis (2008, 2009, 2010, 2011) . No obstant això, 

problemes concrets, molt contradictoris en ocasions, s’albiren en el model de creixement de 

Xina: 

a) Xina presenta una alta taxa d'inversió –en 2009 va aconseguir el 47 per cent del PIB–, 

basada en l'acumulació de factors de producció i no en augments de la productivitat. Això 

pot adscriure's, de forma clara, a les empreses estatals, en un procés que arrenca ja dels 

anys 1980 en regions avançades. Així, Xangai des d'aquesta dècada ha anat augmentant a 

taxes rellevants –superiors al 6 per cent– la producció de les empreses de l'Estat, mentre 

que la productivitat total dels factors ha crescut un 0,8 per cent. Aquesta s'ha estancat en 

l'última dècada, al mateix temps que s'ha acrescut la formació brutal de capital (Aglietta-

Landry, 2007). Altres estimacions indiquen, no obstant això, que la productivitat total dels 

factors a Xina va aportar un 43 per cent al PIB, amb un creixement econòmic proper al 10 

per cent . 

b) L'acumulació és capital-intensiva. S'ha arribat a afirmar que Xina s'enfronta a un excés 

inversor: la potent taxa de creixement s'explica més per la sobreacumulació de capital que 

per l'avanç tècnic (Gaulard, 2011). Això suggereix la necessitat d'actuar sobre la demanda 

nacional amb diverses mesures: augmentar la despesa pública en àrees de caràcter social, 

pujades salarials i disminució dels impostos (sobretot a les àrees rurals), factors que haurien 

d'incidir a rebaixar la taxa d'estalvi (Lardy, 2007).  

c) Davant això, s'ha argumentat la possibilitat d'augmentar els tipus d'interès, la qual cosa 

inferiria l'apreciació del yuan: es reduirien així els efectes de la sobreproducció i s'eludiria 

l'assignació de recursos a sectors que ja estan saturats, però que gràcies a la feblesa 

monetària canalitzen encara inversions considerables, com per exemple l'acer o l'alumini 

(Anderson, 2007). 
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d) La caiguda de la taxa de guany, relacionada de manera directa amb dos fenòmens 

aparentment oposats: la pèrdua de productivitat del capital –en descens des de 1992– i 

l'augment en la productivitat del treball –que creix també des de principis de la dècada de 

1990–. L'explicació del procés radica que la majoria de les empreses treballen molt per sota 

de la seva capacitat, de manera que el volum de capital fix és superior al produït, la qual 

cosa condiciona la productivitat del capital. Aquesta situació es resol per ajustos al mercat 

laboral: la disminució del volum de mà d'obra, amb resultats d'increments en la seva 

productivitat. Per tant, és evident que s'acreix l'explotació en un context d'obertura 

comercial de Xina i a la seva entrada determinant en la competitivitat internacional. Al 

mateix temps, disminueix la taxa de benefici, que arribaria al 8,5 per cent enfront de 

guarismes molt superiors, en èpoques d'esplendor econòmica, a Japó, Estats Units i 

Alemanya (que van oscil·lar entre el 20 per cent i el 30 per cent entre 1960 i 1972; Gaulard, 

2011).  

e) Problemes en el sector bancari xinès. Dos motius expliquen aquesta situació. D'una 

banda, l'acumulació de deutes de cobrament dubtós. Per un altre, el creixement del deute 

brut de Xina amb bancs propis i estrangers, a causa del crèdit comercial. Aquí, els tipus 

d'interès a l'alça poden generar problemes afegits, ja que serien un antecedent a la caiguda 

de les exportacions i, al seu torn, significarien un clar fre a la inversió empresarial, de 

manera que la massa de guany es veuria negativament afectada al costat de la pèrdua de 

beneficis. El sector financer, a més, controla fons sobirans d'inversió: el 29 per cent del 

total mundial. Quatre són els grans fons creats entre 1993 i 2007: SAFE Investment 

Company, China Investment Corporation, Hong Kong Monetary Authority Investment 

Portfolio i Nacional Social Security Fund. Els fons no finançats amb exportacions de 

productes fonamentals s'han convertit en una font determinant de liquiditat. El cas més 

eloqüent: els bons del Tresor nord-americà, de la suma total del qual Xina i Japó posseeixen 

aproximadament una cinquena part cadascun. Per això, una disminució notable de 

l'economia d'Estats Units –desplomi del consum o devaluació rellevant del dòlar– 

s'acabaria traduint en una reducció del PIB xinès. 
 

2. El pòrtic de la Gran Recessió: Estats Units en la picota, 2000-2001 
Paral·lelament, el gran centre del sistema econòmic, amb Estats Units com a 
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plataforma essencial, ha conegut alts i baixos notables. Aquí és important considerar un 

aspecte destacable: la Gran Recessió té referents molt més directes i propers, amb el que 

resulta útil comprovar anàlisi de caràcter més heterodox en l'economia que veuen en les 

recessions de 1973, 1979 i 2001 clars antecedents que expliquen la crisi que s'obre en 2008. 

En tal sentit, Robert Brenner planteja que l'economia mundial no ha aconseguit superar el 

llarg declivi que s'inaugura amb la crisi de 1973, de manera que els horitzons són 

ombrívols, atès que resultarà molt complicat avançar en una línia de creixement sostingut 

del capitalisme, tal com ho entenem fins ara (Brenner, 2003). L'excés de capacitat en el 

sector industrial internacional és, per a aquest autor, la causa econòmica fonamental de tal 

situació, fet que s'agreuja amb la irrupció de les noves tecnologies. La rendibilitat 

empresarial, assevera, ha disminuït notablement en activitats no financeres, fruit de sobre-

inversions que, al seu torn, han nodrit la gran bombolla especulativa en els moviments 

borsaris. 

El procés ha estat falsament auxiliat per les més importants institucions 

econòmiques i, en particular, per la Reserva Federal, que va aportar signes equívocs als 

mercats, retro-alimentant aquesta desproporcionada inversió que ha acabat per col·lapsar 

alguns sectors, especialment els relatius a les telecomunicacions. La tesi de Brenner recorda 

altres arguments que haguessin de ser matisats, però que resulten familiars, com les teories 

de sobreacumulació del capital (O’Connor, 1987). Aquesta idea ja havia estat divulgada en 

altres moments, des de formulacions històriques, econòmiques i sociològiques, adoptant-se 

els cicles Kondratieff i les seves fases de canvi tecnològic, i amb una èmfasi en la pèrdua de 

capacitat d'Estats Units des d'inicis de 1970 per l'ascens de Japó i Europa. Estaríem davant 

l'ocàs del domini nord-americà (Wallerstein, 2004). Així doncs, per a alguns autors 

assistiríem a una greu crisi d'un sistema –encapçalat per uns afeblits Estats Units, que són 

ara més consumidors que productors– que explica, en el seu interior, amb nous moviments 

contestataris –difícils d'assimilar a les proclames de l'esquerra més convencional– i que, a 

més, viu una transformació productiva que requalifica el centre i les perifèries: altres països 

són anomenats a exercir una preeminència econòmica –que no militar– en la globalització 

(Chesnais et alter, 2002; Otte, 2011; Posner, 2012). 

Ara bé, l'origen de la recessió des de 2000 –mesurada en una caiguda de beneficis, 

com s'ha dit– és, per Brenner, l'excés de capacitat productiva, que pressiona els preus a la 
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baixa, i la desactivació de la bombolla borsària. Aquesta havia engreixat gràcies a la 

desregulació dels mercats financers i a la cerca de fons d'inversió per part d'empreses amb 

pèrdues de rendibilitat. Això va ser possible per la desinformació proporcionada per alts 

directius gerencials, els emoluments dels quals depenien de les stock options i aquestes, al 

seu torn, de l'evolució d'uns guanys que eren gradualment més frèvols. En 2000, les 

telecomunicacions –que resumeixen el 3 per cent del PIB nord-americà– disposaven d'una 

cartera d'accions valorada en 2,7 bilions de dòlars –el 15 per cent de les empreses no 

financeres d'Estats Units–, però seguien requerint finançament, que s'incrementa a una taxa 

anual del 15 per cent entre 1996 i 2000. El mercat de treball es veu afavorit amb la creació 

de més de tres-centes mil ocupacions, la qual cosa fomenta pautes econòmiques similars en 

altres sectors tecnològics, que veuen possibilitats afegides de finançament a baix cost. 

L'índex Nasdaq desenganxa cap a un creixement inusitat, superior a l'aconseguit pel 

tradicional Dow Jones, de manera que comença a desenvolupar-se una bombolla 

alimentada, en el seu interior, per noves pompes que connecten amb l'economia real: 

l'endeutament de les famílies i l'increment de les importacions. La xarxa factorial que cal 

dibuixar és, llavors, més explícita: l'augment de la demanda es veu beneficiat per un dòlar 

en alça que facilita les compres externes, particularment de components d'alta tecnologia a 

les regions asiàtiques i Japó; i de cotxes, màquines-eina i altres productes a Europa, amb 

impactes molt favorables a Alemanya i Itàlia. El desequilibri comercial s'aguditza conforme 

es rubrica aquest model: es compra més del que es ven; es gasta més del que s'ingressa. El 

resultat: un escenari de clar desequilibri marcat per diferents factors interrelacionats, de 

manera que resulta miop actuar tan sols sobre un dels elements considerats (per exemple, 

amb retallades en els tipus d'interès). 

En tal context, l'esclat dels escàndols empresarials significava la punta més visible 

d'un iceberg immers en una gran opacitat. La sobre-inversió en sectors tecnològics, 

generada per informacions totalment asimètriques, promovia la fallida d'empreses en el 

sector de telecomunicacions –tanquen més de seixanta consorcis entre 2000 i 2002–, 

deixant sense ocupació a més de mig milió de persones. L'excés de capacitat productiva 

gestava massa oferta, incapaç de ser absorbida pel mercat. I, davant aquests signes 

inquietants, la Reserva Federal esperona sobretot el consum sobre fonaments econòmics 

molt fràgils. Les dades són demolidores: la inversió retrocedeix d'un 12,5 per cent a un 0,1 
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per cent en 2000, per enfonsar-se en un –5,2 per cent en 2001 i un –3 per cent en 2002, a 

l'ensems que les exportacions s'estanquen en aquest bienni. S'incrementen els dèficits, 

agreujats per la pèrdua d'atractiu dels actius nord-americans, la qual cosa pressiona al dòlar 

i li fa perdre fortalesa enfront de l'euro. De fet, la inversió directa estrangera a Estats Units 

cau un 60 per cent en 2001 i la compra d'accions nord-americanes disminueix més d'un 35 

per cent en aquest any. El desplomi del bitllet verd no permet una recuperació del saldo 

comercial: els mercats asiàtics i Canadà segueixen avituallant la societat de consum nord-

americana, enfront de la contracció europea que comença a conèixer ferides més profundes 

derivades de la recessió de la demanda americana. La crisi està servida i la seva sortida és 

molt incerta.  

No obstant això, Jeff Madrick ha assenyalat que l'auge econòmic d'Estats Units 

previ a aquesta crisi de la “nova economia” s'ha desenvolupat, a diferència del que va 

succeir en el passat, sense grans increments de la productivitat en les empreses. Les dades 

que argüeix sintetitzen un creixement del 2,85 per cent en el període 1947-1973 i 1 per cent 

entre 1973 i 1997, és a dir, molt menor en l'etapa de major informatització dels processos 

productius i de serveis, la qual cosa ha fet pensar que, tal vegada, ens trobem davant una 

època tecnològicament avançada d'una economia més “artesanal”, emparada en l'habilitat, 

el coneixement i la inventiva dels treballadors i dels petits empresaris, més que en el poder 

de les grans fàbriques i de les cadenes de distribució. Els teòrics de la “segona ruptura 

industrial” es converteixen en principals referents d'aquesta perspectiva, al costat de les 

innovadores anàlisis sobre els districtes industrials dels economistes regionals italians 

(Becattini-Bianchi, 1985; Piore-Sabel, 1990; Sabel-Zeitlin, 1997). Segons aquests autors, se 

certifica un canvi tècnic que afecta a la informació i a la recerca, amb increments en la 

flexibilitat i en els processos de descentralització que inclouen l'esfera més comercial, la 

que estableix un contacte molt més directe entre productor, proveïdor i consumidor, a partir 

de la utilització de les xarxes informàtiques i dels sistemes just in time i business to 

business.  

El tema és, com pot apreciar-se, molt discutible, atès que és possible observar, en 

l'economia nord-americana, augments en el creixement de la productivitat en els últims 

anys, fruit d'aquesta denominada “nova economia”, malgrat l'escepticisme d'alguns experts 

que, com Paul Krugman, dubten dels mesuraments efectuats per calcular la productivitat 
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d'un sector, el de serveis, més volàtil que el clarament fabril. Les xifres de Madrick no 

difereixen massa de les quals aporta Manuel Castells, ferma convençut de l'enorme 

significació de l'economia internacional per explicar els increments de la productivitat 

(Castells, 2000). Malgrat això, Joseph Stiglitz ofereix un mosaic de grans indicadors que 

tendeix cap a una senda de fort creixement econòmic sense alteració greu dels preus, el 

control del dèficit i amb l'avanç de l'ocupació. No hi ha dubte que la presència de Stiglitz 

com a economista cap dels assessors econòmics del president Clinton va ser determinant 

per apuntalar aquesta política econòmica. De fet, les execucions pressupostàries i les 

principals magnituds macroeconòmiques convidaven a una major orientació cap a 

polítiques socials i una menor preocupació pel moviment dels preus. El propi Greenspan 

col·laborava amb aquesta idea retallant els tipus d'interès, en clar contrast amb la política 

monetària europea en aquests mateixos moments. La reducció del dèficit, al costat de la 

baixada del preu del diner, van tenir efectes balsàmics per als comptes de resultats de les 

caixes d'estalvi, que es van dedicar, llavors, a treballar amb major afany el mercat del crèdit 

en lloc d'emfatitzar les seves inversions en bons a llarg termini. Stiglitz se sorprèn d'un 

resultat positiu que no va ser, en absolut, premeditat. 

Així, d'aquesta crisi de principis del segle XXI que va oferir, ja al seu moment –en 

els anys finals del segle XX–, un ventall d'indicadors molt semblats als observats des de 

2004, es poden deduir conclusions clares que no es van tenir en consideració poc abans de 

2007 i que no s'estan tenint gens en compte en la Gran Recessió:  

1. L'exuberància irracional de la bombolla borsària, en un sentit clar: el preu dels actius no 

va mantenir relació alguna amb els valors subjacents. En efecte, es van invertir milions de 

dòlars en empreses sense beneficis, les que, com a contrapunt, van sol·licitar més 

finançament a través del parquet. Però tot això va ser possible gràcies a la comptabilitat 

creativa; al falsejament, en suma, dels assentaments comptables, la qual cosa, en descobrir-

se, col·loca en la picota a empreses considerades de tota solvència i promou la incredulitat, 

la desconfiança i el pànic en els agents econòmics i en els dirigents polítics. Així, consorcis 

com Enron, Global Crossing, Qwest, World.com, Merck, Xerox i Vivendi, entre uns altres, 

al costat d'institucions financeres com a J.P. Morgan Chase i Merril Lynch i signes 

auditores de l'entitat d'Arthur Andersen, s’ensorren en major o menor grau davant el 

robatori refinat culminat per alguns dels seus executius millor pagats, que recomanaven 
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seguir comprant les accions de les seves empreses amb l'argument d'un major 

desenvolupament inversor, mentre ells s'escoraven en la direcció contrària: la venda 

d'actius i un enriquiment personal sense precedents.  

2. La política de la Reserva Federal, atès que Alan Greenspan es va sumar al 

desenfrenament de Wall Street. La Reserva Federal va concedir una importància enorme als 

mercats financers, de manera que davant signes evidents d'un increment del dèficit però, 

alhora, fascinat per l'avanç de les cotitzacions –quan ja existien signes de sospita cap a 

determinades empreses que seguien reclamant més recursos–, Greenspan va oferir el seu 

clar respatller a les retallades fiscals del president George Bush, que beneficiaven als 

sectors més poderosos de la societat, amb la qual cosa va impulsar encara més la bombolla. 

Així, el president de la Reserva Federal es capficà de manera còmplice en aspectes crucials 

de la política fiscal, quan la seva posició hagués d'haver estat més moderada i subjecta, de 

forma estricta, als objectius de la política monetària. L'espiral d'un major endeutament de 

les famílies i de les empreses, al costat de la caiguda del dòlar i els problemes comercials, 

va col·locar a la Reserva Federal en una difícil posició, que va heretar Ben Bernanke: o bé 

deixava desplomar-se a la divisa nord-americana, amb el risc que això suposava de liquidar 

propietats d'Estats Units en mans d'inversors estrangers i desencadenar, al mateix temps, un 

atac més intens contra el bitllet verd; o incrementar els tipus d'interès, amb l'agreujant 

d'aguditzar la recessió.  

3. La proliferació d'informacions asimètriques. Un dels requisits per fixar una sèrie de 

condicions amb les quals el mercat funcioni sense ingerències i en equilibri és l'obtenció 

d'informacions perfectes, a partir de les quals les diverses empreses projecten la seva 

evolució de mercaderies i serveis i, per tant, la demanda de factors de producció, de manera 

que es maximitzin els beneficis. En aquest sentit, Joseph Stiglitz ha investigat sobre les 

conseqüències d'una situació en la qual no es compleixen tals prerrogatives: quan les 

informacions són imperfectes i asimètriques, és a dir, quan no tothom disposa de les dades 

necessàries per plantejar eleccions racionals (Stiglitz-Weiss, 1981). La conclusió de Stiglitz 

és contundent: fins i tot als països més avançats, els mercats funcionen de forma diferent a 

les previsions fixades per les teories dels mercats perfectes. De fet, els despropòsits que 

s'observen a nivell microeconòmic procedeixen de la desinformació de molts dels agents 

que intervenen en les finances, inclosa, si bé a un nivell inferior, la pròpia Reserva Federal. 
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És difícil decidir correctament quan no existeixen simetries informatives i quan, a més els 

principals guardians de l'ortodòxia econòmica eludeixen majors compromisos i es deixen 

portar per l'ona especulativa.  

4. L'escàs paper equilibrador del govern. La recessió econòmica és imputable a l'actuació 

per omissió del govern. La visió totèmica d'un mercat desregulat va fomentar l'apatia de les 

autoritats públiques en àrees altament especulatives, fins al punt que, fins i tot, es van dictar 

polítiques afavoridores de tals pràctiques. L'exemple més eloqüent és la rebaixa fiscal sobre 

plusvàlues, un tema crucial que ha inferit, per al conjunt de la població, un veritable 

aparador de la riquesa ràpida sense constriccions tributàries. És a dir, els que acumulen 

grans guanys al mercat de valors acaben pagant menys impostos, la qual cosa, al seu torn, 

incita majors inversions en actius borsaris, de manera que s'alimenta la bombolla. Sens 

dubte, hagués estat molt més profitós apostar per l'educació, les infraestructures i els 

programes de R+D, per cimentar de manera sòlida els increments en la productivitat. El 

tema és boirós, en el sentit que els avanços macroeconòmics que poden detectar-se 

s'entelen enfront de la il·lusió de la Borsa i, davant això, sembla que sucumbeixen els 

economistes. Es van arraconar principis –en el sentit filosòfic i polític del terme– i es va 

adoptar una visió distorsionada de la realitat, edulcorada per un conjuntural èxit 

macroeconòmic. Tot resultarà igualment familiar després de la caiguda de Lehman 

Brothers, al setembre de 2008. Però la lliçó seguia sense aprendre's. 

5. Les obsessions pel dèficit i la inflació. En primer lloc, la reducció del dèficit no sempre 

soluciona les baixes econòmiques en el curt termini, fins al punt que pot ser perniciosa per 

al creixement econòmic en el llarg terme. No és negativa una major laxitud en el tractament 

dels dèficits (excloent el comercial), si vénen provocats per inversions en àrees 

acuradament seleccionades. I en aquestes s'inclouen, de forma prioritària, els projectes de 

R+D, la tecnologia, les infraestructures i l'educació. És a dir, el camí d'una economia amb 

alts valors afegits. Augmentar el deute tindria, com a forta contrapartida, l'increment dels 

actius socials, de manera que reduir el dèficit per condemnar aquestes assignacions de 

recursos té com a corol·lari l'empobriment del país. La simbiosi d'aquesta política 

econòmica amb l'estratègia fiscal és clara: si el rendiment de les inversions se situa per 

sobre dels baixos interessos que afecten als préstecs que rep el govern –i si aquest 

capitalitza els beneficis–, llavors els impostos sobre la resta de l'economia podrien retallar-
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se. Stiglitz emfatitza aquesta idea amb Europa, i critica obertament el Pacte d'Estabilitat que 

contrau la capacitat d'endeutament públic per encarar una política d'inversions en l'adreça 

abans anunciada, que permetria –tant a la Unió Europea com a Estats Units– incidir 

positivament en la productivitat. En segon terme, la política monetària centrada en la 

inflació, quan existien signes d’alentiment dels preus. El greixatge econòmic a partir d'un 

cert nivell d'inflació no és negatiu per a economies necessitades de fermes palanques de 

creixement al mercat de treball i en els camps de l'educació, de la tecnologia i de la recerca. 

En definitiva, les fases prèvies a una previsible recessió estaven perfectament dibuixades en 

2008, amb els antecedents propers de la crisi de 2001. Mentre Xina ha seguit creixent, 

fortes oscil·lacions han sacsejat l'economia americana. En tots dos casos, la dependència 

energètica, l'enorme consum de combustibles fòssils i els seus impactes, han acrescut un 

sever dilema: l'ecològic. 
 

3. Ecologia i creixement 
En efecte, un greu problema per a l'economia de la globalització va a ser, a part de 

la resolució del deute públic, la inflació o els dèficits, les dificultats inherents al propi 

procés de creixement econòmic: les externalitats negatives sobre el medi ambient, concepte 

després del qual s'amaguen les emissions tòxiques a l'atmosfera, la generació de residus 

sòlids urbans, les congestions demogràfiques i la destrossa del capital natural. Des de fa 

anys, científics experimentals alerten en relació a aquests temes (Terradas, 2006). En 

efecte, la desaparició d'espècies d'aus i de pesqueres marítimes, la disminució de la 

biodiversitat i les conseqüències del diòxid de carboni sobre l'atmosfera, infereixen les 

pèrdues naturals, correlacionades amb els indicadors econòmics (McNeill-McNeill, 2004). 

Les xifres són d'impressió: al segle XX, la població humana s'ha multiplicat per 4, l'activitat 

econòmica per 17, el consum d'energia per 13 i la població urbana total també per 13. El 

Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic ha emès, en els últims anys, diferents informes 

tendents a advertir sobre els greus efectes ambientals dels models de creixement, amb un 

fet clar que ho sintetitza tot: el canvi del clima (Alonso, 2011). 

Des del camp de l'economia, fa ja temps que existeixen veus autoritzades que, no 

obstant això, s'han trobat molt aïllades en el mainstream acadèmic (Daly, 1989; Jacobs, 

1997; Costanza et alter, 2005; Martínez Alier-Roca, 2014). En les facultats d'Economia se 
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segueix ensenyant un conjunt d'arguments, models, premisses i conceptes provinents de la 

macroeconomia keynesiana, de la filosofia econòmica neoliberal i, sobretot, d'una 

concepció “prometèica” que ja és obsoleta: la noció que, encara, estem en un “món buit”, 

tal com ha suggerit Herman Daly (*Daly, 1989). L'economia s'enfronta a un escenari nou: 

dels tres factors clàssics de producció –terra, treball i capital–, el més escàs és el primer, 

que es relaciona directament amb la naturalesa i, especialment, amb els recursos no 

renovables. Aquesta idea de “món buit” desconsiderava les conseqüències de l'expansió de 

les economies: existia espai vital, econòmic i natural, per remeiar les externalitats. Però ara 

ens trobem davant un “món ple”, amb creixements exponencials de les economies dels 

països emergents –com hem vist–, persecució d'un creixement acrític per part de les 

nacions més desenvolupades, grans increments en el consum d'energia, producció massiva 

de residus i de contaminació. El subsistema econòmic es fa cada vegada més ampli, de 

manera que necessita més energia i més recursos per créixer, al mateix temps que provoca 

més pol·lució. Les fronteres de la sostenibilitat econòmica són superades pels impactes 

ambientals de tot tipus.  

Aquesta visió més “física” i material de l'economia, sense caure en les perspectives 

explicatives més reduccionistes de la disciplina –que veu en les matemàtiques i en la seva 

aplicació més una fi en si mateix que una eina crucial–, és el que permet fluir amb l'òptica 

més biològica i amb els principis de la física post-newtoniana, orientats a l'anàlisi 

econòmica: quan el plantejament contempla, de forma indefectible, les lleis de la 

termodinàmica i, de manera principal, el seu segon principi. Això és el que fa veure el 

sistema econòmic com un món obert i interconnectat, en el qual les xarxes factorials 

suposen impactes mutus entre elements aparentment dispars, i on el tractament dels 

productes acabats rubrica, al seu torn, un problema abans no contemplat: els residus que 

sempre es gesten en qualsevol activitat econòmica.  

El mecanisme “lineal” de l'economia convencional (sigui el que sigui el seu tall 

ideològic) pretén no tenir fronteres clares de sostenibilitat i adoptar el mercat com a 

primordial institució de trobada. També els postulats de l'economia ambiental que descansa 

en l'instrumental ortodox beuen d'aquesta deu. La visió biològica i holística de l'economia –

l'ecològica– emfatitza el caràcter termodinàmic de tot procés productiu: l'entrada en la 

producció de matèries primeres i energia d'alt valor i la sortida de mercaderies d'elevat preu 
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i de residus de baix valor. L'ordre neoliberal no existeix; l'equilibri, tampoc. L'economista 

ha d'estudiar una realitat canviant i tractar de posar regularitats a moviments espasmòdics i, 

en ocasions, freturoses de lògica (Mandelbrot-Hudson, 2006; Prigogine, 2012). És llavors 

quan el concepte de sostenibilitat de l'economia, que es fonamenta en la política inter-

generacional, aconsegueix la seva carta de naturalesa més accentuada, a partir de 

contribucions diferents que van des de l'Informe Brundland fins al Meadows, amb una 

important estació d'arribada en el document dirigit per Nicholas Stern (Jacobs, 1997; Stern, 

2007).  

A partir d'aquí, una pregunta s'imposa, a tenor dels debats més encesos que s'estan 

produint en aquest camp tant al món polític com en el de les ciències socials i 

experimentals: està canviant el clima? Les dades disponibles indiquen que sí. Aquesta 

gradual transformació es relaciona de manera directa amb una determinada pauta 

energètica, la derivada de l'aplicació massiva de combustibles fòssils al món econòmic. Els 

estudis empírics de la utilització de l'energia en l'economia són de fa poc. Però els canvis 

econòmics vinculats a problemes energètics no són nous. Els grans cicles físic-químics es 

desenvolupen segons unes modalitats i unes limitacions temporals rígides, que pesen molt 

sobre el desenvolupament de les societats. Les alteracions climàtiques, per exemple, han 

estat tema de diferents recerques publicades des dels anys 1950. I ens mostren una 

correlació molt estreta entre la meteorologia i la conjuntura econòmica de les societats 

agrícoles pràcticament des del Neolític. En aquest sentit, Charles Pfister va posar de 

manifest la importància de les variacions climàtiques en els preus dels cereals i, més en 

general, en els cicles econòmics de les societats preindustrials de l'Europa continental 

(Pfister, 1989). 

Des de la prehistòria fins ara, les activitats de depredació i de reproducció humanes 

han introduït la reducció general i la transformació contínua dels ecosistemes naturals, 

segons un determinat nombre de grans tendències seculars. És a dir, les tensions actuals 

entre les societats i la naturalesa tenen orígens llunyans: són el resultat de crisis ecològiques 

acumulades. Cap civilització ha estat innocent, ecològicament parlant. Molt abans de la 

industrialització europea, l'activitat humana s'ha revelat destructiva del teixit ecològic i li ha 

fet sofrir modificacions irremeiables. La més antiga i genèrica és la desforestació. Aquesta 

va ser efecte i condició del desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia, la menestralia i 
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les activitats protoindustrials. Les societats van fer recaure en els boscos la part més 

important de les seves detraccions destructives. En efecte, a partir del segle XVI es va obrir 

a Anglaterra i als Països Baixos una greu i perllongada crisi de la fusta, que es va expandir 

per tot el continent (Kjaergaard, 1994). Si la primera substitució en massa dels 

combustibles vegetals pels fòssils va ser a Anglaterra és perquè es va convertir al primer 

país on la fusta va faltar de forma alarmant. Les causes són conegudes i se centren 

especialment en el creixement demogràfic i en l'augment de la demanda per part de les 

ciutats. Un sòl ric en recursos carbonífers i una atapeïda xarxa de canals fluvials, que va 

afavorir el transport de la preuada mercaderia, van ser factors que van induir la 

transformació del model energètic (Wrigley, 1992; Allen, 2013). I, al seu torn, van 

inaugurar noves problemàtiques –l'impacte ecològic sobre el món urbà– que, al principi, no 

eren suficientment ressenyades pels contemporanis.  

Per tant, l'evolució econòmica de les societats ha plantejat sempre problemes 

ecològics. En aquests moments, les preocupacions essencials es concentren en els efectes 

provocats per les emissions de CO2 a l'atmosfera, impulsades per l'acció humana sobre el 

mitjà natural. Aquest tema palesa la necessitat imperiosa de comunicar l'entorn físic amb 

l'econòmic de forma harmoniosa, amb el canvi climàtic com a vèrtex angular. Les 

aportacions sobre la qüestió basculen entre els vessants científics –amb conclusions recents 

que resulten inquietants– fins a previsions més frívoles, properes a un periodisme elemental 

que juga amb el catastrofisme més groller o amb la despreocupació més insensata. Però què 

pot passar si, augmentant la concentració de CO2, puja encara més la temperatura? De fet, 

en èpoques anteriors de la història de la Terra hi ha hagut més CO2 concentrat –com ens 

mostren els gels polars–, de manera que sabem que va existir un clima més càlid (Fagan 

2008). El que esdevé ara és que aquest augment es produeix de manera molt ràpida, com a 

conseqüència directa de l'acció humana i amb intensos efectes acumulatius.  

Així, l'evolució del clima ja no és una dada excèntrica per als economistes com l'era 

no fa molt temps. El perill és que tota aquesta nova casuística promogui una estratègia 

d'imatge “verda” en administracions i empreses, de manera que cobreixin d'aquesta forma 

les preocupacions formals –sense anar més enllà– per la possible incidència del canvi 

climàtic en l'economia. Aquesta qüestió ha estat apuntada per José Manuel Naredo, que ha 

posat un accent corrector sobre les polítiques a desplegar més que sobre els instruments de 
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reflexió –oficines, gabinets– si, en definitiva, aquests últims tenen una incidència escassa o 

nul·la sobre el pensament de reflexió –oficines, gabinets– si, en definitiva, aquests últims 

tenen una incidència escassa o nul·la sobre el pensament dels agents econòmics i socials 

(Naredo, 2006). És a dir, sobre les cúpules directives que prenen decisions concretes. El 

tema, de gran profunditat històrica, no ha fet més que començar. La forma com acabi 

dependrà de les mesures que s'adoptin i que són urgents en tots els àmbits. 

 

4. Països pobres que emergeixen 
L'any 2012 marca un punt d'inflexió rellevant en el creixement contemporani: és la 

primera vegada que la producció dels països més rics i desenvolupats és inferior a la de les 

nacions menys avançades. En la Gran Recessió, el Sud existeix, i amb força. Aquesta frase 

té el seu sentit en les dades macroeconòmiques, que es confirmen en el seu plànol expansiu. 

Els grans espais geogràfics, centrats en països concrets d'Àsia, a Àfrica subsahariana i en 

les potències llatinoamericanes, configuren l'estabilitat del creixement econòmic mundial, 

llastrat pels problemes de la Unió Europea, l'arrossegament de Japó i el lleuger enfortiment 

d'Estats Units. Les dades del Banc Mundial recullen aquestes això (vegeu: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/GEP2014b.pdf).  

L'enquadrament que s'ofereix és més ampli, i afecta a un conjunt de geografies que 

tenen enormes incerteses en les seves perspectives –la mateixa eurozona, el nord d'Àfrica, 

Orienti mitjà–, donades les evolucions conegudes fins ara; però, al mateix temps, és 

indiscutible que estem davant una fase expansiva d'economies emergents asiàtiques, amb 

Xina i Índia en la seva capçalera, que, a més, marquen una clara i tangible estratègia 

econòmica: la seva expansió financera cap a altres territoris. Per això, és plausible pensar 

en un creixement econòmic més vigorós a Àfrica subsahariana –un vast mercat d'enorme 

potencialitat per al capitalisme xinès– i, al seu torn, el contagi econòmic de nacions 

llatinoamericanes riques en recursos naturals i en energia, factors peremptoris per a la 

consolidació i funcionament del colós asiàtic. La seva demanda estimula l'oferta i aquesta 

la proliferació de convenis comercials: la diplomàcia econòmica s'estén de la mà d'uns 

expeditius funcionaris xinesos, gelosos vigilants d'un particular capitalisme santificat en el 

Comitè Central del Partit Comunista. Una altra paradoxa més del sistema. 
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Des de fa anys, la nostra òptica sobre aquell denominat Tercer Món, el concepte del 

qual utilitzo de forma instrumental i teòrica, ha variat de forma important. Si fins a fa no 

gaire temps es considerava aquella perifèria del sistema-món capitalista com la baula més 

fràgil, del que vindria la resolució d'unes lluites socials que s'acabarien per estendre a les 

nacions més desenvolupades, la percepció actual és força diferent. La irrupció d'Àsia en el 

gran escenari del capitalisme, amb una força i dimensió inusitades, tot en un lapse de temps 

que és brevíssim en clau històrica, ha trastocat per complet aquella tesi del 

desenvolupament del subdesenvolupament, de les lumpen-burgesies colonials, de la crisi 

terminal del sistema capitalista. En efecte, les teories de la dependència, amb orígens en 

aportacions de Paul Baran i Paul Sweezy, asseveraven la impossibilitat de desenvolupament 

capitalista “central” en països del Tercer Món (Baran-Sweezy, 1966). No obstant això, la 

reducció dels beneficis en les economies avançades provoca la cerca de mà d'obra més 

barata en països emergents, la qual cosa dispara la seva activitat manufacturera. Això 

suposa la palanca del creixement d'aquests països. Així, el capitalisme s'ha revelat una 

vegada més com un organisme amb perfil “biològic”: la seva capacitat de mutació és 

enorme, i la seva versatilitat adaptativa ho torna hàbil per seguir avançant. Com indica 

Pierluigi Ciocca, lluny de deixar-se abatre o d'estancar-se o enfonsar-se, el capitalisme 

sobreviu o segueix creixent (Ciocca, 1998). Els vells estructuralismes pensaven que les 

diferents maneres de producció anirien caient, corcats per la trajectòria històrica i per la 

lluita social. Com si d'una llei inexorable es tractés, el capitalisme acabaria per derruir-se, 

incapaç de retro-alimentar-se a si mateix per seguir acumulant. L'embranzida de les forces 

socials contribuiria a aquesta sepultura. No obstant això, les evidències econòmiques no 

assenyalen això. Per contra: confirmen una participació molt activa de països emergents en 

la divisió del treball internacional, un creixement econòmic que promou ràpids processos 

d'urbanització, la generació de grups de nous rics vinculats a les inversions estrangeres i a 

les pròpies transformacions de les economies nacionals i, en paral·lel, l'augment en la 

disparitat de les rendes: els pobres segueixen en el seu estat de prostració, i les desigualtats 

persisteixen malgrat una major participació de les diferents estructures econòmiques en 

l'acumulació del capital.  

En aquest context, les economies emergents asiàtiques –al costat de la resta del grup 

BRICS, és a dir, Brasil, Rússia i Sud-àfrica, al costat d'Índia i la pròpia Xina–, i les seves 
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connexions constants amb Àfrica i Llatinoamèrica, constitueixen el fil conductor que ajuda 

a explicar aquesta nova configuració de la crisi capitalista, amb una adreça nítida: 

l'imparable domini de Xina –la seva tornada, doncs, a una posició que ja tenia consagrada 

abans de la Revolució Industrial, com s'ha exposat en un apartat anterior–, la voracitat del 

qual en el consum de recursos aliens –energètics, metalls, alimentosos– competeix amb 

solvència als mercats amb els antics capdavanters de l'economia mundial. Aquests –i, en 

particular, la Unió Europea– són els que pateixen amb major severitat les conseqüències de 

la Gran Recessió: aquesta demoleix de manera gradual però decidida els fonaments socials 

de l'Estat del Benestar construïts des de 1945, amb un rumb marcat per Alemanya que, 

conjunturalment, se salva de la crema. Anglaterra i la seva industrialització van dominar el 

món manufacturer i econòmic des de 1780 fins a 1870, quan altres nacions, afavorides per 

una Segona Revolució Industrial, van competir amb l'imperi britànic a partir d'altres reptes 

tecnològics, concentracions empresarials i conquesta de mercats. Parlem d'una transició que 

es va forjar en unes tres dècades, des de les consolidacions dels Estats-nació a partir de la 

segona meitat del segle XIX fins a la confirmació d'Alemanya i Estats Units com a països 

capdavanters en les produccions d'acer, químics i electricitat. Gran Bretanya va mantenir 

els seus senyals d'identitat com a nació industrial i el pes determinant de la City com a 

centre neuràlgic de les finances. Estats Units va rubricar el seu cetre després de la Primera 

Guerra Mundial, en una trajectòria que va transitar per gairebé quatre dècades: el lideratge 

va ser llavors indiscutible. Xina es troba, ara, en aquest procés: gairebé trenta anys d'avanç 

imparable enfront dels vaivens dels seus competidors. L'estació d'arribada no està gens 

llunyana. 

 

5. L’avenç asiàtic 
La participació d'Àsia en la distribució del PIB mundial ha crescut des de finals dels 

anys 1970, segons les dades del FMI: s'ha passat del 7,5 per cent en 1980 al 23 per cent en 

2010. Tres dècades que han suposat rebatre les quotes de la Unió Europea (31 per cent en 

1980 i 20 per cent en 2010) i Estats Units (25 per cent en 1980 i 20 per cent en 2010). La 

Gran Recessió confirma, per tant, el potencial econòmic de l'àrea asiàtica. L'avanç és, no 

obstant això, desigual. Existeixen grans diferències entre els països que componen aquesta 

part de la regió asiàtica –l'emergent– on destaquen sobretot tres nacions: Xina, Malàisia i 
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Tailàndia. Uns factors mereixen ser destacats (Nierenberg et alter, 2006; Montiel, 2014): 

• En aquests líders regionals ha augmentat de forma potent el crèdit, amb nivells moderats 

del finançament extern. En tal sentit, la crisi de les acaballes del segle XX, que va sacsejar 

amb intensitat algunes d'aquestes nacions –Tailàndia, Malàisia, Indonèsia, Filipines, Corea– 

va aportar una lliçó important: mantenir un creixement més equilibrat sense dependre de 

forma determinant del finançament extern. En efecte, els forts dèficits exteriors per compte 

corrent i un elevat endeutament havien promogut la retirada de la confiança en l'evolució 

d'aquests països, dependents al seu moment de fortes entrades de capital estranger (Montiel, 

2014). Les exportacions, variable clau, tenien potencialitats quan el tipus de canvi estava 

pegat al dòlar; però la seva apreciació des de 1995 havia fet perdre competitivitat, de 

manera que es van incrementar els dèficits. Ara, s'han buscat “matalassos” financers, 

reserves que permetin encarar amb prestesa possibles inestabilitats financeres. 

• Això és possible per l'augment de les exportacions, esperonat per dos elements clau: 

l'entrada de Xina en l'Organització Mundial del Comerç des de 2001; i l'aplicació de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Tots dos fets han facilitat la 

integració de les economies asiàtiques emergents, en una adreça clara: el poder xinès i la 

seva capacitat d'atracció de processos manufacturers han facilitat la gènesi d'una cadena 

productiva (cadenes globals de valor) en la qual intervenen països veïns que reben béns 

intermedis del principal gegant asiàtic.  

• La fragmentació d'una producció que es canalitza cap a Estats Units i la Unió Europea, 

especialment. Són aquestes cadenes globals de valor les que consoliden un procés productiu 

en el qual es faciliten al màxim les relacions comercials intra-regionals, a partir d'una 

reducció de les tarifes aranzelàries entre les nacions asiàtiques . 

• Apostes clares per l'educació –tant l'elemental i la bàsica com la superior– i la inversió en 

infraestructures relacionades directament amb el dinamisme comercial i la integració de 

l'àrea en els fluxos del mercat mundial. En paral·lel, s'observen altres característiques: el 

creixement de la desigualtat, que és molt ràpid a partir del moviment de liberalització de les 

economies des dels anys 1980 (Piketty, 2013, Prashad, 2013); i la feblesa en la confiança 

en les institucions, un procés que hagués d'anar aparellat a l'expansió educativa (Lemoine, 

2003; Wedeman, 2003). 

La crisi de 1997 en aquests països va determinar dos condicionants, tal com exposa 
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Peter Montiel: els problemes van arrencar des del sector privat –i no des del públic–; i una 

liberalització excessiva als mercats del crèdit i en les finances era perillosa sense els 

mecanismes adequats de regulació institucional. Tots dos factors s'han anat corregint als 

països asiàtics, si bé resulta molt difícil contenir el desfermament de l'economia xinesa. El 

major resguard financer, en forma d'acumulació de reserves, sí que infereix una espècie de 

pòlissa d'assegurança per fer front a possibles dificultats (Montiel, 2014). Aquestes dues 

consideracions van ser ignorades en els anys previs a la Gran Recessió, en la seva esfera 

estrictament financera. Però tampoc és clar que els dirigents xinesos tinguin tan palès el 

tema com per a aturar els forts impulsos econòmics i bancaris que, al seu torn, promouen 

desenvolupaments interns en inversions en el sector de la construcció i immobiliari; i 

expansions exteriors amb inversions de capital pràcticament en tot el planeta (consulteu: 

http://thf_media.s3.amazonaws.com/2012/pdf/ib3656.pdf;http://www.aei.org/files/2014/01/

10/-china-invests-somewhat-more-in-the-world_151254764847.pdf.)  

Àfrica rep la major part de les inversions xineses. I ho fa en un context en el qual les 

polítiques d'ajustos estructurals imposades pel FMI i el Banc Mundial en països com 

Ghana, Nigèria, Senegal, Kenya i Zàmbia, han provocat severes situacions soci-

econòmiques, que es poden concretar en: eliminació sobre el control dels preus dels béns, 

supressió de les ajudes del Govern, acomiadament de treballadors de les empreses i de 

l'administració pública i devaluació de les monedes locals enfront del dòlar per abaratir les 

exportacions. Tot això infereix baixes despeses en educació i en sanitat, al mateix temps 

que provoca inestabilitat política i pèrdua de benestar, amb conseqüències dramàtiques: 

l'èxode de la població cap a Europa. Un continent ric que expulsa mà d'obra. I que incita la 

inversió exterior. L'avanç de les economies emergents promou l'interès pels recursos 

naturals i la població africana, factors que el continent posseeix en abundància. Petroli, 

hidrocarburs, or, diamants, bauxita, manganès o altres matèries primeres que no estan 

explotades íntegrament i que generen la cobdícia de les nacions inversores: aquest és el 

gran cimbell per al capitalisme xinès, els interessos del qual cap a Àfrica s'han acrescut 

arran de la Gran Recessió.  

Al mateix temps, Àfrica suposa un focus de demanda potent per a mercaderies 

externes: amb uns 1.000 milions d'habitants i grups socials que tenen certa capacitat 

adquisitiva, el continent es tradueix en un efectiu mercat de béns semi-elaborats i de 
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mercaderies acabades. Gran part de la inversió s'ha canalitzat al petroli i la mineria, que 

solen generar elevats costos ambientals i socials. Però l'atractiu africà embriaga a altres 

inversors: en el període 1996-2000, els principals són Estats Units (37 per cent), França (18 

per cent), Regne Unit (13 per cent) i, a major distància, Alemanya, Portugal i Itàlia. Si 

s'amplia l'estadística a 1981-2000, els decisius països inversors europeus a Àfrica són, per 

aquest ordre, França, Regne Unit, Alemanya, Portugal, Països Baixos, Itàlia, Espanya, 

Dinamarca, Bèlgica i Àustria, amb una xifra no inferior a 200 milions de dòlars (Bodomo, 

2011).  

Les inversions de Xina a Àfrica inicien la seva etapa més expansiva des dels anys 

1990. En 2000, es va crear el Fòrum per a la Cooperació Xina-Àfrica (FOCAC), reunions 

triennals en ciutats africanes i xineses, alternativament, en les quals s'avaluen i concreten 

projectes d'inversió. El punt de partida era molt clar: la necessitat energètica del gegant 

asiàtic. L'economia xinesa demanda 9 milions de barrils de petroli al dia, segons dades de 

2010. Diferents hipòtesis indiquen un consum anual d'uns 4.000 milions de barrils, la qual 

cosa converteix a Xina en el principal consumidor de petroli del món. Xina adquireix 

aquestes ingents quantitats a Aràbia Saudita, un centre productor de gran transcendència i 

interès per a Estats Units. Això ha fet veure a Àfrica una gran possibilitat d'extracció de 

cru: té grans reserves, el petroli és de bona qualitat i les possibilitats d'inversió plantegen 

menys competència que a Orient Mitjà. Les inversions xineses en territori africà presenten 

els factors següents : 

• La negociació, a part de les condicions econòmiques, d'altres de caràcter més polític, 

tenyides d'un discurs que fuig dels postulats més “neocolonials”, propis dels processos 

negociadors occidentals.  

• La participació se centra en la inversió i el comerç i no en l'ajuda. Això contrasta amb la 

visió més “humanitària” d'Occident cap a Àfrica, en el sentit de veure al continent com una 

espècie de “càrrega” que ha de portar amb programes de cooperació.  

• Injeccions massives de capital, segons el Banc Africà de Desenvolupament: en 2006, les 

inversions xineses a Àfrica van ser d'11,7 bilions de dòlars, mentre el comerç bilateral 

aconseguia la xifra de 55,5 bilions de dòlars. En 2007, els intercanvis mercantils es van 

incrementar un 30 per cent, amb un gènere bàsic: el petroli, amb Angola com a principal 

país exportador (uns 500 mil barrils al dia). La tendència és a l'alça: les previsions del 
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Standart Bank Group Ltd. indiquen que la inversió xinesa a Àfrica pot incrementar-se en un 

70 per cent, mentre el comerç pot arribar als 300.000 milions de dòlars en 2015 . 

• Xina posseeix grans companyies que estan instal·lades a Àfrica a la cerca de negocis. 

L'estratègia d'aquestes empreses és crucial per al teixit productiu dels països africans en els 

quals s'assenten: des de compres de matèries primeres, vendes de productes semi-elaborats 

o adquisició dels mateixos actius de les empreses locals. Aquests factors poden afectar el 

nivell d'ingressos de la classe mitjana.  

L'avanç dels països emergents en l'economia mundial, amb Xina al capdavant, es 

constata, com ja s'ha dit, en la seva constant demanda d'energia fòssil. Aquesta segueix sent 

peremptòria per al funcionament econòmic del capitalisme, malgrat els esforços –molt 

retòrics– a canviar la pauta del consum energètic. Els indicadors són il·lustratius (vegeu: 

http//www.iea.org/.) Xina ha avançat des del 2,7 per cent al 10 per cent en la demanda de 

petroli mundial entre 1973 i 2010, un creixement que, en menor escala, és igualment 

observable a Amèrica Llatina i Àfrica. L'embranzida nord-americana és constant, mentre es 

manifesta el manteniment europeu: aquí existeix una clara dicotomia entre opcions 

energètiques aplicables a l'economia, que han obert perspectives, en la Unió Europea, cap a 

projectes com l'economia de l'hidrogen o les energies renovables enfront de l'aposta 

inequívoca pel petroli a Estats Units (Rifkin, 2002). Per als països emergents, la taxa 

mitjana de creixement de la demanda petrolífera és del 18 per cent, enfront del 2 per cent 

dels països més desenvolupats, entre 1973 i 2010. L'inici del nou mil·lenni ha consolidat les 

posicions xineses en l'accés al petroli, de manera que ha superat la demanda 

llatinoamericana i s'allunya de l'africana. 

La Gran Recessió no ha significat l'estabilitat observable a Estats Units i a Europa: 

Xina segueix requerint d'un component energètic vital per a la seva confirmació com a 

potència planetària, al marge dels avatars que estan comportant els ajustos en el consum 

mundial per impacte de la crisi econòmica. Índia constitueix una altra cara dels principals 

països emergents: té amb Xina el programa Focus Africa i el Fórum triennal Àfrica-Índia, 

iniciat en 2002 amb Sud-àfrica, Nigèria, Tanzània, Kenya, Ghana i Etiòpia. Existeix una 

carrera d'Índia per aconseguir a Xina en la inversió africana, amb l'objectiu principal de 

diversificar i aprofundir el comerç amb Àfrica. Aquesta estratègia hindú se sustenta en tres 

pilars essencials :  
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• Una èmfasi sobre els elements culturals comuns, que intenta facilitar les inversions: igual 

que Xina, Índia es presenta com un territori colonitzat fins a dates recents, preocupat per les 

lluites ètniques i la situació de la pobresa. 

• El sector privat és el que canalitza el gruix de les inversions, més que les companyies de 

control o propietat governamental com esdevé en el cas de Xina.  

• Un enfocament en la creació de capacitats, que han de ser considerades no tant una ajuda 

com més aviat una forma d'inversió i de facilitació del comerç.  

Aquest és un tret bàsic de la revolució industrial asiàtica, la consecució d'un nou 

Prometeu desencadenat que segueix, en la seva trajectòria, pautes semblants per les quals 

van transitar els anteriors líders industrials, si bé podem considerar particularitats 

substancials: 

1. Aquestes industrialitzacions tardanes han adoptat la tecnologia ja desenvolupada pels 

països avançats: estem davant processos clars d'aprenentatge. Aquest va ser, sens dubte, un 

factor que va caracteritzar els desenvolupaments precedents; però ara, fins i tot en les 

empreses més destacades, es pren prestat l'avanç tecnològic per guanyar mercats a partir 

d'una oferta de treball més barata, un estalvi descomunal i una intervenció estatal de gran 

importància en els ressorts de l'economia. És, sens dubte, un nou paradigma, que es reforça 

en un context de greu crisi sistèmica dels països occidentals.  

2. En efecte, la industrialització està recolzada per un Estat que actua en diferents fronts: 

més intervencionista en els conglomerats empresarials, atorgador d'incentius a indústries 

estratègiques i subvencions i facilitats a la inversió estrangera, al temps que altament 

proteccionista. Els governs de les nacions emergents han basat tot això en un objectiu bàsic: 

el foment de l'exportació, amb crèdits preferencials i dificultats per a la fugida de capitals. 

Als grans consorcis se'ls ha facilitat importar tecnologia que no està renyida amb processos 

intensius en força de treball. Aquesta, al seu torn, ha estat formada en segments clau: 

l'educació s'ha convertit així en un camp inversor que persegueix millorar aquest 

aprenentatge econòmic.  

3. El centre estratègic es col·loca en les plantes de producció: és aquí on la tecnologia 

adoptada es fa funcionar i fins i tot pot perfeccionar-se, fins a l'extrem de poder ser un 

element competitiu. Les grans orientacions d'innovació resideixen en els grups empresarials 

dels països rics, que disposen de el “saber fer” investigador (Amsden, 1994). No obstant 
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això, cal dir que Xina i Índia estan avançant notablement en els seus coneixements 

tecnològics –informàtics, electrònics–, de manera que el seu grau de dependència és cada 

vegada menys intens en relació a les nacions occidentals.  

Aquests processos de fort desenvolupament industrial tiben a l'alça, al costat de les 

elevades demandes dels països més rics, els preus de l'energia. La caiguda del cost de 

l'energia es fa efectiva en els inicis de la Gran Recessió, de manera que es passa en pocs 

mesos d'uns 120 dòlars per barril a prop de 40 dòlars. Però en 2009 l'evolució repunta i es 

col·loca, novament, en cotes properes als 120 dòlars, amb un regular manteniment durant 

tot 2013 i 2014: un barril amb preus superiors als 100 dòlars, trajectòria que ha d'explicar-

se, essencialment, pels augments de demanda que hem descrit per part de les nacions 

emergents i l'elevat consum nord-americà, mentre Europa experimenta una contracció en el 

consum del petroli. La crisi, en definitiva, no trenca amb l'avanç en el requeriment 

petrolífer i, per tant, només anivella a la baixa el seu preu internacional de forma efímera.  

 

6. La cruïlla africana 
Els casos de Xina i Índia a Àfrica han de situar-se al costat de les estratègies de la resta 

dels BRICS. D'entrada, cal subratllar que aquest potent grup és molt dispar. Però presenta 

nexes comuns: gestiona prop del 25 per cent del PIB mundial i conforma gairebé la meitat 

de la població del planeta. Un altre component crucial ho entreteixeix: les seves relacions 

amb Àfrica, que s'han disparat des de principis del nou mil·lenni (com s'ha comprovat en 

l'exemple de Xina): en concret, 340 mil milions de dòlars en 2012, amb projeccions de 500 

mil milions de dòlars en 2015. Les raons són òbvies: Àfrica posseeix el 20 per cent de les 

reserves d'urani, el 90 per cent de les de cobalt, el 40 per cent de les de platí, el 65 per cent 

de les de manganès, prop d'un 8 per cent de les de petroli i un 50 per cent de les d'or i 

diamants. El creixement africà se sustenta en l'exportació d'aquests i altres productes, la 

qual cosa infereix altes fragilitats a les economies del continent per les fluctuacions dels 

mercats. Però la Gran Recessió ha brindat oportunitats inversores als BRICS, que es 

canalitzen en unes vies concretes, de les quals destaco essencialment dues: el comerç i la 

inversió:  

a) En relació al comerç, l'activitat s'ha incrementat de forma notable, duplicant-se entre 

2007 i 2012 fins a arribar als 330 mil milions de dòlars. Els BRICS han acrescut la seva 
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presència mercantil a Àfrica, amb taxes de creixement de l'activitat comercial properes al 5 

per cent entre 2010 i 2012 en el capítol exportador i superiors al 6 per cent en les 

importacions. Aquest desenvolupament és paral·lel al que sintetitza el conjunt dels mercats: 

si en 2000 Àfrica venia productes per un valor aproximat de 117 mil milions de dòlars, en 

2011 la dada s'apropa als 489 mil milions, dels quals gairebé 118 mil milions corresponen 

als BRICS, mentre que en 2000 aquesta xifra s'elevava a poc més d'11 mil milions. Una 

notable obstinació comercial.  

En aquestes coordenades, es rubrica una vegada més la importància asiàtica, definida en 

les exportacions africanes: el seu creixement mercantil és imponent, en particular el de 

Xina, si bé no queda ressagat l'interès hindú. L'evolució dels preus de les matèries primeres 

expliquen l'enorme benefici que promouen les exportacions d'Àfrica, consolidat amb el 

descobriment de nous jaciments de carburants a Ghana, Uganda, Etiòpia, Sao Tomé i Sierra 

Leone. La possessió d'importants remeses de recursos naturals, una riquesa per tant 

impressionant, no garanteix desenvolupaments inclusius, a partir d'estratègies de les 

mateixes elits econòmiques, atès que els plantejaments genèrics solen ser clarament 

extractius (Acemoglou-Robinson, 2012). La història econòmica africana mostra els elevats 

riscos de la dependència en aquests sectors considerats estratègics per potències externes, i 

la reversió limitada de guanys en l'entramat social (Ziegler, 1979; Cortez, 2001). 

Infraestructures físiques, regulacions duaneres, reducció de costos administratius, facilitats 

d’inter-connexió al vast mercat africà, millores a l'educació en totes les escales i avanços 

sanitaris elementals, constitueixen algunes de les àrees que no estan sent ateses per la 

tornada dels enormes beneficis que s'infereixen de la major connexió comercial d'Àfrica. 

Una de les peces clau resideix en el finançament inter-regional africà, que s'admet com a 

peremptori per part dels BRICS per agilitar les connexions interiors i la canalització 

comercial. Els projectes d'inversió demanden, en tal aspecte, el concurs d'institucions que 

ampliïn les possibilitats de negoci. Aquí, despunta l'interès de Xina, i això explica el procés 

de formació, per part dels BRICS, d'una nova entitat bancària que aglutini recursos 

financers i perspectives inversores, amb un plantejament que complementa els objectius de 

les institucions econòmiques ja existents. Els emergents avancen, també, en una esfera que 

semblava històricament ocupada, tan sols, per les nacions centrals. 

b) Els fluxos d'inversió dels BRICS cap a Àfrica han crescut entre 2000 i 2012, seguint la 
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tendència de les inversions mundials en el continent. L'augment ha estat espectacular des de 

2004, segat per l'impacte de la Gran Recessió entre 2008 i 2011 per dibuixar un nou repunt 

en 2012. En aquest marc genèric, Xina i Índia assumeixen un lideratge rellevant: figuren en 

les posicions mundials quarta i cinquena quant a fluxos de capitals cap a Àfrica, i cinquena 

i sisena, respectivament, si la referència són els estocs de capitals. Una part important 

d'aquestes inversions dels BRICS –entorn al 25 per cent– es dirigeixen al sector primari, 

amb el protagonisme central d'empreses estatals xineses i hindús (Xina National Off-Shore 

Oil Company, Sinopec, Oil and Natural Gas Co. Ltd.). No obstant això, els grans projectes 

que canalitzen les inversions per part de xinesos i hindús incumbeixen als sectors 

manufacturer i de serveis, i això perfila una determinada geografia inversora (que es pot 

consultar a http://unctadstat.unctad.org/wds/tableviewer/tableview.aspx.). 

Els guarismes manifesten avanços notables en el nord d'Àfrica fins a 2006, en què 

s'aprecia la important caiguda tant en les dades absolutes com en les relatives: els 

problemes de retallades de les inversions a causa de la Gran Recessió i la inestabilitat 

política de l'àrea –amb la irrupció de les primaveres àrabs– contribueixen a explicar aquest 

reflux. Àfrica central i del sud palesen acusades fluctuacions; en tots dos espais ha afectat la 

contracció econòmica des de 2008, amb caigudes remarcables des de 2011. Com a contrast, 

Àfrica occidental i oriental apareixen amb més fortalesa; de fet, aquests dos conjunts de 

països són els que ostenten majors fluxos de capital exterior i veuen créixer la seva 

participació en l'univers africà.  

Ara bé, les situacions convulses a Àfrica afecten en menor escala als inversors 

xinesos. Xina disposa, com ja s'ha dit, d'importants reserves de divises, i l'interès en els 

negocis africans és dominant; per aquest motiu la presència asiàtica en el continent és 

generalitzada en tots els països. El nombre d'empreses xineses que operen a Àfrica és de 

l'ordre d'unes 2.000: es tracta de pimes que treballen de forma sinèrgica amb el teixit 

productiu de les nacions en les quals inverteixen. Les indústries extractives, els sectors 

financer i de la construcció, a part d'uns altres més orientats a la producció estricta de 

mercaderies, configuren el ventall inversor. L'avantatge comparatiu d'aquestes empreses és 

evident, en relació a les seves competidores, tot destacant les facilitats financeres que 

ofereixen els grans bancs xinesos, amb el CHEX i el CDB com a instruments medul·lars. 

Ambdues entitats superen al Banc Mundial quant a volum de finançament a Àfrica: entre 
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2001 i 2010, el finançament del CHEX va ser de 67,2 bilions de dòlars, enfront dels 54,7 

bilions del Banc Mundial. La comparació és cridanera. Bona part d'aquests diners es va 

destinar a infraestructures, amb condicions difícils de superar per la competència, com per 

exemple uns marges del 2,85 per cent per a préstecs a més de 20 anys: impossible igualar 

això. 

En paral·lel, l'interès d'Índia a Àfrica respon –com ja s'ha apuntat– als mateixos 

objectius que en el cas de Xina: l'accés a l'energia i als minerals. El comerç entre Índia i 

Àfrica ha augmentat molt entre 2005 i 2012: de 12 bilions de dòlars a 70 bilions, 

respectivament; aquesta última xifra és superior als intercanvis bilaterals entre Índia i Estats 

Units, una clara magnitud de l'embranzida hindú en terres africanes. Petroli, gas, or i 

minerals conformen el gruix de les exportacions de Nigèria, Sud-àfrica, Angola, Egipte, 

Algèria i el Marroc cap al poderós subcontinent, pràcticament un 90 per cent del total de les 

vendes destinades per Àfrica a Índia. El capitalisme hindú inverteix en sectors dispars, com 

el transport, la tecnologia informàtica, la mineria i el turisme, amb empreses emblemàtiques 

com el grup Tata, Bharti Airtel i TCS Wipro NITT. L'auxili financer –com succeeix amb 

Xina– és determinant, de manera que entitats com el State Bank of Índia, Eximbank of 

Índia i Bank of Baroda actuen com a canals de col·locació de capital, amb un imponent 

corol·lari: el 22,5 per cent del total d'estoc d'inversions hindús al món es focalitzen a Àfrica, 

mostra palpable de l'expansió asiàtica. Aquestes inversions no estan exemptes de 

dificultats: el pobre entorn, la dificultat d'accés al capital, l'escassa institucionalització 

comercial i el mercat limitat, representen esculls que les empreses han de gestionar, al 

costat dels problemes burocràtics de l'administració i a la corrupció. 

La presència actual d'Índia a Àfrica, menor si es compara amb Xina, pot ser més 

elevada en els propers anys, atès que les perspectives de creixement econòmic hindú –i la 

seva funció de potència asiàtica– seran pel que sembla molt sòlides. Davant això, diversos 

elements es prefiguren (Mawdsley-McCann et alter, 2011): 

a) La possibilitat de rivalitats econòmiques i polítiques entre Xina i Índia, amb Àfrica com 

a causa. Els interessos dels colossos asiàtics són similars per eludir aquesta competència, 

tenint en compte que estan treballant per accedir a factors clau –energia, matèries primeres– 

per al seu propi creixement econòmic futur. 

b) En relació amb això, Àfrica té una importància estratègica molt més rellevant per a Índia 
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que per a Xina, essencialment en el camp de l'energia. En efecte, l'enorme consum hindú –

amb minses reserves mundials al seu territori–, que es preveu en augment durant els 

pròxims anys, obliga a importacions constants, màxim si es té present el previsible 

esgotament del carbó a Índia. Aquesta situació explica que l'empresa petrolífera hindú 

ONGC Videsh Ltd. no hi hagi descapitalitzat les seves inversions en una zona tan convulsa 

com Sudan, que va veure com les companyies occidentals van sortir del país davant la 

inseguretat existent i les pressions d'organismes defensors dels drets humans. Aquesta 

sortida ha consolidat la inversió del consorci asiàtic, de manera que s'ha demostrat una 

vegada més –com succeeix amb Xina– que els capitalismes, siguin del perfil que siguin, no 

entenen de respecte social ni de preservació de drets elementals.  

c) Índia es bolca sobretot cap a l'economia privada, més que cap a esforços de caràcter 

públic. En aquest últim cas, l'estratègia se centra sobretot en el vessant més polític, en la 

cerca d'acords de col·laboració amb blocs econòmics africans que contribueixin a 

dinamitzar la presència empresarial hindú. La costa est d'Àfrica és de gran rellevància 

estratègica per a Índia, seguint així una tradició que ja és històrica –amb la petjada d'antics 

comerciants asiàtics a l'àrea de del Corn d'Àfrica–: la visibilitat en l'Índic justifica l'entrada 

de la marina hindú en aigües properes a Moçambic, de manera que això es tradueix en una 

nova mostra del paper diplomàtic, polític i militar del govern de Nova Delhi, amb el clar 

objectiu de millorar els accessos als recursos econòmics africans.  

Les xifres dels fluxos d'inversions en determinades economies rubriquen el notable 

avanç d'Índia i Xina en el conjunt dels països emergents, segons la CEPAL 

(http://www.cepal.org/comercio/publicaciones/xml/5/46065/india_america_latina_caribe_r

elaciones_comerciales_inversion.pdf.). Les dades són reveladores: els fluxos d'inversió 

d'Índia han crescut en els últims anys. La mitjana anual per 2008-2010 multiplica per deu la 

de 1995-2004, en el cas de la inversió estrangera directa i per vint en la inversió directa en 

l'exterior en els mateixos períodes. En aquest últim escenari, l'exemple hindú supera les 

inversions realitzades per Mèxic i Brasil. Xina –amb percentatges de més del 15 per cent–, 

Brasil –propers al 2,5 per cent– i Índia –propers al 6 per cent– configuren les potències amb 

major dinamisme inversor en economies en desenvolupament entre 2008 i 2010. La 

distribució geogràfica de les inversions directes en l'exterior per Índia, organitzada en grans 

espais, indiquen: 
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• La important proporció de les economies desenvolupades, si bé s'aprecia la seva caiguda 

relativa des de 2002. 

• El fort avanç de les economies en desenvolupament, que ofereix resultats rellevants: el 

creixement de les inversions a Àfrica i a Àsia/Oceania; i la retallada a Europa sud-oriental i 

la Comunitat d'Estats Independents. 

• Les inversions més limitades a l'àrea llatinoamericana i del Carib. 

Ha de destacar-se que, abans de la dècada de 1990, les inversions directes d'Índia es 

canalitzaven, essencialment, als seus països veïns. Això varia de forma substancial a partir 

dels anys 1990: Rússia, Estats Units, Illes Verges, Maurici, Oman, Països Baixos, Emirats 

Àrabs, sintetitzen algunes de les destinacions inversores, en una proporció que canviarà 

l'ordre d'importància des del començament del segle XXI.  

La Gran Recessió no només suposa canvis en les economies centrals, en forma d'ajustos 

estructurals –que s'analitzaran en planes posteriors–; també significa variacions importants 

en la vertebració del sistema econòmic mundial, amb el reforçament de nacions emergents 

que disputen l'hegemonia comercial, productiva i financera als nuclis neuràlgics del 

capitalisme. En tal sentit, convé retenir:  

1. La construcció d'importants infraestructures de tot tipus –que afecten sectors com el 

transport, l'energia i fins i tot la salut i l'educació– constitueix el principal avanç dels 

colossos asiàtics a Àfrica. Aquestes inversions s'han desplegat amb enorme intensitat des de 

principis de segle i, sobretot, a partir de 2005. Aquesta estratègia ha servit per teixir unes 

relacions de complicitat entre els interessos xinès i hindú i els de les elits africanes, 

avalades pel rebuig d'aquestes cap a les antigues metròpolis i l'aplaudiment als fluxos de 

capitals asiàtics. Aquests s'observen des de posicionaments comuns, ideològics i culturals: 

es tracta, en suma, de col·laboracions que es presenten com a sud-sud, és a dir, entre 

nacions amb històries semblants –o comparables– de colonitzacions i explotacions prèvies 

de recursos crucials. La Gran Recessió, que ha impactat de manera més notable a les 

economies avançades, ha suposat la consolidació d'aquestes pràctiques col·laboratives. 

Aquest procés s'emmarca en el que Jean Nanga ha qualificat com “panafricanisme 

neoliberal”: liberalització dels mercats, participació en els negocis de la burgesia africana, 

foment de la inversió estrangera directa, manteniment en l'explotació de recursos bàsics per 

a l'exportació, constitueixen alguns dels elements que s'invoquen per perfilar aquest 
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concepte. El concurs d'empreses asiàtiques i dels seus governs és crucial per apuntalar 

aquesta estratègia econòmica, que fomenta, al seu torn, el clar enlairament de Xina i Índia 

com a potències emergents que van a disputar la capçalera de l'economia mundial. 

2. Les inversions descrites s'afavoreixen per la facilitat de capitals, prestats per importants 

entitats xineses i hindús. La posició dominant, sobretot de Xina, en la tinença de deutes 

públics occidentals, la seva acumulació clau de divises i d'actius financers –bons, fons de 

tot tipus– són importants factors explicatius que subratllen la facilitat dels negocis africans. 

Els préstecs proliferen en condicions preferents, amb tipus d'interès i períodes de cadència 

favorables, tant a consorcis asiàtics com a socis del continent –ja siguin governs o 

empreses–, de manera que això infereix un possible risc futur: l'explosió del deute extern 

públic, com la què es va conèixer en altres latituds en dècades precedents (Amèrica Llatina, 

dracs asiàtics).  

3. Aquesta inserció en l'economia mundial per part d'Àfrica l'ha “protegit” dels efectes més 

directes de la Gran Recessió. De fet, segons el FMI Àfrica subsahariana creixerà 

vigorosament en els propers anys, si bé les causes que avantposa el FMI per asseverar això 

són discutibles: la realització d'ajustos dràstics, el perdó de deutes nacionals i les 

exportacions de matèries primeres a les nacions més industrialitzades i emergents. Ara bé, 

l'impacte de la crisi sobre les economies avançades confirma, en el marc d'aquest discurs, 

un fet que retreu demandes occidentals cap a Àfrica. La funció de proveir de de matèries 

primeres ha patit amb les pèrdues productives als centres vitals del capitalisme occidental, 

la qual cosa ha contret les demandes de cobalt, coure, diamants, estany i petroli, entre altres 

mercaderies. Al mateix temps, la Gran Recessió ha suposat la reducció de les reserves de 

canvi d'algunes monedes nacionals. Això explica que en 2009, la punta àlgida de la crisi, el 

PIB africà creixés un 2,5 per cent enfront del 5 per cent de 2008 i el 6 per cent en 2007. La 

dada encara positiva de 2009, quan Europa i Estats Units es desplomaven, s'explica, 

principalment, per l'avanç inversor de Xina: un augment del 80 per cent entre la primera 

meitat de 2008 i 2009. De nou, el concurs asiàtic es converteix en el relleu crucial per a la 

inversió exterior, amb partides determinants ja glossades: petroli, minerals diversos i 

productes agroalimentaris. Sens dubte, la “protecció” a la qual al·ludia es refereix a les 

grans magnituds macroeconòmiques: el creixement econòmic s'està produint; però 

l'economista inquiet ha de preguntar-se qui creix i a costa de què.  
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4. En efecte, les dades de caràcter social no indueixen a l'optimisme que pogués deduir-se 

de la lectura acrítica de les grans xifres. L'Organització Internacional del Treball (OIT) ha 

advertit, en 2008, que més de la meitat dels treballadors de l'Àfrica subsahariana viuen amb 

un dòlar al dia, i prop del 80 per cent ho fan amb dos dòlars. Al seu torn, la desocupació ha 

crescut en el continent de 30 milions en 2007 a 35 milions en 2009, després dels problemes 

en les evolucions dels preus del cotó, el cautxú i els tèxtils, entre diferents primeres 

matèries i primordials productes acabats. El tancament d'empreses locals ha arrossegat a 

l'atur a milers de persones a Egipte, el Marroc, Mauritània, Tanzània i Sud-àfrica, amb 

important protagonisme de la força laboral femenina .  

En definitiva, el conjunt de dades qualitatives i quantitatives presentat indiquen 

l'enorme poder econòmic que estan aconseguint països emergents, amb Àfrica com a 

principal àrea expansiva i Xina i Índia com a protagonistes centrals d'un nou lideratge 

mundial. 
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III. Els retrocessos de les economies avançades 
 

1. L’austeritat com a receptari econòmic 
Estem instal·lats en un gran despropòsit. Les polítiques d'austeritat ens porten al 

precipici, sense remissió. El període en el qual vivim és de caràcter regressiu, en tots els 

ordres. L'economia marca el camí; però la translació social és dramàtica. La paradoxa és 

que hi ha moltíssim capital. Això escrivia al juny de 2012 Robert Reich: “les grans 

empreses estan assegudes sobre un gran munt de diners; però no ho invertiran a crear nous 

llocs de treball”. Reich no és un perillós esquerrà; va ser secretari de Treball amb el 

president Clinton. Segueix Reich: “la major part dels guanys de la productivitat, van a les 

mans dels propietaris del capital, mentre els treballadors reben sous el valor real dels quals 

no fa més que descendir”. És a dir, diner hi ha; es tracta d'explicar que no existeix i que, per 

tant, s'han de retallar despeses. Però un estudi recent del FMI sobre 173 casos d'austeritat 

fiscal per al període 1978-2009, revela que les conseqüències van ser negatives, fins al punt 

que es va confirmar la recessió econòmica i l'augment de l'atur (Fontana, 2013). Davant 

això, el FMI va decidir, a l'octubre de 2012, criticar les polítiques econòmiques europees, 

que no estimulaven la recuperació econòmica. Un gir insòlit en una entitat tan 

conservadora. 

Què pretenen, doncs, les polítiques d'austeritat, venudes com l'única solució 

plausible? La impressió és que la preocupació pel dèficit i el deute té com a objectiu 

privatitzar els serveis essencials per a la ciutadania, serveis que poden convertir-se en un 

suculent negoci per a empresaris privats. Paul Krugman ho ha subratllat sense embuts: “el 

moviment de lluita contra el dèficit mai ha tingut el dèficit com a objectiu; es tracta d'usar 

la por al dèficit per destrossar la xarxa social de protecció”. Tot el relat ultraconservador 

descansa sobre el que Josep Fontana ha qualificat com a “rondalla”: s'ha tractat de 

convèncer a la gent que “la culpa era del que s'havia malgastat en escoles i hospitals, de 

manera que corresponia ara pagar aquests excessos del passat” (Krugman, 2012; Fontana, 

2013).  

El cas del deute públic espanyol és il·lustratiu (les dades a Eurostat i Banc 

d’Espanya). Aquest deute era baix: les dades del Banc d'Espanya i d'Eurostat ho avalen. 

Espanya va superar el 60 per cent de deute sobre PIB en 2010, quan Alemanya i França ja 
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ho van fer en 2003 i el conjunt de la zona euro havia depassat aquest guarisme en 2000; 

mentre que Grècia i Itàlia van iniciar el segle XXI amb percentatges que ja reflectien el 100 

per cent, una variable a la qual s'apropa Espanya en 2015, atès que va tancar amb gairebé 

un 99 per cent l'any 2014. Però, en paral·lel, el deute privat espanyol era una dels majors 

del món. I era un deute que es va forjar a partir dels Landesbanken alemanys, que van 

prestar a bancs i caixes d'estalvi espanyols que, al seu torn, van concedir crèdits per a 

operacions poc recomanables de constructors i per a demandes de particulars sense 

recursos. A aquests últims, les pròpies entitats els estimulaven a endeutar-se sense 

miraments. Tal imprudència, cobdícia i escassa professionalitat s'han d'adscriure a financers 

germànics i hispànics, encara que la cancelleria teutona culpi al sud per despilfarrador 

(Blyth, 2014). El desenllaç del procés és conegut: una forma de rescat bancari. En efecte, 

després de moltes pressions, el president Rajoy, que pensava que amb la seva arribada en 

poder tot se solucionaria (perquè traslladaria confiança), va haver d'ajupir el cap i 

reconèixer una obvietat: que l'economia és molt més complicada que l'emissió de quatre 

frases més o menys brillants quan s'està en l'oposició; i molt més difícil que pensar en 

receptes simples per resoldre la complexitat dels processos. El bloqueig durant mesos del 

govern espanyol va generar una enorme incertesa. I va motivar que a Rajoy, des de 

tabloides internacionals, li critiquessin amb duresa. Si es repassen mitjans com Financial 

Times, The Guardian, Le Monde, Wall Street Journal i la premsa especialitzada alemanya 

(que conec per les referències que es fan en l'anglosaxona, la francesa i l'espanyola), el 

veredicte comú és càustic per molt negatiu, i recull l'opinió, oficial i oficiosa, de bona part 

dels representants europeus a Brussel·les i de membres significats de la cúpula comunitària.  

El Rescat presentava en aquells moments menys llums que ombres . Tractem 

d'extreure alguns punts concrets. El que coneixem és el següent: es podia demanar des 

d'Espanya fins a un màxim de cent mil milions d'euros; la taxa d'interès seria més baixa que 

la del mercat; l'intermediari, el FROB; i aquest canalitzaria els diners cap al sistema bancari 

afectat. Concretem el que sembla plausible, és a dir, les llums: 

a) La injecció d'una part substancial d'aquest capital hauria d'afavorir el “desapalancament” 

financer i, per tant, avançar crèdits per a empreses i particulars. 

b) Partim d'una premissa que és clau: hi ha liquiditat. Sí: la hi ha des del Rhin cap al nord; 

però a partir dels Alps, hi ha sequera crediticia. Es tracta, doncs, de moure diners de zones 
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excedentàries a espais necessitats de capitals més assequibles.  

Repassem ara les ombres: 

1. Els inversors pensen que aquest préstec endurirà encara més les variables 

macroeconòmiques espanyoles, atès que els interessos engrossiran el dèficit públic. 

2. El Rescat dispararà el deute deu punts sobre el PIB. El dèficit probablement pujarà unes 

desenes, depenent dels recursos que es posin en joc (s'acabaran pagant entre tres i quatre 

mil milions d'euros més com a serveis del deute).  

3. Els mercats reflecteixen la pèssima comunicació que s'ha desplegat en aquest tema. 

Perquè les preguntes clau són les que es formularien normalment si s'hagués de demanar un 

préstec: d'on sortiran tots aquests diners, de quins fons? a quin interès? quina quantitat? 

quins seran els terminis de devolució? En definitiva, es reclama un plec de condicions que 

encara és inèdit, o no s'ha explicitat amb suficient claredat. Però tota la gent té assumit que 

això no té costos zero. Vendre-ho com una conquesta constitueix un error estratègic i, de 

cara a Brussel·les, descomunal: un acte de supèrbia que no presagia res positiu. 

4. El Rescat pot impactar sobre el mercat laboral: el previsible tancament d'oficines 

bancàries suposaria l'acomiadament d'unes 30.000 persones. Tot això s'acabarà per saber 

quan es coneguin els plans d'acció dels bancs afectats, que han de manar-se al FROB per a 

la seva validació. 

5. És igualment previsible la pujada de l'IVA, allargar l'edat de jubilació i una revisió 

salarial a la baixa per als empleats públics, si es confirma una tensió a l'alça del dèficit. 

6. La possible existència de més crèdit no ha de fer-nos pensar que tot ja està resolt, i que 

els diners fluiran sense problemes. No; mancaran projectes solvents que justifiquin els 

préstecs. I aquests projectes han d'acollir possibilitats tangibles d'èxit. És aquí on apareix la 

connexió intensa amb l'estructura econòmica productiva. 

7. El Rescat es dóna per la incapacitat de les finances en el seu conjunt, i del govern de 

manera particular, per trobar sortides viables per la recapitalització bancària. Recordi's que 

Europa demana bàsicament quatre coses. Primera: reestructurar el sistema financer. 

Segona: fer front al sobre-endeutament privat (el públic és baix, en relació a la mitjana 

comunitària). Tercera: complir amb els ràtios de dèficit públic sobre PIB. Quarta: com 

donar resposta al problema de l'atur. Aquest últim punt acaba per no encaixar plenament en 

els tres anteriors: difícil generar ocupació amb polítiques restrictives, en les quals no 
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existeixen estímuls de la demanda. Perquè tot sembla indicar que només el Rescat (sense 

aquests estímuls) no garanteix la consecució del creixement i la reducció de l'atur, a mitjà 

termini (a curt ni pensar-ho). 

En conclusió: l'ajuda al sistema financer està sent més que generosa, sense 

perspectives d'una recuperació dels recursos compromesos. En aquest context, Europa està 

pagant els errors de l'economia alemanya, que ha acumulat grans beneficis amb l'exportació 

(tal com es pot comprovar en les estadístiques de balances comercials i de pagaments, 

publicades pel FMI, entre 1970 i 2010; Manera, 2013); però viu obsessionada ara amb 

l'austeritat, la qual cosa bloqueja el seu creixement interior per l'obcecació, també, a 

controlar de forma estricta la inflació. Paguem en el sud aquestes manies. Més 

irracionalitat, anunciada per altres veus de tota solvència: Richard Koo, economista del 

Namoura Research Institute de Tòquio –liberal sense màcula– afirma, en un treball 

d'economia comparativa, que la reducció de la despesa pública i una “sobredosi 

d'austeritat” és, justament, un “disbarat” (Fontana, 2013). 

 

2. Europa en crisi 
En aquest context, l'economia europea pateix un col·lapse multi-orgànic. 

L'obstinació d'Alemanya i el seguidisme d'Europa promouen aquesta austeritat, que 

afebleix el creixement econòmic i contribueix a un increment de la desocupació. Joseph 

Stiglitz ha sentenciat que Europa s'encamina al suïcidi amb aquestes mesures (Stiglitz, 

2012). En efecte, les xifres macroeconòmiques són desalentadores. Després de diversos 

anys (des de maig de 2010) d'aplicació estricta de mesures d'ajust i de consolidació fiscal, 

el PIB mundial es ressent i el conjunt de la Unió Europea pateix els estralls de la sagnia. 

Només Alemanya sembla resistir amb fermesa. Però aquesta situació pot tenir, també, els 

mesos comptats. Les polítiques econòmiques que s'estan aplicant a Europa, impregnades 

d'aquest mantra de l'austeritat costi el que costi, s'estan revelant ineficaces per resoldre dos 

problemes centrals: la reducció de l'atur i el manteniment del benestar social.  

Les recomanacions de la Comissió Europea han suposat entrar en un escenari que, a 

hores d'ara, es revela com a irreal. En efecte, resulta inviable complir amb el dèficit públic 

estipulat per 2015 i fins i tot per als anys següents. En el cas d'Espanya, això va a ser així, 

també, en les comunitats autònomes. Les autonomies són presentades com les causants del 
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desequilibri per part de Luis de Guindos, ministre d'Economia, fent-se ressò d'altres 

opinions que van en la mateixa adreça de culpabilitzar a l'estructura de l'Estat, postura que 

ha sigut fortament criticada des del camp de la sociologia (Sánchez-Cuenca, 2014). El 

percentatge de dèficit públic generat per les regions és poc, en relació a l'Administració 

General de l'Estat: del 9,3 per cent de 2011 de dèficit sobre PIB, tres punts (potser quatre) 

són assignables a les autonomies, però no el gruix del despropòsit. L'equip del Ministeri 

d'Economia i Hisenda del PP, com al seu moment el del PSOE, erren amb aquest 

diagnòstic, i col·loquen la gestió autonòmica als peus dels cavalls, de forma injusta.  

La despesa més rígida i inelàstics, que competeix a sanitat, educació i serveis socials 

es troba transferida als governs regionals, de manera que són aquests els que han de bregar 

amb tals partides. Al mateix temps, no pot sostenir-se que la gestió realitzada a les regions 

ha conduït a fallides tècniques gairebé generalitzades: és d'una irresponsabilitat absoluta i 

d'una inexactitud tendenciosa dir això. Ha d'entendre's d'una vegada per sempre que hem 

assistit a un desplomi dels ingressos. Les dades són tan caparrudes com desagradables. I 

això ha afectat les capacitats, molt més minses, que tenen les comunitats autònomes, en tots 

els camps (en tots!), en relació al govern central. Les polítiques d'austeritat tenen límits: els 

que acaben per afectar el benestar de les persones. Si el domini ideològic és cec davant la 

realitat, en el sentit que han de retallar-se de forma significativa les assignacions 

pressupostàries en protecció social, al mateix temps que el sector privat es troba anèmic per 

falta de crèdit i confiança, el desenllaç sembla evident: es van a liquidar les “males 

inversions” (en terminologia de Frederick von Hayek); però també es capolaran les 

activitats econòmiques i, per tant, la formació de renda (segons els preceptes de John 

Maynard Keynes).  

En aquest sentit, no hem de fer molt cas a recents informes del Banc Mundial, 

dignes de ser llançats directament a les escombraries, quan assenyalen que han de 

desprotegir-se el treball estable i els serveis socials a Europa, tot en honor de l'equilibri 

pressupostari: segur que ho ha redactat algun economista després d'una parafernàlia de 

regressions matemàtiques, i potser es tracti del mateix personatge que s'ha equivocat en 

altres prediccions del Banc Mundial. Una altra derivada es presenta, al mateix temps: les 

retallades profundes agreujaran el problema del deute públic. En efecte, el deute de difícil 

resolució entrarà en un cercle negatiu, des del moment en què les polítiques d'ajust 
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disloquen la capacitat de creixement econòmic. Menys creixement infereix menor 

recaptació, amb el corol·lari d'una inferior possibilitat de retornar préstecs. 

L’estrangulament financer pot ser qüestió d'un temps difícil de predir. Els mercats ho 

saben. La conclusió: estem apuntats a un precipici del que ningú sembla retrocedir, moguts 

pel vertigen que genera el perill i aquest la seva capacitat d'atracció. No anem a cap lloc 

així, i tot s'està reduint a paraules buïdes i retòriques. Bé si: amb aquesta política econòmica 

ens encaminem a una economia de depressió, allunyada de possibilitats reals de repunt.  

Ara bé, tres vies diferents es dibuixen en els escenaris econòmics, a partir dels 

auguris de la Comissió Europea: 

a) Països amb dinamisme nítid. Els protagonistes: nacions emergents, amb taxes de 

creixement superiors al 5 per cent. Xina podria depassar en els propers anys el 7 per cent, 

amb una orientació més escorada cap a un augment de la seva demanda interna, béns 

immobiliaris inclosos, cosa que hauria d'alertar tant a les autoritats del gegant asiàtic com 

als organismes internacionals, a tenor de l'esdevingut als països més desenvolupats.  

b) Estats Units, amb perspectives d'un 3 per cent de creixement a partir de 2014. Les 

polítiques d'estímul (augment enorme de la liquiditat: 2,3 bilions d'euros des de la Reserva 

Federal) han donat resultats, fet que es visualitza en les dades d'ocupació: la taxa d'ocupació 

(percentatge de persones que estan treballant sobre població major de 16 anys) s'ha 

mantingut entorn al 58 per cent, mentre la d'atur s'ha reduït del 10 per cent en 2009 a poc 

més del 5 per cent en 2015. Japó representa un altre exemple de repunt aparentment sòlid 

després d'una enorme injecció de liquiditat (2 bilions d'euros) per part del seu banc emissor. 

L'expansió fiscal nipona té un clar objectiu: impulsar la inversió. 

c) L'eurozona és l'espai amb menors possibilitats de recuperació: creixement mínim 

(Alemanya inclosa!: poc més d'1,5 per cent en 2015) amb els països del sud en un estat de 

permanent càstig per les polítiques d'austeritat. Les observacions per a Espanya, en tal 

context, no condueixen a l'optimisme tancat que s'albirava des del govern. Les 

informacions econòmiques més recents tenen dos fronts clars. D'una banda, s'ha apreciat un 

canvi en la comunicació, en relació a l'evolució de l'economia. Se'ns martelleja amb la idea 

que les coses van millor. En definitiva, s'assenyala, el pitjor ja ha passat, frase que s'endinsa 

en els viaranys de la fe. D'altra banda, les previsions del FMI i d'altres institucions 

internacionals per a Espanya no són tan positives: lleuger augment del PIB en 2014 i 
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revisions constants a la baixa per a 2015 i 2016. Experts del Fons han arribat a demanar una 

nova reforma laboral, molt més dràstica, que abarateixi encara més l'acomiadament. Tot en 

honor d'una suposada competitivitat . 

Abans de res això, els errors de càlcul dels governs i de les principals institucions 

econòmiques han estat tan cridaners, que ja ens prenem amb cautela i summa prevenció 

qualsevol anunci que es faci. En qualsevol cas, el trasllat de les tendències 

macroeconòmiques al ciutadà corrent no és immediat, màxim quan en l'eurozona està 

fallant un dels ressorts determinants: la inversió. Mentre els esforços d'Estats Units i Japó 

proporcionen resultats observables en el curt termini, i han variat les expectatives més 

derrotistes, l'obsessió per la consolidació fiscal a Europa, sota la batuta germànica, 

esclerotitza qualsevol possibilitat de sortida. El receptari del FMI para Espanya és, en tal 

aspecte, un insult a la intel·ligència: més del mateix per provocar molt més sofriment. De 

gens sembla servir l'experiència ja transitada: Xipre, Portugal i, més recentment, Grècia. 

Sobre Grècia, s'ha escrit molt. Sobre Xipre, menys. I ja es coneixen les proporcions 

del desastre a la illa: un país literalment massacrat per les receptes d'aquesta ortodòxia que 

emana de cenacles europeus, seguint així el deixant hel·lè. Fa l'efecte que, des de Berlín i 

Brussel·les, s'està actuant amb determinats països com si fossin espècies de laboratori: 

veure què passa quan s'apliquen determinades teràpies. S'ha fet amb Grècia, amb Portugal, 

amb Xipre, en menor mesura amb Espanya i Itàlia. Els resultats són preocupants. Gens del 

que s'està fent es justifica des de la perspectiva tècnica. És molt discutible que tot aquest 

sacrifici conduirà a una situació millor que l'anterior. Històricament, mai ha estat així, com 

demostren les recerques de Mark Blyth i Florian Schui, amb múltiples exemples. Com és 

inexacte dir que estem a les portes d'una recuperació econòmica sòlida. Cada vegada ens 

allunyem més del repunt, i les dades han de maquillar-se –incloent els de el dèficit– perquè 

apareguin amb aspecte menys lesiu. L'economia no treu cap, i els seus principals dirigents 

es refugien en teories que mai van ser solvents en èpoques de depressió (Blyth, 2014; 

Schui, 2014). 

L'economia hauria de servir per aconseguir el benestar de les persones. Des de 2010, 

els correctius precaritzen la població, retallen serveis socials, abandonen als col·lectius més 

vulnerables, ataquen les denominades classes mitjanes. Tot en honor d'un sistema financer 

voraç, que socialitza les pèrdues derivades de la ineptitud dels seus gestors, sense que se'ls 
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exigeixi contrapartida alguna. Xipre és el pretext: una nació que representa poc més del 0,3 

per cent del PIB de la Unió Europea, i que, gràcies als mandataris europeus, va posar en 

escac a l'euro i a la solidesa del projecte de tot un continent. El sentit comú és absent entre 

els gurús que dissenyen aquestes estratègies que només condueixen a l’esbucament. La 

ideologia, més que els propis mercats, domina actuacions poc raonables dels dirigents 

comunitaris. 

Però els apòstols de l'austeritat segueixen evangelitzant. La directora del FMI, 

Christine Lagarde, demana més sacrificis als espanyols: aprofundir en la reforma laboral, 

elevar impostos indirectes i, en fi, ajustar encara més les polítiques d'austeritat. Al temps, la 

dirigent elogiava el full de ruta del govern conservador espanyol, que invoca l'avanç de les 

exportacions, la disminució de la prima de risc i el creixement econòmic esperat. Aquest 

discurs ve confirmat per les previsions d'institucions financeres, que auguren que el PIB 

s'expandirà en 2015 i creixerà encara més en 2016. Tot sembla quadrar. Però això, que 

sublima la macroeconomia, té altres registres que s'endinsen en el comportament més 

microeconòmic dels mercats. Aquí la visió no és tan afalagadora. Des d'aquesta 

perspectiva, unes preguntes són pertinents per a l'economia espanyola: 

1. Qui creix? S'està creixent, es va a créixer…però qui? En tal sentit, les xifres són 

eloqüents: no ho fan les rendes del treball, que han perdut clarament; segons dades de 

l'OCDE, han caigut un 3 per cent entre 2008 i 2013. Els salaris s'han depreciat des de la 

reforma laboral –aquesta que tant afalaga Lagarde– més d'un 10 per cent; i, al mateix 

temps, dels 3,6 milions d'ocupacions destruïdes a Espanya entre 2007 i 2014, 2,5 milions 

han estat en la població de menys de 30 anys. Creixen, d'altra banda, els resultats de les 

grans empreses (signatures que cotitzen en l'Ibex35): prop de 20.000 milions d'euros de 

guanys en 2013, un 57 per cent més que en 2012. Els grans beneficiaris: els bancs. Banc de 

Santander, BBVA, CaixaBank, Banc Popular, Banc Sabadell i Bankinter van multiplicar 

beneficis per 4 en 2013. I les perspectives per 2015 no són menors: beneficis esperats de 

més de 30.000 milions d'euros, un 80 per cent més sobre 2013 i 2014. Aquests sòlids 

guarismes casen amb una reducció important de plantilles en aquestes empreses: una 

caiguda propera al 8 per cent .  

2. Es pot créixer sense amb prou feines demanda? Difícil. Les reduccions de plantilles, les 

pèrdues salarials, el manteniment d'un atur tan elevat, està congelant la capacitat del 
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consum i la confiança de la població (que està en baixos índexs, a tenor de les últimes 

enquestes sobre aquest tema). El signe més preocupant: la deflació, procés que denota la 

falta de crèdit, d'inversió (sobretot de les pimes) i de poder de compra. Aquest problema, 

que alguns venim subratllant fa temps, ha cridat l'atenció dels dirigents econòmics: en una 

reunió en Sidney per part del G 20, es va pactar un document per arribar a un creixement 

econòmic del 2 per cent del PIB durant el lustre vinent: 1,5 bilions d'euros. Es demana 

estimular l'ocupació i millorar el comerç, del que es dedueix que ha d'activar-se també la 

producció. Per a Espanya, l'aplicació d'una política d'estímuls suposaria augmentar el PIB 

un 0,4 per cent més per sobre del creixement ja previst, dada que ha estat rubricada fins i tot 

pel FMI, que arriba a especificar una millorança factible per a Espanya del 0,8 per cent per 

2015. Tot, recordi's, si s'activessin aquestes mesures tendents a obtenir més creixement . 

3. Fins a on es pot arribar? Fins a l'escenari més desitjat per certs grups empresarials: salaris 

a la baixa, força laboral abundant, disponible i barata, augment de beneficis. És evident 

que, per a aquests grups, la crisi ha acabat, i assisteixen a una possible nova fase de 

creixement sobre una major desigualtat social. Aquests són els homes que, al març de 2014, 

es van reunir en una comentada trobada en el Guggenheim de Bilbao, amb Lagarde al 

capdavant, i es van aplaudir mútuament. Hem doblegat la cantonada de la crisi: aquest va 

ser el missatge.  

Ara bé, com a contrast, les dades més recents de les principals institucions 

econòmiques (amb el FMI al capdavant) confirmen tènues resultats de recuperació en les 

economies occidentals. Però vegem. Després de retirar tots els estímuls des de maig de 

2010, d'aplicar polítiques de restricció pressupostària, de predicar les bondats de l'equilibri, 

de negar l'existència de cicles en l'economia, el resultat és desolador: les xifres d'Eurostat 

palesen que l'eurozona estava, en 2014, a les portes d'una nova recessió, amb 

comportaments dispars. En efecte, Alemanya sembla repuntar, però sense la força motriu 

per tirar de tots els vagons. Els sacrificis de Gran Bretanya no resulten eficaços per sortir de 

la crisi, i el país s'endinsa en una nova fase contractiva que, a més, passa factura al primer 

ministre. França no ressorgeix, malgrat els estrictes ajustos pressupostaris, amb 

expectatives poc clares. En paral·lel, el sud d'Europa desmantella de manera gradual però 

ferma els grans ressorts de l'economia pública, sense amb prou feines garanties d'un horitzó 

més planer. En aquest context, els que abans criticaven amb duresa el missatge dels “brots 



Carles Manera 
_________________________________________________________________________ 

	   51	  

verds” els identifiquen, ara, amb menys base estadística que antany. Es pretén aportar una 

confiança que abans es va negar, amb xifres més robustes. Persisteix una cerimònia de la 

confusió, en la qual el nexe comú no és un altre que menysprear tot allo que és públic, 

certificat com a ineficient sense matisos, mentre l'esfera privada es posa com a exemple a 

seguir. La ideologia arrasa. 

Però anem a les dades i recordi's una seqüència que és ben coneguda: en 2008, i 

després de vaivens, van caure importants entitats bancàries a Estats Units; al mateix temps, 

van sucumbir potents companyies asseguradores. Tot institucions de caràcter privat. A l'una 

i com a conseqüència de l'anterior, van conèixer problemes bancs centrals i, com a colofó, 

es van sacsejar els fonaments de diversos governs estables. Aquests Executius van haver de 

sortir al rescat d'aquells grups privats, que s'havien mogut per la cobdícia, l'especulació i 

una gestió aventurada i imprudent (amb la utilització d'eines sofisticades en el camp de 

l'economia financera). Vegem l'adreça del fenomen: el tema esclata en el sector privat, 

provoca una enorme foradada en el sistema financer i tot acaba arrossegant al sector públic. 

La paradoxa: aquest, el sector públic, esdevé el responsable de tot. Els fets estilitzats: la 

cobdícia, com deia, la mala gestió, la perversió dels processos, enfonsa bancs que són 

rescatats pel contribuent a partir de generoses injeccions de diners públics (Bernanke, 2014; 

Flassbeck et alter, 2013). Però l'empipament es trasllada cap a l'administració i els seus 

gestors, mentre les caigudes d'ingressos, a causa de l'esclat de la crisi, fissuren les 

possibilitats d'actuació dels governs, molt més que les seves polítiques de despesa. 

L'exigència és dràstica cap a aquestes economies públiques: han de retallar, després d'haver 

contribuït a la salvaguarda de bona part del sistema financer que, ara més reposat, no obre 

l'aixeta del crèdit. 

 Es va actuar correctament? Existeixen postures enfrontades sobre aquest tema. Però 

deixar caure als bancs amb greus dificultats, com preconitzaven alguns, hagués portat a una 

major hecatombe econòmica, amb trets que s'haguessin assimilat als fets esdevinguts entre 

novembre de 1929 i l'adveniment del New Deal. Alhora, haguessin de revisar-se les 

condicions posades a un món financer que tampoc pot sortir totalment indemne d'un caos 

que ha contribuït a generar. És aquí on la paradoxa es tradueix en moralitat, més que res 

perquè la crisi va a durar encara alguns anys més. Acabarem per comprovar que aquest 

escolasticisme del dèficit i del deute, tots dos demonitzats en la fase actual del cicle 
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econòmic si es troben amb xifres negatives, i sacralitzats en el seu equilibri, fins al punt que 

el dèficit s'acabarà regulant per lleis orgàniques (un error, perquè els cicles existeixen en 

economia), no farà més que allargar el procés de recuperació. 

En paral·lel, l'austeritat imposa nous ajustos. Un altre paquet de retallades socials 

s'aveïna. Els mercats i, sobretot, l'ortodòxia alemanya, estan plantejant retocs estrictes en 

les polítiques públiques espanyoles, amb un clar escenari: la rebaixa de les prestacions 

socials, en particular en sanitat i en educació. Se'ns insisteix que estem vivint per sobre de 

les nostres possibilitats, i que no és assumible mantenir l'assignació pressupostària en 

despesa social. Per al conservadorisme ideològic, la terminologia és nítida: ens havíem 

instal·lat en l'ensomni d'una “festa” de la qual hem de desxondir-mos de seguida. La nostra 

competitivitat, se'ns diu, depèn que aportem menys serveis públics als nostres ciutadans. 

L'equació és inintel·ligible. Resulta difícil entendre que per satisfer els mercats –i la 

cancelleria germànica– hàgim d’infra-dotar prestacions socials que, en el cas d'Espanya, 

tenen trajectòries encara molt curtes. Molta munició ideològica, que no s'avé amb dades 

objectives.  

 Les estadístiques de despesa pública sobre PIB en un període dilatat de temps 

(1970-2010), provinents de l'OCDE, indiquen que Espanya ha realitzat avanços notoris. 

Entre 1970-1975, en les raneres del franquisme, la despesa pública sobre PIB era del 20 per 

cent, mentre la mitjana de l'OCDE se situava en poc més del 33 per cent i en la Unió 

Europea dels quinze (UE15) era del 40 per cent. Els guarismes espanyols han anat creixent, 

particularment, des de l'articulació autonòmica: a partir de 1980-1984, la despesa pública 

sobre PIB va avançar des del 33 per cent fins a arribar al 47 per cent en 2010; gairebé tres 

punts per sobre de la mitjana de l'OCDE, i dues per sota de la corresponent a la UE15. En 

2010, aquest indicador en altres països del nostre entorn és com segueix: gairebé el 49 per 

cent a Alemanya, 55 per cent a França, 53 per cent a Gran Bretanya i 51 per cent a Itàlia. 

Espanya, per tant, encara es troba per sota de les principals nacions europees quant a 

l'esforç inversor en despesa pública sobre PIB. La desagregació de les dades és, al seu torn, 

il·lustrativa. Entre 1970 i 2010, la inversió espanyola en sanitat és el 4,35 per cent sobre 

PIB (Alemanya: 5,44; França: 5; Gran Bretanya: 5,84; Itàlia: 5,73; mitjana de la UE15: 

5,32), el 3,31 per cent en educació (entre el 4 i el 6 per cent als països anteriorment citats; la 

mitjana de la UE15 és 5,18) i el 12,37 per cent en protecció social (entre el 16 i el 18 per 
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cent en aquestes nacions; la mitjana de la UE15 és del 17,3). Aquests simples càlculs 

demostren que les retallades que s'exigeixen a Espanya, sense matís algun, redundaran en 

un major retard en relació als països centrals de la Unió Europea, tenint en compte que 

aquests tenen marges de maniobra molt més amplis, que es deriven dels percentatges 

exposats (Cereijo-Velázquez, 2008).  

L'estratègia única de l'austeritat no va a corregir tots els desequilibris que ja s'estan 

produint amb aquestes polítiques. Els comptes públics han de sanejar-se, no hi ha dubte; i 

urgeix explorar de forma convincent majors graus d'eficiència en les administracions 

públiques. Però tot això no pot fer-se amb un calendari tan rígid, tan poc sotmès a la realitat 

del cicle econòmic, com si aquest no existís. Aquesta percepció està calant fins i tot en 

palestres significatives del liberalisme econòmic. Exemples: l'editorial demolidor de The 

New York Times, del 13 d'abril de 2012; el rotatiu, molt crític amb el posicionament 

alemany, adverteix que l'austeritat no està funcionant en cap lloc. The Economist, gens 

sospitós de postulats socialdemòcrates, es feia ressò, a principis d'abril de 2013, 

d'arguments semblants, fins al punt que advertia que els “durs pressupostos” (*sic) marquen 

objectius inassolibles en la resolució del dèficit públic, si no s'activen polítiques d'estímul 

del creixement econòmic. El dany serà menor –i cito textualment–, “si s'aplica una major 

flexibilitat, més inversions i una obsessió més baixa per l'aritmètica del dèficit”. El FMI, 

embardissat en els seus discursos contradictoris, ha indicat que les polítiques econòmiques 

tan ortodoxes van a conduir a un alentiment del creixement (si bé insisteix en la seva 

aplicació), de manera que les expectatives del Fons s'han fet més pessimistes: Espanya, es 

diu en aquest informe, no aconseguirà el 3 per cent de dèficit públic fins a l'any 2018 . 

 
3. L’austeritat passa factura 

Els pròcers de l'austeritat ens obsequien amb noves propostes, centrades en un 

equilibri pressupostari que, pregonen, aflorarà el creixement. Les dades ofereixen un altre 

diagnòstic. En l'Europa perifèrica amb problemes, les pèrdues salarials resulten enormes 

(entre el 15 i el 20 per cent), l'augment de l'atur és letal (més del 20 per cent de mitjana, 

sobre població activa), l'emigració de capital humà jove s'està convertint en un tret 

característic i la contracció del PIB és profunda (Laparra-Pérez et alter, 2012). Els 

responsables? Els que aplaudeixen totes les mesures que han conduït a aquest escenari, i es 
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conhorten davant les xifres d'ajust. S'oblida un fet fonamental: el problema, la gran 

dificultat de la recuperació econòmica, no van a ser ja el deute públic o el dèficit públic. Va 

a ser la falta de pulsió econòmica: l'absència de creixement. Tota aquesta duríssima cirurgia 

pressupostària i crediticia no està solucionant absolutament gens; tret que els economistes 

gaudim amb l’enquadrament d'unes línies de càlcul, al marge de les persones que 

s'amaguen darrera d'elles. Els problemes de creixement tenen relació directa amb els 

models de desenvolupament de les diferents economies. No totes poden fer, exactament, el 

mateix. Això contradiu els receptaris que emanen de Berlín i Brussel·les, amb les seves 

respectives institucions. Tres punts de discussió han d'anotar-se: 

1. Les estructures econòmiques dels països esmentats a dalt tenen factors en comú, però 

també divergències notòries. La seva disparitat amb les economies del nord és rellevant. Els 

teixits industrials i empresarials tenen trajectòries històriques diferents. La forma de créixer 

infereix una estructura concreta, que tampoc és homogènia a escala regional: la construcció, 

el turisme, els serveis, certs sectors industrials, el pes de l’agroalimentació, constitueixen 

activitats que perfilen processos més o menys intensius en mà d'obra o en un capital humà 

més qualificat i amb vectors tecnològics específics (més o menys avançats, segons els 

casos). I tot això es concreta en una geografia econòmica dispar i en diferencials de renda i 

desenvolupament: basti amb consultar les xifres regionals per països per comprovar, per 

exemple, els desequilibris econòmics entre les comunitats autònomes espanyoles o entre els 

governs regionals italians . 

2. No sempre existeixen empresaris emprenedors, capaços de canviar les condicions de la 

producció i de la distribució, com assenyalava Joseph Schumpeter. El curt termini sol 

dominar moltes estratègies, i l'auxili públic ha estat, durant molt temps, una crossa còmoda 

a la qual agafar-se davant els embats del mercat. El laissez-faire en estat pur no funciona. 

Ni tots els empresaris són schumpeterians, per molt que s’ho creguin. Canviar un model de 

creixement, que constitueix el moll de la crisi sistèmica que estem vivint, ha de fer-se amb 

l'embranzida dels empresaris: aquests que Charles Kindlergberger qualificava com del 

valor afegit, o sigui, els que sumen innovació i risc i miren l'horitzó, en comptes de la 

celeritat del benefici immediat, més propi d'especuladors. Però aquí també ha d'intervenir el 

compromís de l'administració pública. Perquè la situació és aquesta: tenim una gran borsa 

d'aturats de difícil ubicació fins i tot en els mateixos sectors dels quals provenen (sigui la 
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construcció o determinats serveis). Al seu torn, som conscients que els desenvolupaments 

exponencials de sectors intensius en força laboral són irrepetibles, a risc que tornem a 

carregar a l'excés l'oferta. L'economia ha de sortir del jaç: urgeixen sinergies públiques i 

privades i injectar sang nova al sistema a través dels bancs centrals, que han d'ajudar a 

transferir crèdit. Els deutes s'aniran pagant; els dèficits, corregint. Però amb un malalt en la 

UVI sota sagnies recurrents, no hi ha gens que fer.  

3. El nou desenvolupament passa, doncs, per repensar pautes de creixement que siguin 

plausibles, que mirin terminis mitjans i llargs, però que no eludeixin els més immediats. Tot 

això no pot fer-ho només el mercat, de manera que el concurs públic és crucial. Però aquest 

no és factible si les coordenades estan regides per l'austeritat a ultrança, el retraïment de les 

institucions financeres (amb el BCE al capdavant) i l'obsessió per concretar uns ajustos que 

infringeixen un patiment extrem i innecessari a la població. Els resultats demostren que 

aquesta via de sortida de la crisi no és l'adequada, atès que ens porta de cap a una gran 

depressió al moment en què totes les xarxes de protecció social es trenquin. 

Assistim, d'alguna forma, a la mort de l'economia, a la inanició de la demanda, a la 

sepultura del consum, a una depressió econòmica que corroeix consciències i actituds i que 

ha instal·lat un sentit negatiu a moltes facetes de la vida quotidiana. Com indica Daniel 

Kahneman, aquests estats d'incertesa alimenten emocions com la por, l'odi i els 

comportaments irracionals (Kahneman, 2012). Però la realitat és que existeixen enormes 

dificultats per canviar aquests severs fulls de ruta que es concentren, sense matisos, en què 

tots retallem, retornem deutes i, en el millor de les casos, exportem. Una fal·làcia 

econòmica. Això és i serà així si no actua de manera decidida i còmplice la política: heus 

aquí una qüestió vital, que hauria de considerar-se pels dirigents de les nacions més 

afectades per les retallades. Dit d'una altra forma: caben posicionaments comuns, des de 

l'Europa més castigada, perquè, amb vocació netament europeista, es plantegin alternatives 

diferents a les quals s'impulsen, acríticament, des de la ideologia més conservadora i des 

d'espais que viuran ben instal·lats en centrifugar l'austeritat sempre que no es lesioni el seu 

benestar.  

La crisi s'aprofundeix. La Gran Recessió s’arrela en l'economia europea, amb la 

possible inclusió d'Alemanya. Les polítiques econòmiques impulsades, de caràcter pro-

cíclic, no han fet més que agreujar la situació: només amb retallades i mesures de 
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contracció per resoldre el tema del dèficit, no se sortirà del forat. És molt cert que la major 

part dels governs, de les universitats i dels gabinets d'estudis econòmics no van ser capaços 

de preveure el que es venia damunt. Però no és menys veritat que les primeres mesures que 

es van engegar a partir de caiguda de Lehman Brothers van contribuir al fet que la recessió 

no es traduís en depressió. Mesures, recordi's, de tall keynesià, impulsores de la demanda 

agregada i de despreocupació per l'evolució dels deutes i els dèficits. Aquells i aquests són 

conseqüències de la crisi; no són la seva causa. Si es perd de vista això, s'erra en el 

diagnòstic i en les actuacions a desenvolupar.  

S'escolta amb assiduïtat que cal equilibrar els comptes públics, i després vindrà el 

creixement. És a dir: si es corregeix el dèficit tot s'encaminarà en una senda de recuperació; 

però no sembla assenyat seguir-la. Lluitar com s'està fent per retallar el dèficit, costi el que 

costi, té, en efecte, un enorme passiu: les persones, gents que no tenen perquè entendre els 

tecnicismes que manegem economistes i polítics, i que veuen amb preocupació com se 

seccionen serveis socials que es consideraven intocables i universals. No estem només 

davant una crisi del deute, ni davant una crisi del dèficit. Aquesta és una recessió de 

caràcter sistèmic, amb diferents arestes i amb múltiples contradiccions internes.  

La crisi financera conforma una de les peces de la Gran Recessió: d'alguna forma, 

com ens ensenya la Història Econòmica, aquest sol ser un detonant central. De les finances, 

la tempesta passa a les economies privades amb l'augment de la desconfiança, la reducció 

del crèdit, la paràlisi de l'activitat productiva, el tancament gradual d'empreses, la caiguda 

per tant de comandes i l'augment de l'atur. La conseqüència sobre les economies públiques 

és que els seus ingressos s'enfonsen, i les seves capacitats per encarar l'atonia privada 

esdevenen cada vegada menors. El procés ha enganxat un volum ingent de deute privat, 

molt superior al públic. Però el focus s'aplica sobre el sector públic: ha de reduir-se, 

aprimar-se, millorar-se, racionalitzar-se, posi's el verb que es vulgui. En tots els seus temps, 

la síntesi sembla evident: allò que és públic ha de retallar-se perquè, en fer-ho –es pensa–, 

tot serà més eficient i, per tant, la recuperació serà propera. Els orígens del problema estan 

en l'àmbit privat i, com assenyala Robert J. Shiller, a partir de desencadenar una enorme 

bombolla d'exuberància irracional (Shiller, 2003). Aquest i no un altre és el punt de partida 

de la catàstrofe; no l'economia pública.  

El cas espanyol és il·lustratiu. El deute públic va tenir una tendència clarament a la baixa 
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des de 1995 fins a 2007; mentre que el privat coneix un procés invers: augmenta fins al 

punt de passar del 54 per cent del total en 1995 al 70 per cent en 2012, en una evolució 

ascendent. L'any 2007 marca el punt d'inflexió: el deute públic avança, mentre que el privat 

retrocedeix: les administracions incrementen els seus dèbits acuitades per les conseqüències 

de la Gran Recessió, en un escenari de contracció d'ingressos. A Espanya, a més, les xifres 

són clares: els ingressos fiscals de les administracions públiques es troben set punts per sota 

de la mitjana de la Unió Europea dels 27, de manera que al desplomi de les entrades en la 

hisenda pública ha d'afegir-se la seva ineficiència recaptatòria. Dit d'una altra manera: 

existeix a Espanya un “marge tributari” encara destacable, en relació a la mitjana 

comunitària; falta, però, una reforma fiscal que corregeixi bases imposables i que repensi 

una cistella d'impostos diferent (vegeu 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_tax_ag〈=en.).  

L'expansió del deute públic no obeeix a balafiaments generalitzats ni a excessos 

implementats des del sector públic: les administracions reduïen els seus passius mentre que 

famílies i empreses els augmentaven. Però el cop letal de la crisi promou esbandides de 

deute des de l'esfera privada –amb contraccions notables en el consum i en la inversió– i la 

necessitat del sector públic de cobrir inversions –parques en l'àmbit empresarial i domèstic– 

i despeses socials. En aquest context, i a partir d'una perspectiva més general, la Gran 

Recessió està servint de pretext per apuntalar premisses ideològiques ultraconservadores. 

Ho veiem a Estats Units, amb un Partit Republicà dominat per la dreta extrema. Ho 

apreciem a Europa, amb una ideologia presidida per un calvinisme d'austeritat mal entesa. 

Però resulta difícil explicar a la gent que és acomiadada, o a la qual es retallen les seves 

prestacions en dependència, o se li allarga una operació per falta de recursos, o se li 

massifiquen les aules, que tots aquests sacrificis són per quadrar un indicador, el dèficit, 

que s'ha convertit en un tòtem. Si l'economia com a disciplina no pensa en el bé comú, serà 

també molt comú que les persones s'acabin allunyant no de l'economia, sinó de la política. 

En tals coordenades, no podem perdre de vista que totes les mesures impulsades no 

estan oferint resultats, com s'ha dit: el FMI revisa a la baixa les seves previsions de 

creixement, la Comissió Europea veu seriosos problemes en les locomotores econòmiques 

d'Europa (Alemanya i França), el descontentament social s'acreix. No s'aprecien 

perspectives de futur mínimament solvents. Amb aquests vímets, el cistell de la crisi tindrà 
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una forma precisa: la Història Econòmica avala que assistirem a 6 o 8 anys de contracció 

econòmica, si persisteixen les mateixes polítiques econòmiques (Crespo, 2012). Per 

resoldre tota aquesta complexa equació urgeix que es produeixin canvis d'orientació a 

Europa. Que el dèficit i el deute es gestionin amb calendaris més generosos, més laxos. Que 

es tingui molt clar que el creixement ho produeix la inversió, la pública i la privada. I que 

aquestes depenen que hi hagi institucions inclusives, tal com defensen Daron Acemoglu i 

James Robinson, és a dir, ens que distribueixin el poder polític de manera àmplia, amb una 

idea nítida de governança (Acemoglou-Robinson, 2012): quelcom que el més ranci 

conservadorisme que ens domina no accepta de cap manera.  

Tot això no és senzill, ni ningú té una vareta màgica per arreglar la situació. Però el 

que no cap cap dubte és que ja tenim suficients mostres que així no sortirem de forma 

solvent si, a més, les xarxes de cobertura social acaben per diluir-se. Veus autoritzades ho 

pregonen. Eric Maskin, Premi Nobel d'Economia 2007, en declaracions recents a la premsa 

internacional: “La política de retallades d'Espanya empitjorarà la situació. Espanya segueix 

sumida en depressió econòmica, i la ja mínima demanda d'ocupació anirà a menys amb la 

reducció de la despesa pública”. Christopher Pissarides, Premi Nobel d'Economia 2010: “la 

política d'austeritat té límits, i no es veuen sortides amb la seva aplicació tan estricta”. Són 

les opinions de dos importants economistes que no professen un keynesianisme militant, 

però que enllacen amb el que ja coneixem dels molt citats Paul Krugman i Joseph Stiglitz. 

Diagnòstic clar: fallen les receptes. Altres experts de pes van en la mateixa direcció.  

Jorg Decressin, economista responsable de la zona euro del FMI, ha indicat que 

sense els estímuls que es van aplicar al seu moment, fins a maig de 2010, el dèficit 

espanyol seria molt més elevat; la seva causa central és la pèrdua brutal de la recaptació 

tributària. Robert Kuttner, fundador de l'Institut de Política Econòmica de Washington i 

director de la revista Prospect, és més eloqüent: “Espanya no té un Estat de benestar car; 

sofreix les conseqüències d'una caiguda d'ingressos que s'atribueix a la recessió. Per què 

castigar-la amb dutxes fredes?” . Les asseveracions de Kuttner són impactants: el pànic 

financer, diu, té arrels totalment independents de les qüestions fiscals. Més que donar 

bandades, del que es tractaria és d'imprimir assossec als mercats, conclou. Tot el contrari 

del que veiem. Professionals de gran prestigi incideixen en un tema que, a Espanya, amb 

prou feines s'ha emfatitzat per part dels governants, i que reitero: el nostre problema radica, 
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en essència, no en un increment de la despesa (com han dit fins els conservadors, amb clars 

objectius ideològics), sinó en un desplomi dels ingressos. La fe s'esquerda. Això no lleva 

que no siguin criticables algunes opcions inversores, desenvolupades a partir de despesa 

pública. Però no és el moll del problema. No obstant això, les preteses vies de solució 

passen per reduir partides crucials: sanitat, educació, serveis socials, R+D+i.  

Els mercats, que no són abstractes (és a dir, tenen noms i cognoms), imposen als 

governs exigències força contradictòries: reduir el dèficit però, al seu torn, mantenir el 

creixement. Això és impossible, als moments actuals. En etapes contractives, les estratègies 

de consolidació fiscal l'única cosa que estan aconseguint és l'oposat al que es persegueix: 

l'estancament de l'economia. Dades: la inflació a la zona euro és, per 2015, de poc més de 

l'1,5 per cent, i la taxa de creixement econòmic és, en el seu conjunt, raquítica. Resultats 

estrets per a tant càstig. En aquest punt, se sap que, per exemple, a Estats Units li va costar 

deu anys reduir el seu dèficit públic, després del final de la Segona Guerra Mundial, encara 

sota els efectes de la Gran Depressió i de les polítiques del New Deal. Suècia va poder 

també resoldre el seu dèficit a partir d'una forta depreciació monetària, que va facilitar les 

seves exportacions; tot igualment en el transcurs d'anys. Però, ara, se'ns demana quadrar els 

dèficits i, al temps, generar creixement i ocupació en el marc de la moneda única en molt 

poc temps!  

Les institucions, al seu torn, no estan generant incentius. Tornem al treball de Daron 

Acemoglu i James Robinson, que posa una èmfasi precisa sobre el món de la política i en la 

importància, precisament, de les institucions: les inclusives, és a dir, aquelles que preparen 

el terreny per a la prosperitat de les nacions a partir de complicitats socioeconòmiques, 

provoquen incentius i promouen, en definitiva, el creixement. Són les institucions 

polítiques, assenyalen, les que determinen les institucions econòmiques; i la seva acció 

diferenciada, segons els països, justifica la disparitat en la riquesa i la seva distribució. El 

marc institucional i la cooperació són, doncs, claus.  

Abans de res, s'ha de concloure que l'acció institucional no està sent massa inclusiva, en el 

sentit d’Acemoglu i Robinson; per contra, els vaivens de les cúpules comunitàries i les 

pèssimes actuacions d'alguns governs alimenten, encara més, la desconfiança. Veiem amb 

claredat que l'austeritat no dóna treva, no aporta resultats que condueixin a la recuperació. 

Observem que Europa s'ha convertit en un laberint gairebé impossible per articular una 
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política comuna. En aquest punt de desacord, allò que pot ser raonable apareix ara com a 

“radical”, tal com recollia un editorial del Financial Times: segons el rotatiu, els sacrificis 

exigits a Grècia no aporten resultats plausibles i afirmar això i plantejar altres vies suposa 

un “radicalisme” del missatge. Podria complementar-se aquest argument amb altres 

paral·lels. La retallada descomunal de l'Estat del Benestar està fent perdre senyals 

d'identitat europees; haurien de situar-se els tipus d'interès en taxes molt baixes (properes a 

zero) i imprimir moneda per evitar “paranys del deute”; el BCE podria comprar més deute 

sobirà i pal·liar així els efectes de l'especulació; i cal pensar en polítiques públiques 

d'estímul de la demanda. Tot això, que és considerat heterodox, caduc o perniciós, 

constitueix avui dia un exercici de “radicalitat” en el camp de l'economia, seguint la idea 

publicada en el Financial Times. És un exponent d'una subversió que col·loca als 

economistes que defensen aquests postulats en el racó de l'oblit i la marginació. La fe cega 

del neoliberalisme no pot substituir, no obstant això, a les proves aportades per la Història 

Econòmica. 

Per 2014, 2015 i 2016, s'han estrenat noves xifres i previsions. Per als optimistes, és 

la conjuntura de la recuperació econòmica. A aquesta tesi s'han abonat molts dels 

governants europeus. Es revela que ja hi ha llum al final del túnel, i es commina a ser 

positius davant les –no ens enganyem– fràgils senyals econòmics disponibles. Vegem 

alguns factors genèrics que convé tenir en compte: 

1. La duresa de l'austeritat es mantindrà. No s'entreveuen canvis en aquest punt: les 

polítiques de severitat pressupostària dominaran les estratègies dels governs. El control del 

dèficit i la visió per reduir el deute conformen sengles columnes sobre les quals hi és un 

gran absent: la inversió, desapareguda en bona part de les agendes governamentals, fet que 

difícilment conduirà a un creixement econòmic robust. 

2. Es consolidarà l'atur a Europa. S'ha arribat a una taxa del 12 per cent en el conjunt de la 

Unió Europea, la dada més negativa des del final de la Segona Guerra Mundial. Europa no 

remunta, i això té dos corol·laris nítids: la forta caiguda de la demanda, que condueix a la 

deflació dels preus; i un augment de la desigualtat, que aviva la desesperació i instal·la la 

descohesió social. Les xifres d'Eurostat copegen: el 20 per cent dels europeus més rics 

guanya cinc vegades més que el 20 per cent més pobre. La situació s'inscriu en una realitat 

que no es vol veure des dels governs: amb baixos creixements econòmics, els efectes 
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redistributius són menors. 

3. Són possibles altres polítiques econòmiques diferents a les d'Europa: s'estan portant a 

terme a Estats Units i Japó, amb resultats positius. Les palanques: una major expansió 

fiscal, amb l'objectiu de recuperar l'ocupació. Estats Units creix a més del 3 per cent en 

2015; i es preveu que ho faci a més del 3 en els propers dos anys, amb una baixa taxa d'atur 

que pot situar-se entorn al 5,5 per cent. Per la seva banda, la potent injecció de liquiditat del 

govern i del seu banc central col·loca el creixement nipó en el 3,5 per cent, amb una 

perspectiva d'inflació del 2 per cent (quan es venia d'un escenari de deflació des de 1992, a 

partir de l'aplicació del mateix receptari que ara es promou a Europa). 

4. S'ha de pensar en diversos elements, malgrat el component heterodox que els defineix. 

Un: processos efectius de quitacions de deute (en la línia anunciada en un treball del FMI; 

Reinhart-Rogoff, 2013). Dos: baixada de tipus d'interès fins al 0 per cent a la zona euro. 

Tres: major regulació en les actuacions de la banca comercial per part del Banc Central 

Europeu, amb la finalitat de drenar crèdits. Quatre: pujada salarial a Alemanya, per 

neutralitzar la via de la competitivitat en el sud d'Europa per la reducció de salaris –les 

devaluacions interiors– i, al seu torn, dinamitzar la demanda interna teutona, la qual cosa 

impactaria positivament en l'economia de l'eurozona. Cinc: programa potent d'inversió 

pública que pensi en dues dades crucials: el manteniment de l'atur en l'Europa del sud és 

inassumible; al mateix temps que és insostenible l'augment de la desocupació de la població 

juvenil. Tots dos factors encoratgen la desconfiança cap a l'espai europeu i incentiven la 

desafecció i la ruptura del projecte europeista.  

Per encarar això, un interrogant s'imposa, amb el cas d'Espanya com a referent: hem tocat 

fons, amb l'austeritat? Difícil saber-ho. Durant aquesta crisi, hem llegit això en altres 

ocasions, sempre amb intencions positives, però amb un clar error de diagnòstic. Les xifres 

disponibles indiquen, vistes en perspectiva, que freguem el sòl en l'estiu de 2009, i que les 

mesures d'expansió fiscal i d'inversió pública van contribuir al fet que es produís un rebot 

del PIB, fins al punt d'obtenir dades positives en 2010. Per a Espanya, hi ha informacions 

que poden ser invocades pels optimistes des del curs de 2014. Les més significatives: 

creixement de les exportacions, descens de la prima de risc fins als 120-140 punts en el 

quart trimestre de 2015. Però aquestes xifres no submergeixen unes altres altament 

preocupants: el deute públic s'apropa al 100 per cent del PIB, el crèdit ha caigut un 13 per 
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cent i l'atur s'ha confirmat en el 26 per cent i, previsiblement, s'instal·larà, tal vegada amb 

un punt menys, en els propers dos anys. La població activa s'ha enfonsat i la estacionalitat 

marca el miratge d'un aparent repunt econòmic. En paral·lel, la reforma de les pensions va a 

provocar una pèrdua del poder adquisitiu dels pensionistes. Repassem tres punts concrets, 

que contribueixen a avaluar el nostre interrogant (Martínez Álvarez, 2012; OCDE, Banc 

d'Espanya; UGT, La devaluació de les rendes del treball a Espanya, Secretaria d'Acció 

Sindical-Coordinació Àrea Externa, abril 2013,  

http://www.ugt.es/actualidad/2013/septiembre/b14_doc_devaluacion.pdf.; Institut Nacional 

d'Estadística; 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tessi190.). 

1. S'ha corregit el dèficit públic: gairebé tres punts en quatre anys, des de 2010. Però a un 

cost demolidor i amb un creixement brutal del deute públic. No s'inclouen aquí 41.300 

milions d'euros destinats als rescats bancaris. El dèficit s'ha reduït retallant despesa social, 

sobretot en sanitat, educació i dependència. Els increments impositius han servit més aviat 

poc: l'anèmia econòmica ha paralitzat la recaptació. Resultat: per 2013, es va aconseguir un 

7 per cent de dèficit sobre PIB, mig punt a dalt del marcat per la Comissió Europea. 

L’incompliment será igualment clar el 2015 i el 2016. 

2. Els salaris han caigut, seguint la senda de Grècia, Portugal, Irlanda i Eslovènia, segons 

dades d'Eurostat. La pèrdua del salari real a Espanya: el 15 per cent, des de 2011. I això 

malgrat l'enfonsament del mercat de treball. Resultat: s'han perdut més de 600.000 

ocupacions des de la implantació de la reforma laboral. No hi ha negociacions col·lectives. 

La precarietat s'aferma. La població juvenil sense ocupació apuja més del 50 per cent. A 

Europa, es constaten diferències importants tant en matèria de salaris com de productivitat a 

nivell de les regions. Espanya és el país de les cinc principals economies de la Unió 

Europea amb menor salari mitjà i amb un descens més acusat en el període 2009-2012. En 

tal sentit, és important que es desenvolupin polítiques tendents a incrementar la 

productivitat i el salari real a les regions espanyoles. La productivitat mitjana depèn de 

factors relacionats amb el desenvolupament industrial, l'activitat del turisme, l'estoc de 

capital per treballador i el capital humà, és a dir, educació i despesa en recerca. La política 

econòmica encaminada a disminuir els salaris en el sud d'Europa, imposada per al període 

2009-2013, té molts desavantatges i no és eficient (Vázquez Fregues, 2013). 
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3. La desigualtat creix. Entre 2007 i 2013, el risc de pobresa i exclusió social ha augmentat 

a Espanya, per sobre del conjunt d'Europa. La causa central: les polítiques de retallades 

socials sobre, entre uns altres, uns eixos bàsics (Creus et alter, 2013). Primer: el gradual 

desmantellament dels serveis socials des de 2010. Segon: la baixada dels salaris que, a més, 

tenen un pes més reduït en la distribució de la renda, mentre s'incrementa la quota 

corresponent als beneficis empresarials (els salaris han perdut 3,8 punts percentuals, i han 

passat d'una participació del 57 per cent del PIB al 53 per cent). Tercer: descens del llindar 

de la pobresa en 7.355 euros anuals, poc més de 150 euros ens 2011 i 2012. Quart: 

enduriment per accedir a prestacions socials i allargament en el temps de situació de 

desocupació. 

Aquesta visió més crítica no es distancia d'algunes de les observacions dutes a terme 

per economistes amb un perfil de caràcter més “tècnic”. Est és el cas de l'últim treball de 

David Taguas, un llibre pòstum (Taguas, 2014), que proposa quatre fases de la Gran 

Recessió a Espanya, alhora que s'inscriuen una sèrie de dades que il·lustren l'evolució de 

l'economia espanyola: des de superàvits fins a dèficits rellevants, en un escenari de caiguda 

brutal dels ingressos tributaris, i amb l'aplicació de dos processos de consolidació fiscal que 

es corresponen amb dos governs diferents, un de socialista i l'altre conservador. Taguas 

també assenyala que les polítiques expansives van fomentar la recuperació econòmica, si bé 

a partir d'aquesta l'atenció es va centrar sobretot en la sostenibilitat d'aquestes polítiques 

fiscals que havia exercit un paper crucial en l'avanç de l'economia. Ara bé, la reducció de la 

despesa pública, la reforma de les administracions i les baixades d'impostos conformen tres 

peces del receptari de Taguas, que li allunyen de l'òptica més heterodoxa en l'enfocament 

de la Gran Recessió, a pesar que es mostra escèptic en què sigui factible complir amb els 

objectius del dèficit públic la qual cosa, per tant, podria inferir noves mesures de retallades 

i més austeritat. 

 

4. Problemes greus per a l’eurozona 
El conjunt de dades presentades confirmen els seriosos problemes d'encaix a la zona 

euro i la divisió existent, la qual cosa reforça la tesi, cada vegada més solvent, de reformar 

l'articulació i el funcionament de la moneda única i, fins i tot, la dissolució ordenada de 

l'euro, tenint en compte la seva insostenibilitat en tota la seva àrea. Aquesta tesi s'ha 
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defensat de manera convincent des de postulats marxistes (Lapavitsas et alter, 2011; 

Lapavitsas, 2013); però cal dir que uns altres significats economistes han exposat, al seu 

torn, les seves clares prevencions a l'arquitectura d'Europa mitjançant l'euro. En concret, set 

Premis Nobel d'Economia, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Christopher Pessarides, Amartya 

Sen, James Tobin, James Mirrlees i Thomas Sargent han argumentat que una àrea 

monetària no òptima, com és el cas de l'eurozona, presenta escassa viabilitat a la 

transferència de recursos des de les nacions més riques a les més fràgils, sense un BCE que 

actuï, a més, com a prestador d'ultima instància per a cadascun dels Estats integrants (Pala, 

2014). Aquesta posició parteix del plantejament teòric de zona monetària òptima, 

desenvolupat per Abba Lerner i, sobretot, per Robert Mundell, que indica una sèrie de 

factors necessaris perquè el procés sigui reeixit: llibertat de moviments de persones, 

mobilitat del capital, flexibilització de preus i de salaris –per evitar el que Mundell qualifica 

com a “xocs asimètrics”– i, al mateix temps, la visió de compartir conjuntament els riscos 

que puguin produir-se.  

No hi ha dubte que alguns elements preconitzats per aquest autor es van complir en 

la gènesi de l'euro, sent tal vegada el més rellevant la reducció de costos de transacció i la 

facilitat de comerç intra-zonal (un fet beneficiós per a les nacions que exportin més). Però, 

al mateix temps, s'ha observat un dels aspectes més problemàtics: la resistència al fet que 

les àrees més avançades econòmicament aportin diners a les menys desenvolupades, com 

advertien els Premis Nobel abans citats. Podria argumentar-se que han existit rescats a 

països amb enormes dificultats –Grècia, Portugal, Irlanda, Espanya–; però recordin-se els 

motius centrals d'aquesta acció: el manteniment dels sistemes bancaris costi el que costi, en 

els quals els interessos alemany i francès són enormes. La celeritat amb la qual es va actuar 

en aquests casos contrasta amb l'escassa capacitat pressupostària de la Unió Europea per fer 

front als problemes de l'economia productiva i del mercat de treball: aquí la ralentització és 

remarcable, sense que existeixin plans similars als observats –i llocs en funcionament– per 

a les ajudes bancàries.  

Costa Lapavitsas i el seu equip són, sens dubte, els qui han aportat majors proves de 

la inconsistència de l'actual projecte europeu, a partir dels greus problemes dels deutes 

sobirans dels països del sud. Des d'una òptica que es qualifica com de “europeïsme crític”, 

l'economista grec desgrana tres possibles escenaris de futur (Lapavitsas, 2013; Pala, 2014): 
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a) L'austeritat, programa marcat pels dirigents europeus i per les principals institucions 

econòmiques. Les polítiques econòmiques derivades sorgeixen de diagnòstics erràtics –

rememori's tan sols un factor: la culpabilitat total que es dóna a l'economia pública de la 

situació de desequilibris econòmics– i suposen un sacrifici social de primera magnitud que 

retalla drets, prestacions i salaris. 

b) Reforma de l'eurozona, a partir d'una unió política i fiscal que, a més, suposés un canvi 

en les funcions del BCE orientant-les al foment de l'ocupació i al creixement econòmic, 

més que a l'estabilitat dels preus. El BCE, amb organismes específics –Lapavitsas parla 

d'una Oficina de Deute Públic–, hauria de coordinar l'emissió de deute de cada Estat, fet 

que contribuiria a evitar les especulacions monetàries. 

c) L'impagament del deute per part dels països del sud, i la seva posterior sortida de la 

moneda única. Això s'hauria de complementar amb la reestructuració del deute 

internacional, la nacionalització bancària que assegurés els dipòsits i afluixés les condicions 

del crèdit, i un control sobre els moviments de capital per evitar la seva sortida i protegir 

així al sistema bancari del país. La intervenció pública seria, al mateix temps, indispensable 

per protegir àrees clau de l'estructura econòmica, com els transports o l'energia, que 

poguessin veure's afectades per l'abandó de l'eurozona.  

En aquest respecte, Costa Lapavitsas et alter (2011) i Miguel Ángel Lorente i Juan-

Ramón Capella (2014) han aportat dades sobre la realitat dels rescats bancaris, amb xifres 

rellevants que qüestionen, si més no, les visions més optimistas que s’han promulgat des de 

governs i instàncies comunitàries:  

1) S'ha canalitzat cap al sector bancari una xifra que, com a mínim, s'eleva a 1.610 milers 

de milions d'euros, amb intervenció de la Unió Europea i del Fons Monetari Internacional.  

2) S'ha especificat una ajuda directa a Grècia de 110 mil milions d'euros; i diferents paquets 

que han tingut, com a primordial objectiu, salvaguardar de la fallida a entitats bancàries.  

3) En el cas d'Espanya els càlculs de Lorente i Capella, 130 mil milions d'euros, inclouen 

les ajudes lliurades a bancs i caixes d'estalvi i col·loquen el rescat en més dels 41,3 mil 

milions d'euros que s'han subratllat des d'entitats oficials (recordi's, d'una assignació total 

de 100 mil milions).  

Ara bé, tot adquireix una nova dimensió si es confronten les dades amb els valors 

borsaris d'algunes entitats de crèdit. Al febrer de 2014, les accions del Banc de Santander i 
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del BBVA significaven uns 140 mil milions d'euros, una xifra molt similar al reportat al 

sistema financer. Però ha d'advertir-se que quan s'havien tancat els plans de rescat, les 

cotitzacions d'aquestes institucions amb prou feines superaven els 90 mil milions d'euros. 

Dit d'una altra manera: la possibilitat d'una nacionalització bancària va ser tangible, des de 

la perspectiva de les capacitats econòmiques. Es van acabar injectant 130 mil milions 

d'euros a unes empreses que cotitzaven, abans de fer efectiu el rescat, 40 mil milions 

d'euros menys. O, si es vol major vehemència: les ajudes al sistema bancari haguessin estat 

suficients per adquirir, a preus borsaris, la totalitat de bancs espanyols (Lorente-Capella, 

2014). Això indueix a pensar dues coses. Primera: la falta de transparència en les 

informacions sobre aquest aspecte, per part del govern espanyol i de les principals 

institucions econòmiques (Banc d'Espanya, FROB, Comissió Europea, FMI). Segona: la 

perspectiva realista d'haver-se pogut dirigir una fallida escalonada de determinades entitats 

de crèdit, tenint en compte que les ajudes que han rebut no s'han canalitzat cap a factors de 

creixement econòmic, ni de tranquil·litat institucional, ni de millorança del crèdit, ni de 

preservació de llocs de treball en l'àmbit bancari.  

A més, un altre aspecte mereix ser destacat: els bancs són ara més grans que abans 

de la crisi –segons Jeff Madrick– i els incentius enormes que empenyen als banquers a 

córrer riscos imprudents segueix sent la norma. Madrick denuncia un sistema financer 

desregulat i una elit econòmica corrupta a Estats Units; i paradoxalment no pensa que els 

problemes de deute siguin tan greus ara. La gran dificultat és el baix creixement econòmic i 

l'adopció de polítiques de retallades pressupostàries en un moment gens indicat (Madrick, 

2011). Per a Robert Shiller, no s'ha après cap lliçó, fins al punt que adverteix que la crisi 

pot tornar a produir-se. El sistema bancari no ha augmentat les seves ràtios de capital, la 

borsa està en cotitzacions insostenibles i no s'ha fet gairebé gens per regular les institucions 

financeres no bancàries. De fet, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, 

Chase, Morgan Stanley i Wells Fargo dominen la banca d'Estats Units; estan garantits pel 

contribuent, de manera que això crea incentius per a més excessos, com el nou repunt de les 

hipoteques escombraries. Les operacions bancàries en l'ombra (serveis d'inversions i 

préstecs d'institucions financeres que actuen com a bancs, però amb menys controls) han 

pujat de 59 bilions a 71 bilions d'euros entre 2008 i 2013, de manera que es detecten pautes 

d'endeutament similars a les conegudes abans de la crisi : 
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a) Excés de confiança als mercats de capital a curt termini (aquesta va ser la causa de la 

caiguda del prestador hipotecari Northern Rock, dels bancs islandesos i de Lehman 

Brothers). 

b) La internacionalització del yuan obre noves possibilitats a les inversions estrangeres a 

Xina, i això augmenta els riscos de l'economia mundial davant la possible vulnerabilitat del 

sector bancari xinès. El total del crèdit intern a Xina ha crescut de forma enorme, de 9 

bilions a 23 bilions entre 2008 i 2013. 

En relació a l'eurozona, Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff (Reinhart-Rogoff, 2013) 

han exposat que l'experiència històrica demostra que és impossible créixer i reduir deute 

aplicant austeritat i paciència. El deute, assenyalen, s'ha contret sempre mitjançant la 

inflació i la reestructuració. En concret, exposen, a partir de la Història Econòmica, les 

formes de pagar el deute : 

a) Amb més inflació, fet que redueix el valor del deute. El tema xoca amb els plantejaments 

del BCE, que centra les seves actuacions a aconseguir una inflació del 2 per cent. 

L'exigència hauria de ser que, en efecte, el BCE compleixi les seves comeses, atès que els 

preus estan ara mateix per sota d'aquest 2 per cent; però se segueix exigint austeritat, amb el 

que la deflació no es corregirà i el pagament del deute serà més difícil. 

b) Governs europeus i el BCE haurien d'obligar a bancs i empreses –i consorcis que 

negocien fons de pensions– a comprar deute públic per sota del seu valor i, alhora, regular 

els moviments de capitals per evitar la seva fugida. 

c) Major creixement econòmic, que hauria de ser molt superior a l'aconseguit per l'eurozona 

en els últims anys (amb xifres inferiors a l'1 per cent). La conseqüència d'això va a ser 

l'augment dels dèficits públics –si es mantenen polítiques de benestar i els estabilitzadors 

automàtics– i del deute. 

Una conclusió es desprèn de totes aquestes dades: les institucions econòmiques 

haurien d'haver aprofitat la crisi per fixar unes normes globals sobre el capital, i marcar 

regles clares sobre els passius que posseeixen els bancs i les entitats financeres. En tal 

sentit, els compromisos del president Obama quan va guanyar les eleccions van ser clars: 

d'una banda, garantir que el creixement econòmic no tornés a basar-se en una expansió de 

deute, una bombolla d'habitatge i un dèficit finançat externament; per un altre, redissenyar 

el sistema financer per combatre l'especulació, restablir mesures fortes de regulació i exigir 
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ràtios molt més dràstics de capital. Tots dos aspectes segueixen, encara, sense complir-se. 

 

5. El risc de la deflació 
La caiguda de la demanda agregada caracteritza la Gran Recessió. Els problemes 

bancaris, financers, borsaris, són una part explicativa de la crisi; però el seu caràcter 

sistèmic abraça diferents factors, sent una de les conseqüències més precises la feblesa del 

consum que, al seu torn, infereix un problema major: la deflació. I aquesta es vincula a les 

polítiques d'austeritat: el cercle es tanca, novament. Austeritat i deflació van unides. Si 

s'aposta per la primera, com s'ha fet, no pot un alarmar-se perquè apareix la segona. Fins fa 

poc temps, els economistes i els polítics europeus no es preocupaven a l'excés per la 

caiguda o l'estancament dels preus. La inflació sí constituïa un focus clar d'inquietud i 

d'obsessió. Tothom parlava dels rescats bancaris, de les primes de risc i dels problemes 

financers, com a trípode essencial que havia de refer-se, mentre el creixement de l'atur 

s'observava com una conseqüència lamentable però lògica dels ajustos aplicats. Però 

poques veus van advertir del risc de deflació a Europa (De Grauwe, 2011). Davant això, 

escoltar a Christine Lagarde i Mario Draghi inquietar-se, encara que superficialment, per la 

baixada dels preus en l'eurozona, omple d'estupor i satisfacció. D'estupor, perquè no 

s'encerta a entendre com és possible que les grans institucions que representen els noms 

citats (FMI i BCE, respectivament), no haguessin contemplat seriosament alguna cosa que 

la Història Econòmica més recent ensenya. De satisfacció, perquè torna a confirmar-se 

alguna cosa que es va rubricar amb l'actuació de Ben Bernanke al capdavant de la Reserva 

Federal: conèixer l'economia històrica ajuda a diagnosticar millor.  

La deflació (o donis-inflació, un nou argot que s'han tret de la màniga alguns 

experts) està present en l'eurozona. No té els aspectes coneguts en la Gran Depressió, amb 

caigudes de preus de dos dígits. Els economistes coneixen suficients exemples de processos 

deflacionistes en la història recent. De fet, abans de la Primera Guerra Mundial, amb bona 

part dels països adherits al patró or, es van apreciar dues dècades de deflació seguides 

d'altres vint anys d'inflació (Brodo-Redish, 2004). La deflació s'acaba associant a la 

depressió durant la dècada dels anys 1930; però es coneixen caigudes severes de preus en 

escenaris de creixements accelerats en el període 1870-1896 –amb l'impuls de la Segona 

Revolució Industrial–, en el qual aquesta primera gran crisi del sistema capitalista es va 
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caracteritzar per l'expansió econòmica, la concentració de capital, l'avanç de les finances, 

l'administració gerencial, els augments de producció i productivitat i la caiguda dels preus. 

Una conjuntura en la qual emergeix l'imperialisme econòmic i la feroç competència 

comercial per part de noves potències (Marichal, 2010). 

Ara bé, a partir de la Gran Recessió s'han produït ja inflacions baixes en el sud d'Europa, 

relacionades amb reculades en els PIB, fins a arribar a taxes negatives (vegeu: 

http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/2011.aspx.). I un clar 

estancament dels preus a Espanya. Aquesta situació té les seves causes, com deia, en les 

polítiques d'austeritat i en la falta d'actuació del BCE. Es comprova el desplomi dels preus 

en 2009, un efecte reboti en 2010 i una baixada gradual des de 2011, amb dues excepcions: 

Grècia, que s'enfonsa sense remissió a distància dels altres països (arriba a l'1 per cent 

negatiu en 2013); i Japó, únic país que experimenta la recuperació en els seus preus, enfront 

de l’alentiment dels indicadors de Regne Unit, Estats Units, Alemanya, Grècia, Espanya i el 

conjunt de la Unió Europea. D'alguna manera, Grècia i Japó sintetitzen dues pautes 

diferents: una, la del país hel·lè, que se centra en l'aplicació a ultrança de l'austeritat, amb 

conseqüències corrosives (Lapavitsas, 2013); una altra, que fuig precisament d'aquestes 

polítiques aplicades durant llargs quinquennis (Torrero, 2011), amb resultats paralitzants 

per al seu creixement econòmic, i que acaba per apostar per polítiques monetàries 

expansives. Cara i creu per enfrontar-se a una mateixa problemàtica: la crisi econòmica, la 

falta de creixement; i actuacions expeditives en tots dos casos, però en adreces oposades.  

1. En el cas de Grècia, es van amplificar les polítiques d'austeritat més dures: condicions 

estrictes a l'administració pública, retallades de prestacions i en inversions, acomiadaments 

massius, rebaixes de les pensions, ajustos salarials, tot amb l'objectiu d'equilibrar el dèficit 

públic, contenir el deute i, sobretot, demostrar el càstig que havien de patir els incomplidors 

dels pactes financers. Els préstecs lliurats a Grècia, que han compost el seu parcial rescat 

econòmic, la pèrdua d'iniciativa democràtica –un cas no comparable, però igualment 

il·lustratiu ha estat el govern tecnocràtic italià, imposat des d'instàncies alienes a la 

democràcia nacional– i les exigències fixades, han generat moviments socials de protesta 

amb resultats de vegades dramàtics –suïcidis, repressió–. La troica està, ara, satisfeta de les 

conseqüències de la seva cirurgia gruixuda: Grècia pot col·locar, de nou, deute als mercats 

amb certes garanties. I Grècia ha aconseguit, per fi, un superàvit primari fiscal (és a dir, un 
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superàvit pur, sense incloure costos d'interessos). Això ha estat aplaudit, una altra vegada, 

per tots els gurús neoliberals del món i per les seves institucions econòmiques: constitueix 

per a ells una gran victòria. Però el que no s'ha dit és que Grècia ha perdut el 18 per cent de 

la seva economia, ni s'adverteix que el seu PIB es va reduint a una taxa superior al 3 per 

cent anual, de manera que la conseqüència és clara: major sacrifici social i, quant als preus, 

aquests s'enfonsen, i estan ja en xifres negatives, properes al 2 per cent . El que és pitjor: les 

condicions de vida dels grecs han tornat enrere un parell de dècades (Stavrakakis, 2013; 

Varoufakis, 2013), sense que el troimf de Syriza en les recents eleccions permeti albirar una 

sortida plausible a la greu crisi. Però, això sí: el dèficit ja quadra i els mercats somriuen 

satisfets. L'adopció d'aquestes polítiques a Grècia s'ha estès, amb menor virulència, al sud 

d'Europa. Això té, a més, una conseqüència més letal: la fragmentació de l'espai europeu. 

Malgrat l'estabilització dels mercats per part del BCE, el distanciament entre el sud i el 

nord s'agreuja, amb elevats costos humans i socials en la perifèria europea. Però aquesta 

divisió, que sembla promocionar-se, constitueix al seu torn una seriosa amenaça per a la 

integració de l'eurozona (Varoufakis-Holland-Galbraith, 2013).  

2. La inacció del Banc de Japó fins a 2012 es manifestava a les declaracions dels seus 

representants en el sentit que el problema de l'economia nipona era estructural, així que 

corresponia actuar al govern. El canvi en aquest últim es materialitza amb l'arribada al 

poder de Shinzo Abe, a finals de 2012; i aquest gir polític infereix al seu torn una 

reorientació de la política econòmica. Aquesta es concentra en uns vectors determinats. 

Primer: l'expansió fiscal en el curt termini i la pujada d'impostos de forma gradual, per 

controlar el dèficit. Segon: el relleu en la màxima autoritat del Banc de Japó, amb el 

nomenament d'un nou governador –Haruhiko Kuroda– la missió immediata del qual és 

l'impuls d'una política monetària que redueixi els tipus d'interès reals i, al seu torn, estimuli 

la inflació, amb el que es pot activar el creixement. Tercer: reformes per impulsar 

l'economia a llarg termini, que al seu torn compensin l'envelliment demogràfic. Els resultats 

no s'han fet esperar massa: la depreciació del ien –ajustament al 20 per cent–, la contracció 

dels tipus d'interès i l'apreciació dels actius borsaris, són tres mostres eloqüents. Aquestes 

compilen un procés clar, la col·laboració desplegada entre la política fiscal i la monetària, i 

un corol·lari eloqüent: la recuperació dels preus (Ubide, 2014). La inflació japonesa va 

tancar 2013 amb una taxa ja positiva del 0,4 per cent –després de quatre anys seguits 
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negatius, i uns altres amb semblants tendències en conjuntures anteriors–, i les xifres 

disponibles al moment d'escriure aquest text assenyalen que els primers mesos de 2015 la 

inflació és superior a l’1 per cent, amb perspectives a l'alça fins a més del 2 per cent en 

concloure aquest any . 

Els dos exemples presentats incideixen en un fet transcendental: la importància de 

l'actuació de l'estat en l'economia; o la conseqüència del seu desistiment de funcions. Pot 

sostenir-se que 2009 va ser l'any que va marcar el centre de la Gran Recessió: el desplomi 

de tots els indicadors és notable, des dels PIB fins a les variables d'exportació. El crèdit es 

va abatre i, per tant, les polítiques d'inversió, i es va afermar una etapa d'incertesa, de 

desconfiança. Però un factor es va mantenir constant: el consum privat. Per què? 

Bàsicament, pel funcionament dels estabilitzadors automàtics. És a dir, la despesa pública 

va impedir el declivi de la demanda agregada; el fet suggereix una altra derivada: la seva 

contracció, les retallades en suma, al costat de la pressió a la baixa dels salaris, condueixen 

a l'agreujament de la crisi. En l'àmbit europeu, la deflació i l'augment de l'atur són les 

conseqüències directes de tot això. L'austeritat pretén reduir els dèficits fiscals i, al seu torn, 

contreure els costos laborals unitaris. En els dos aspectes, els col·lectius més perjudicats són 

els treballadors –i la seva intensa segmentació (Jones, 2013)–, les persones majors, la 

població infantil, els grups més vulnerables i, fins i tot, segments cada vegada més 

significatius d'una classe mitjana que perd posicions en el conjunt social . 

Ara bé, la situació més problemàtica no afecta a tots els països europeus per igual. 

Una perspectiva dels creixements econòmics en els últims anys permet comprovar 

contrastos i semblances (consulteu: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tec00

115&plugin=1.). És innegable, com ja s'ha afirmat, que 2009 és l'any més dur de la Gran 

Recessió, fins al moment. Les caigudes de tots els països són evidents, encapçalades per les 

pèrdues d'Alemanya, Regne Unit, Itàlia i Japó, superiors al –5 per cent. La recuperació 

germànica és, no obstant això, expeditiva: en 2010 s'aprecien taxes molt importants de 

creixement, motivades per les mesures d'expansió fiscal que es van produir pràcticament a 

tot el món. El rebot és il·lustratiu; la recuperació semblava que s'endinsava en un camí de 

major consistència. Totes les corbes, amb l'única excepció de la grega, s'alcen, per caure de 

nou després de la retirada dels estímuls al maig de 2010. El desplomi hel·lè és càustic: el 
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PIB s'arrossega literalment en el fons de la crisi, i només sembla repuntar amb gran tebiesa 

en 2013, atès que passa de el –7 per cent a el –4 per cent: Pirro en clau econòmica. El 

receptari de la troica, portat fins a les seves últimes conseqüències, proporciona aquest 

perfil.  

La tendència és, no obstant això, enganyosa. Només la gran caiguda de 2009 permet 

conjecturar similituds. Les trajectòries posteriors es bifurquen, tenint en compte que 

encarnen els primers resultats de la política econòmica desplegada, després dels vetllats 

coquetejos keynesians: l'ortodòxia torna, i ho fa amb més força, en comprovar-se els 

problemes del deute exterior dels països i els interessos existents en ella per part dels 

sistemes financers francès i alemany, tal com ja s'ha glossat a un altre apartat d'aquest 

treball. No pot eludir-se, sota preceptes ideològics, un fet objectiu: les mesures d'estímul 

van funcionar durant més d'un any, amb resultats ben apreciables, en marges temporals una 

mica més amplis que en la Unió Europea. En concret, a Estats Units: un creixement que 

s'anava rebaixant des de 2003 cedeix pas a l'abrupta ensopegada de 2008 i 2009, per 

remuntar després a taxes positives, tot i que poc robustes. La preocupació per l'increment 

en la taxa d'atur va promoure un posicionament ben diferent a l'europeu, més centrat en un 

control inexplicable, donades les xifres disponibles, sobre els preus; i, en una inquietud que 

és la garantia del pagament del deute per part dels països perifèrics. 

En la línia de la disparitat de les respostes macroeconòmiques, es presenta una 

qüestió: quins països estan sufragant, d'alguna manera, el cost de la Gran Recessió en el 

marc de la Unió Europea? He calculat les pèrdues de riquesa de països seleccionats, a partir 

de dos talls cronològics (totes les dades provenen de: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/2013_11_0

5_stat_annex_en.pdf.): 2007, com a any que cavalca entre l'esclat voraç de la crisi i els 

últims espasmes de tranquil·litat econòmica; i 2013, amb dades de tancament ja acceptats 

per Eurostat. Els nombres, que difereixen d'altres aportacions recents (Tsoukalis, 2014), es 

corresponen a creixements del PIB a preus corrents de mercat. Les xifres delaten les 

sagnies hel·lena i irlandesa, amb pèrdues de riquesa de l'ordre del –18 per cent en sis anys, 

mentre les caigudes no són gens menyspreables en el Regne Unit, Portugal i Espanya. Un 

exercici elemental d'agregar, com a països perifèrics, a Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal i 

Irlanda; i centrals a Regne Unit, Alemanya i França, indica que els països més rics d'Europa 



Carles Manera 
_________________________________________________________________________ 

	   73	  

no només han suportat millor la Gran Recessió en aquest últim sexenni –l'exemple britànic 

és l'excepció a la regla–, sinó que, a més, han experimentat un tangible avanç del seu PIB. 

Per contra, la perifèria s'enfonsa amb més d'un –3 per cent de pèrdua: set punts percentuals 

separen el nord del sud d'Europa, en aquest esquema elemental que s'ha proposat. Però 

suficientment indicatiu de qui està, de debò, en crisi, qui l'està superant, i, la qual cosa 

sembla més pertinent, quines bases de futur s'estan posant per acarar noves fases d'aquesta 

inconclosa Gran Recessió. La desocupació s'enceba, igualment, en el sud, amb creixements 

estridents a Grècia i Espanya. França veu augmentar la desocupació, igual que el Regne 

Unit, però a cotes més lleugeres. Mentrestant, l'atur s'ha contret a Alemanya: del 8,7 per 

cent en 2007 al 5,4 per cent en 2013, una situació estadística de plena ocupació, si bé ha 

d'anotar-se l'efecte que tenen els minijobs en aquest procés d'ajust positiu al mercat laboral 

germànic.  

La relació de la inflació amb altres variables revela que uns nivells moderats 

d'inflació no tenen perquè ser, de forma automàtica, negatius; fins i tot, poden ser 

beneficiosos per a les estructures econòmiques. És a dir, una inflació controlada pot 

representar una contrapartida tolerable, sempre que les taxes de creixement siguin positives 

i les d'atur es redueixin. Alguns dels més prestigiosos economistes acadèmics nord-

americans han investigat en aquest tema, que marca un punt d'heterodòxia en el marc de les 

interpretacions més convencionals sobre l'evolució econòmica. El període central d'anàlisi 

d'aquests autors es vincula a la crisi que sorgeix en 2001, amb el desplomi de les empreses 

tecnològiques; també aquí es van realitzar comparacions i anàlisis entre variables 

determinants, com el creixement econòmic, la inflació, l'atur i les evolucions borsàries.  

George Akerlof afirmava, en un treball publicat en 1996 i en referència a l'economia 

americana (Akerlof-Dickens-Perry, 1996), que els costos de mantenir una inflació baixa, 

cada vegada més propera a zero, acabaria per representar una caiguda del PIB, alhora que 

recomanava que l'estabilitat completa de preus no podia ser, de cap manera, l'objectiu 

fonamental de la Reserva Federal. La teoria d’Akerlof no contradeia, no obstant això, els 

models economètrics del banc emissor. Akerlof no criticava el control dels preus, que 

elogia sense pal·liatius; però qüestionava l'obsessió per aconseguir una inflació gairebé 

inexistent, màxim quan la taxa d'atur es trobava en nivells molt ajustats, entorn al 6 per cent 

al moment en el qual el treball es va editar. La seva teoria indica que la reducció de la 
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inflació, quan és elevada, incrementa molt poc l'atur, per la qual cosa és recomanable 

mantenir baixes les taxes d'inflació, fet que beneficia els càlculs sobre el futur, tenint en 

compte que el cost en nombre d'aturats és menor. Ara bé, quan amb un cert nivell de 

productivitat es vol mantenir la reducció de la inflació, els costos en termes d'ocupació de 

treball són molt elevats (Krugman, 1997; Madrick, 1998; Castells, 2000). La raó principal 

que aporta Akerlof és que una inflació massa baixa origina costos de caràcter polític-social 

importants. En altres paraules: disminuir fins al 3 per cent la taxa d'inflació és barat en el 

vector treball; però per sota d'aquesta xifra, el cost s'eleva molt ràpidament. Akerlof recorre 

a casos d'Història Econòmica –en concret, la crisi de 1929 i les seves repercussions– per 

explicar de forma més convincent el seu model, i subratlla com, des de l'òptica dels preus i 

de l'ocupació, la intensa deflació que es va produir es va acompanyar d'una elevadíssima 

taxa d'atur, que va arribar a una quarta part de la població activa d'Estats Units. Els treballs 

de Peter Temin abonen aquesta constatació, i demostren que va ser l'obstinada política 

econòmica, decidida a mantenir el patró or costi el que costi, una de les causes centrals de 

l'extensió de la depressió. És així com les autoritats monetàries i fiscals van aplicar receptes 

contractives, quan la mirada retrospectiva avui ens demostra que feien falta polítiques 

expansives. Però qualsevol plantejament alternatiu havia de transgredir el règim del patró 

or, que s'havia traduït en paradigma intocable per als polítics i economistes, però 

dramàticament fissurat per la realitat. Totes les alternatives eren preses com a aberracions 

respecte a l'estabilitat que representava el patró monetari existent, i no eren considerades ni 

per les autoritats, ni pels inversors (Temin, 1989). 

Paul Krugman ha argumentat en un sentit similar al d’Akerlof (Krugman, 1996). 

Diu aquest autor que els beneficis de l'estabilitat dels preus són relatius, i se serveix de la 

Història Econòmica per demostrar-ho: la gran desinflació dels anys 1980 en l'economia 

americana, que va pressionar a la baixa els preus del 10 per cent al 4 per cent, es va 

aconseguir després d'un perllongat període d'elevades taxes d'atur i d'un excés de capacitat 

productiva. La xifra d'atur de 1979 es va recuperar en 1988 –gairebé una dècada d'evolució 

negativa–, de manera que pot parlar-se d'una relació de sacrifici d'enorme cost, avaluat en 

prop d'un bilió de dòlars, per aconseguir un petit avanç en un termini massa llarg. Les 

conclusions de l'autor són meridianes: la creença que l'estabilitat absoluta dels preus és una 

benedicció, que proporciona grans beneficis amb escassos costos, descansa més en la fe que 
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en l'evidència. I aquesta apunta cap a un altre rumb: una inflació baixa, propera al zero, 

infereix fortes contrapartides penalitzadores per a l'economia. Krugman efectua unes 

correlacions simples per avalar les seves conjectures: la primera, entre el creixement 

econòmic i la creació d'ocupació entre 1980 i 1995, amb resultats que li permeten afirmar 

que el creixement tallava l'atur; i una segona, entre la inflació i l'atur entre 1985 i 1995, que 

és totalment inexistent. En suma, el lema que acaba encunyant l'autor citat és senzill però 

eloqüent: el creixement truncava l'atur, mentre que la inflació no. En aquesta mateixa línia, 

estudis sobre la inflació per al període 1979-1990 (amb la utilització d'indicadors de 

caràcter monetari i altres relacionats amb el desenvolupament humà) constaten la 

incidència negativa per a salaris, rendes i nivells de vida (Bowles-Gordon-Weisskopf, 

1992). Joseph Stiglitz rebla aquestes mateixes idees (Stiglitz, 2002). Un país pot tenir una 

inflació baixa sense creixement i amb elevada desocupació. Per a la major part dels 

economistes aquesta nació tindria un esquema macroeconòmic desastrós. Però com la 

inflació excessivament elevada condueix moltes vegades a un creixement reduït, i aquest a 

un atur elevat, la inflació és estigmatitzada de forma sistemàtica. L'afirmació de Stiglitz es 

dirigeix, sobretot, als posicionaments, invariables i acrítics, del FMI cap als països pobres. 
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IV. El benefici econòmic i l’augment de la desigualtat 
 

La Gran Recessió ha obert un nou panorama en l'anàlisi de la crisi econòmica, des 

de plantejaments més heterodoxos en economia. Si els arguments més convencionals se 

centren, sobretot, en elements de caràcter financer, borsari o monetari –tal com s'ha vist en 

capítols anteriors–, la persistència de la recessió està obligant als científics socials –amb 

visions holístiques de les seves disciplines– a treballar amb paràmetres més permeables. És 

aquí on cal incorporar visions que, refusades pel gruix del món acadèmic, poden resultar 

novedoses per fixar una anàlisi diferent de la crisi econòmica. En tal sentit, la recuperació 

de la idea del cicle econòmic –lligada al comportament de la taxa de benefici– constitueix 

un dels elements a subratllar. Els cicles d'ona llarga, l'existència de la qual s'havia arribat a 

posar en dubte per part dels defensors de l'economia d'equilibri, no només estan ben 

presents al món econòmic real, sinó que comencen a ser acceptats pels seus principals 

detractors. Les hipòtesis de llarg termini tenen una especial fascinació per a l'anàlisi del 

comportament capitalista. Però també són les més propícies per incórrer en errors per falta 

d'una suficient base estadística construïda amb rigor, que serveixi per poder contrastar les 

hipòtesis amb la realitat. En aquest tipus d'anàlisi, preval la idea que l'economia capitalista 

gravita a l'entorn de posicions de llarg termini, que poden ser d'estabilitat (cas de l'equilibri 

clàssic defensat per Adam Smith o David Ricardo), o d'inestabilitat (mostres sobre aquest 

tema: Karl Marx amb la tendència decreixent de la taxa de benefici, Joseph Schumpeter 

amb la hipòtesi de les revolucions tecnològiques, o John Maynard Keynes amb l'orientació 

inherent del capitalisme per generar una falta de demanda agregada).  

 Ha de destacar-se que el guany i la taxa de guany no solen ser, en general, temes 

que siguin tractats per l'economia acadèmica. Des de posicions més crítiques –economies 

keynesiana i marxista–, sí es discuteix la relació entre la tendència de la taxa de guany a 

disminuir i els canvis que es produeixen en les estratègies d'inversió, fet que condueix a 

crisi en el sistema econòmic (Tapia-Astarita, 2011). En tal aspecte, Ernest Mandel i Anwar 

Shaikh veuen la trajectòria descendent de la taxa de guany com un fenomen a llarg termini, 

tenint en compte que la disminució de la rendibilitat acabaria produint una crisi (Mandel, 

1983; Shaikh, 1990). Duncan Foley parla de crisis estructurals en l'economia americana 

entre finals del XIX i la Gran Recessió, en les quals detecta sengles processos de pèrdues 
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de beneficis en la depressió de finals del Vuit-cents i en la crisi dels anys 1970, amb 

l'estagflació; i unes causes més vinculades a l'augment de la taxa d'explotació, que 

incumbirien a la Gran Depressió i la Gran Recessió (Foley, 2010). José A. Tapia et alter 

apunten, per la seva banda, l'existència de cinc crisis en la fase neoliberal: 1975, 1980, 

1992, 1998, 2008. Una crisi per dècada, amb una forma diferent de mesurament: les 

emissions de CO2, que es trenquen al començament de cadascuna de les crisis (per a la 

Gran Recessió, les emissions es van estancar en 2009; Tàpia et alter, 2012). Shaikh ha 

vinculat l'augment de la composició orgànica del capital i la taxa de guany, de manera que 

la caiguda d'aquesta afectaria el que aquest autor qualifica com a “massa de guany” –un 

gran agregat que pot augmentar, encara que la taxa de guany disminueixi–, l'estancament 

del qual i descens inferiria un altre procés: la caiguda de la inversió, indicador clau en el 

desencadenament de la crisi (Shaikh, 2010). Aquest plantejament és tributari de la visió de 

les ones llargues en el desenvolupament del capitalisme, on els cicles de Nikolai 

Kondratieff emmarcarien l'anàlisi, al costat de les destruccions creadores de Joseph 

Schumpeter .  

No obstant això, José A. Tàpia i Rolando Astarita han destacat, recollint aportacions 

d'altres autors i amb càlculs propis, que no existeixen evidències estadístiques que la taxa 

de guany caigui de forma tendencial abans de les més recents crisis econòmiques, inclosa la 

Gran Recessió. Això contradiu la visió mecànica d'alguns experts que han buscat en 

aquesta contracció l'explicació més total de les crisis, a pesar que les comprovacions no van 

en aquesta adreça (Moseley, 1991; Minqi, 2007; Shaikh, 2010). Tàpia i Astarita treballen 

amb les dades de la NIPA (National Income and Product Account) i de FAT (Fixed Assets 

Tables), i arriben a una conclusió. Segons les magnituds trimestrals de la comptabilitat 

nacional, la taxa de guany de les empreses nord-americanes va començar a caure en 

trimestres previs a la recessió de 2001 i de la crisi de 2007-2009. La massa de guany també 

va deixar de créixer i va disminuir anys abans d'aquestes crisis. S'adverteix llavors que la 

inversió cau també, però després que la taxa de guany. Amb tot, no es constata una llarga 

tendència de pèrdua de beneficis, que és el que altres economistes asseguren. No obstant 

això, la posició de Tàpia i Astarita és rotunda: el que acaba per imprimir un estat 

d'inestabilitat al capitalisme és el desplomi de la taxa de guany, que involucra el sistema 

econòmic i ho fa oscil·lar entre fases d'auge i de declivi. Els autors consideren que aquesta 
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situació podria qualificar-se com una “llei” econòmica, si bé dissenteixen que aquestes 

tendències de caiguda siguin tan extenses com preconitzen altres experts, de manera que 

defensen més aviat fluctuacions –amb breus conjuntures de recuperació i unes altres de 

pèrdua– enfront de l'òptica més mecanicista de pensar en trajectòries de cicle més llarg en 

la caiguda de la taxa de guany. 

Aquestes situacions infereixen processos de major desigualtat social pràcticament a 

tot el món. En efecte, els resultats del creixement econòmic són acaparats per una franja 

social cada vegada més petita. Aquesta afirmació, que podria ser ideològica o intuïtiva en 

algun temps, s'ha revelat veraç arran de les recerques d'Anthony Atkinson, Thomas Piketty 

i Emmanuel Saez, amb estudis de llarg termini d'Història Econòmica, anteriors a les 

recerques més comentades –tant crítica com elogiosament– per Piketty (Atkinson-Piketty-

Saez, 2009; Piketty, 2010; Piketty, 2013). L'indicador que utilitzen aquests economistes és 

simple i, alhora, de gran potència explicativa: la part de l'1 per cent dels més rics que 

accedeix al conjunt dels ingressos. Les conclusions són il·lustratives, i s'exposen de forma 

telegràfica. A principis del segle XX, la dada dels més rics representava un nivell molt 

elevat, entorn al 20 per cent de la renda nacional. La reducció de desigualtats s'aferma 

després de la Segona Guerra Mundial, de manera que a principis de la dècada de 1950 el 

percentatge dels més rics resumia el 10 per cent, en una tendència clarament a la baixa. 

Però aquesta trajectòria canvia des dels processos de des-regulació econòmica i financera 

de principis dels anys 1980, la qual cosa entrelluca un aprofundiment de les desigualtats. 

L'evolució és diferent, si bé es confirma una conclusió de caràcter general: la desigualtat ha 

augmentat entre 1982 i 2005, amb cotes rellevants a Estats Units i a Regne Unit. Els 

contrastos són, en tal sentit, clars: gairebé deu punts s'incrementa l'accés dels més rics al 

pastís de la renda nacional a Estats Units i més de set en el cas britànic, amb una mitjana de 

totes les àrees considerades que no arriba als quatre punts. És a dir, les nacions que 

promouen el canvi de paradigma social i econòmic i inauguren l'etapa neoliberal –amb una 

clara noció hayekiana de la importància de l'individu i el mercat sobre el conjunt social i la 

participació de l'estat en economia–, són els que marquen la pauta per a la resta del món. Al 

seu torn, les nacions emergents no es queden enrere en aquest desenvolupament desigual: 

Índia i Xina veuen créixer de manera exponencial els seus PIB, però al mateix temps 

consagren un model de creixement que imposa la desigualtat com a segell d'identitat, en 
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clara correspondència amb el que esdevé a les zones més avançades del planeta.  

La situació descrita és tan evident que ha estat assumida per part de l'economia més 

convencional. Així, en una obra col·lectiva dirigida per James Mirrlees, Premi Nobel 

d'Economia 1996, s'assenyala que el tret més cridaner de l'economia mundial en aquests 

moments és la gran desigualtat de les rendes; enfront d'això, s'advoca per adoptar uns 

sistemes de transferència i tributaris cada vegada més progressius, en forma de subvencions 

a la creació d'ocupació. En tal sentit, es deixa constància, per exemple, dels canvis 

registrats pel sistema impositiu a Gran Bretanya en els últims trenta anys, molts d'ells 

seguint les pautes generals observades als països occidentals desenvolupats. S'assenyala 

que les reformes fiscals impulsades pels laboristes s'han orientat a la disminució de la 

desigualtat, mentre que les afavorides pels conservadors han posat major èmfasi a reforçar 

els incentius al treball. Al seu torn, s'analitza la fiscalitat dels ingressos laborals, amb 

èmfasis en el conflicte que es planteja entre l'eficiència i l'equitat a l'hora d'establir els tipus 

de l'impost sobre la renda dels assalariats. La combinació de la tributació amb la retirada de 

prestacions socials pot donar lloc a elevats tipus de gravamen quan els individus decideixen 

incorporar-se al mercat de treball. Es proposa l'aplicació d'un sistema de suport familiar 

integrat, que superi la divisió existent entre les diferents ajudes actuals (Mirrlees et alter, 

2010). La inacció en aquest camp condueix a un escenari de gran duresa social: relegar a 

una creixent proporció de la població a una vida d'escàs treball.  

El plantejament de Mirrlees és recollit en les aportacions de John Ruggie, en el 

sentit que la dignitat és l'essència de la sostenibilitat social; per això, les empreses han de 

preocupar-se dels drets humans, màxim quan a Estats Units la desigualtat en la distribució 

de la riquesa mai ha estat tan gran com ara, des dels anys 1920. Quelcom escandalós i 

inacceptable per a aquest autor (Ruggie, 2011). Altres anàlisis van en la mateixa adreça. 

Segons l'organització Oxfam, 85 persones posseeixen el mateix volum de riquesa que la 

meitat menys rica de la població mundial, a partir d'un càlcul realitzat amb estimacions 

gens sospitoses del Crédit Suisse. Oxfam indica que la desigualtat extrema no és inevitable, 

i centra la seva atenció en el desenvolupament de serveis públics de salut i educació gratuïts 

i en un sistema fiscal més just que recapti més d'aquells amb major poder econòmic. Els 

serveis públics són una inversió de futur, i d'una importància crítica si es vol evitar que la 

societat es vegi abocada a un món que només té en compte les necessitats de les elits 
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(Oxfam, 2014). En efecte, els estudis sobre disfuncions socials recents estableixen elevades 

correlacions amb les desigualtats. Aquesta és una de les principals conclusions de les 

recerques de Richard Wilkinson i Kate Pickett, quan interrelacionen la degradació dels 

processos socials, els problemes de salut mental, les dificultats en la mobilitat social, els 

dèficits educatius i sanitaris amb l'increment de la inequitat (Wilkinson-Pickett, 2009). Al 

seu torn, Michel Husson ha destacat la rellevància de la despesa pública per girar la 

tendència de la desigualtat, fins al punt que aquest autor exposa la idea d'un “triangle 

guanyador”: el major esforç públic suposa reduir la desigualtat i, per tant, millorar la salut 

de la població (Husson, 2013). 

La tesi de la importància de la despesa pública com a palanca de creixement ha estat 

confirmada, curiosament, pel mateix FMI, immers en contínues contradiccions a les 

declaracions dels seus dirigents i en els informes tècnics dels seus experts. Així, les anàlisis 

del Fons estimaven que per cada punt d'ajust fiscal –en suma, de retallada en la despesa 

pública– als països desenvolupats, el PIB es contreia 0,5 punts: un multiplicador, per tant, 

molt baix, de manera que això d'alguna forma beneïa les polítiques d'austeritat. Però el 

recent treball de l'economista cap del FMI, Olivier Blanchard, signat amb Daniel Leigh, 

revisa en profunditat els càlculs primigenis de la institució i estableix nous multiplicadors. 

La transcendència d'aquesta aportació (Blanchard-Leigh, 2013), d'una encomiable 

honestedat intel·lectual i sustentada sobre més de trenta recerques realitzades entre 2008 i 

2012, es concreta en uns punts essencials:  

• En fases de depressió i de paranys de liquiditat (tipus d'interès propers al zero, amb poc 

marge doncs per a la política monetària), el multiplicador fiscal pot superar amb escreix la 

unitat.  

• S'estableix una forqueta que situa els multiplicadors, segons els països considerats, entre 

0,9 i 1,7 punts percentuals, amb el que es conclou que els efectes de les polítiques 

d'austeritat han resultat molt més negatius de l'esperat i explicaria, entre altres elements, les 

fallades de càlcul de les institucions i, al seu torn, el creixement notable de la desigualtat. 

• Un receptari únic no és assumible per tots els països per igual; així, han de tenir-se en 

compte les característiques de cadascun d'ells i de les seves diferents realitats. El 

qüestionament de l'aplicació d'una plantilla comuna que no distingeixi factors particulars 

subjeu en aquesta revisió. 
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• Urgeixen diagnòstics més rigorosos de la realitat econòmica, atès que els errors han 

suposat l'adopció de polítiques econòmiques molt dures sobretot als països del sud 

d'Europa, amb resultats negatius per a la seva cohesió social. 

Per tant, elevar el multiplicador segons les noves estimacions del FMI (recordin-se: 

del 0,5 al 0,9-1,7) alimenta l'austeritat fiscal, tenint en compte que els efectes sobre el 

creixement del PIB poden ser perversos: per la disminució dels ingressos públics i per 

majors despeses dels estabilitzadors automàtics (Andrés-Doménech, 2013a, 2013b). Davant 

això, una contribució recent de J. Bradford DeLong i Lawrence H. Summers defensa 

l'expansió fiscal precisament per capacitar el finançament del deute i, al seu torn, reduir el 

dèficit (DeLong-Summers, 2012). Aquests autors defensen l'increment transitori de la 

despesa pública per recuperar l'economia, davant l'esgotament de les eines tradicionals en la 

política monetària. No obstant això, la prudència guia ara els escrits dels economistes, 

després de la fe d'errates de Blanchard; i aquesta cautela –observable, per exemple, en el 

lliurament ja citat d'Andrés i Doménech– per criticar les fallades, que es matisen una 

vegada i una altra, del FMI, solia ser implacable certesa pel mainstream en la seva pràctica 

totalitat quan la institució defensava, aferrissadament i amb escàs suport –que ha reconegut 

el propi Blanchard– que la transcendència de les retallades era menor –un 0,5 d'incidència 

sobre el PIB– per a l'evolució del creixement. 

En relació a l'exposat, la Història Econòmica demostra una sèrie de fets que moltes 

vegades no són considerats pels economistes. Les fases alcistes del cicle econòmic solen 

anar aparellades a augments salarials, atès que disminueix la desocupació. Això pot 

explicar llavors la reducció de la taxa de benefici o, també, una major equitat social –tal 

com demostren les recerques de Branko Milanovic (Milanovic, 2012) i Thomas Piketty 

(Picketty, 2013)–; de manera que, per contra, la caiguda salarial és el preludi d'una nova 

etapa de recuperació del sistema econòmic: la reducció de costos és un atenuant explícit per 

mantenir viva l'acumulació. La crisi pot suposar, llavors, destrucció d'una part de capital, 

incapaç de reproduir-se de forma productiva. En tal context, les finances apareixen com a 

sortides plausibles per assegurar guanys –bé de forma especulativa, o per la seguretat que 

proporcionen determinats productes financers, com a bons o l'adquisició de deute públic–, i 

aporten la imatge de la generació de valor (Préobrajensky, 1966). Però els avanços que 

provoquen aquestes accions no es relacionen de manera directa amb l'esfera de la 
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producció. En aquesta, els segments menys solvents del capital desapareixen, bé per 

estrangulament financer, bé per menor competència: fallides, tancaments, processos que 

utilitzen les empreses resistents per fer-se amb béns de capital a preus baixos. El mercat es 

buida de competidors: es vas agafar a una nova etapa de formació bruta de capital. En 

aquestes coordenades, la persecució del benefici infereix la reducció dels costos de 

producció, per obtenir així una major quota de mercat. Això s'aconsegueix amb sengles 

objectius. D'una banda, amb la reducció dels salaris; per un altre, amb increments de la 

productivitat a partir de la utilització de nova tecnologia i d'iniciatives d'innovació, de 

manera que es contreu el temps necessari per produir mercaderies. Guanyar més i relegar 

dels mercats als competidors és la base dels canvis en les forces de producció: aquella 

“destrucció creadora” de Joseph Schumpeter que imposa girs transcendentals en les 

condicions de producció i distribució. Tenim aquí veritable innovació, que no seguidisme 

ni oportunisme econòmic; però situem el tema en la seva justa mesura: ni tots els 

empresaris són innovadors, ni actuen guiats pel valor afegit. La majoria d'ells –i d'aquí la 

gran matisació que ha de fer-se a la tesi schumpeteriana– es mouen per un objectiu 

elemental: obtenir majors rèdits, encara que això suposi no innovar, no millorar, no 

incentivar, tan sols perseverar en una pauta merament especulativa o elevant el que en 

termes marxistes es denomina taxa d'explotació. I aquí el control salarial constitueix l'altra 

peça seminal: la devaluació dels salaris, al costat d'actuacions expeditives en les 

legislacions laborals –en aquest punt resulta vital la connivència dels governs–, 

persegueixen dues metes essencials: baixar els costos laborals unitaris i, com a derivada 

bàsica, augmentar la productivitat de la força de treball –una productivitat que podem 

qualificar com a deficient, ja que no s'impulsa des de la innovació, sinó des de la 

intensificació de la força de treball en el procés productiu–, tenint en compte que menys 

actius van a fer el que abans feien més persones. L'explotació, per tant, s'incrementa.  

La Gran Recessió, en tal aspecte, planteja un escenari que és nou: es tracta de la 

primera crisi sistèmica en la qual els protagonistes centrals no són els desenvolupaments 

industrials o agraris, sinó l'economia de serveis. I aquí no apareixen nínxols clars d'inversió 

productiva per al capital, després de l'esclat de les bombolles immobiliàries i financeres, 

aspectes que podem observar amb claredat en altres cicles de grans recanvis tecnològics, en 

els quals noves inversions actuaven com a palanques per obrir altres etapes amb canvis 
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tècnics, organitzatius i amb mercaderies tangibles. És a dir, com assenyala Michel Husson, 

la multiplicació de béns innovadors no ha estat suficient per constituir un nou mercat 

comparable pel seu volum i efectes d'arrossegament a indústries més tradicionals, com per 

exemple la de l'automòbil (Husson, 2012). Llavors, l'alternativa passa per disminuir el cost 

de la força de treball: d'aquí les constants declaracions empresarials –i també des dels 

governs– per ser prudents amb les pujades salarials. Però, en paral·lel, una altra estratègia 

es rubrica: les retallades de l'Estat del Benestar, mecanismes de protecció social –incloent-

se els estabilitzadors automàtics–, que abracen la sanitat, l'educació i els serveis socials. 

L'argot és invariable: austeritat, equilibri, reformes laborals. El resultat més visible: la 

deflació, l'enfonsament de la demanda, fet que comença a preocupar als principals 

impulsors de les polítiques severes de l'equilibri pressupostari i de la dimonització del 

dèficit públic. Les contradiccions en l'aplicació de les polítiques econòmiques afloren 

novament: a l'obsessió pel control de la inflació, es va cedint pas a la inquietud per la 

caiguda dels preus i l'absència de fortalesa en la demanda agregada. De la mateixa manera, 

institucions econòmiques com el FMI alerten que l'aplicació de l'austeritat ha de ser 

compatible amb polítiques actives de creixement econòmic, la qual cosa acaba per ser un 

oxímoron.  

Davant la incertesa en la inversió productiva, es detecten eufòries en sectors nous, 

vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació, que vertebren capitals, 

beneficis expeditius i fortes especulacions agullonades per la laxitut en les polítiques de 

crèdit. S'entra en una espiral viciada, en la qual els preus de determinats actius creixen de 

forma desmesurada –ja siguin accions d'empreses de noves tecnologies informàtiques, ja 

béns immobiliaris–, retroalimentats per un crèdit que flueix de forma desregulada: la borsa 

es dispara, i també la sobreproducció d'habitatges. Però la saturació reapareix: és el que 

advertia Hyman Minsky, a partir de les seves anàlisis sobre la crisi de 1929, de manera que 

el fenomen s'instal·la de nou, i els beneficis esperats comencen a ressentir-se (Minsky, 

2008). És el pòrtic de la crisi. Què ha succeït, realment?: 

1. L'especulació ha generat un miratge: s'ha donat la imatge de creació de valor. Però aquest 

només brolla en el procés de producció, no en la distribució de mercaderies ni en 

l'intercanvi d'actius financers.  

2. La caiguda en la taxa de guany antecedeix a la crisi; no és la seva conseqüència directa. 
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Lògicament, el desplomi dels indicadors quan esclata la recessió provoca un al·luvió de 

pèrdues. Però l'anàlisi de les crisis econòmiques més importants revela que abans dels grans 

cataclismes econòmics s'advertien signes inequívocs d'esgotament de la pauta de 

creixement econòmic, si ben els economistes no es posen d'acord per concretar de quins 

marges temporals estem parlant (si es tracta d'etapes més llargues en la pèrdua de beneficis 

–en la línia dels cicles Jutglar–, o bé de conjuntures més breus –en l'òptica dels cicles 

Kitchin–). Falla, per tant, la formació brutal de capital en l'àmbit netament productiu, la 

capacitat del capital per atalaiar beneficis futurs en activitats noves o en les ja velles però 

millor adaptades –com ha passat sempre històricament–, capacitacions que han de conduir 

al podi final: la recuperació de la taxa de guany. 

3. Els economistes i les seves institucions acadèmiques, polítiques i de recerca, es troben 

donant bandades, aferrats a una ortodòxia fallida històricament, però que constitueix el full 

de ruta de tots els plans d'estudi en les Facultats d'Economia, en el mainstream del sistema. 

Les receptes són simples i invariables, es formulen de manera teòrica, però no sempre es 

compleixen rigorosament, encara que s'incideixi, una vegada i una altra, sobre l'abstracció 

teòrica: la crisi ha d'atallar-se amb baixades d'impostos a les empreses –si bé es pugen les 

imposicions indirectes per esbandir els dèficits, presentant-se falsament aquesta pressió 

fiscal com a efímera–, retallades en la despesa pública –divulgada com a malgastadora i 

ineficient, enfront de la glorificació de la gestió privada– i la privatització de serveis 

públics –que sempre poden ser rescatats si l'empresa privada fracassa–. No ha de descurar-

se que les bandades als quals al·ludia abans es deuen a la necessitat d'explicar a la societat –

molt sensibilitzada sobretot en el que concerneix al mercat laboral– alguna cosa difícil de 

demostrar: que aquestes polítiques van a generar ocupació estable i de qualitat, i que els 

sacrificis són necessaris per a una recuperació que es projecta en futurs inconcrets. Existeix 

un component teològic en aquest discurs, que s'edifica sobre una fe en fets indemostrats, i 

en la convicció que s'ha de creure –amb el que implica aquest verb– sense dubtar, acceptant 

que això és ciència, i que qualsevol altre plantejament està mogut per la ideologia. Perquè, 

dit això, no hi ha dubte que tals polítiques econòmiques –que comporten retallades socials, 

afebliment dels serveis públics, facilitats d'acomiadaments, baixades salarials– són 

reeixides si es correlacionen amb el seu veritable objectiu: abaratir costos laborals unitaris, i 

reprendre excedents davant la caiguda dels beneficis. Aquí ja les bandades cedeixen pas a 
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les certeses. Les polítiques econòmiques fracassen o són reeixides en funció a les metes 

reals –i no els comunicats a l'opinió pública, per mantenir una certa correcció– que es 

persegueixin. Créixer a taxes molt baixes, amb l'òptica bàsica de l'equilibri pressupostari i 

la dràstica tornada del deute –sense matisos possibles–, amb preus anèmics, legislacions 

laborals favorables a la precarietat contractual i la facilitació de l'acomiadament i amb una 

demanda inferior a la potencial, inferirà una recuperació econòmica molt feble –en termes 

de creixement del PIB per càpita–, seguirà reduint la participació dels assalariats en la 

generació de la renda i consolidarà la quota dels excedents d'explotació. Tot això amb 

resultats positius per als balanços empresarials. Malgrat les bones paraules, l'evidència 

econòmica suggereix que aquest i no un altre sembla ser el corol·lari que s'ha plantejat des 

dels sectors més conservadors de l'espectre polític, amb l'important col·laboració dels 

economistes que, sota aquestes perspectives ortodoxes, ofereixen el bagatge “científic” 

necessari perquè, en el seu conjunt, es converteixi en el gran missatge “ahistòric” que s'ha 

comprat pel gruix dels mass media: se'ns diu que aquesta és l'única sortida factible a la 

Gran Recessió. 
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V. Reflexions finals a tall de conclusions 
 Les pàgines anteriors han tractat d'oferir una explicació raonada sobre la Gran 

Recessió. El treball ha pres com a espais geogràfics essencials, en els diferents capítols, 

Xina, Estats Units, Unió Europea i Espanya. Aquesta opció no ha eludit altres realitats: 

Àfrica i les més importants economies asiàtiques. El motiu d'aquesta elecció radica en un 

relat molt concret i estilitzat, l'exposició telegràfica del qual és la següent: en la nova 

globalització, un líder es perfila com a alternativa plausible, Xina; la principal potència, 

Estats Units, es troba en una etapa de pèrdua d'influències de tot tipus, de qüestionament 

per tant en el seu lideratge mundial, agreujat a més per la irrupció de la Gran Recessió. 

Aquesta s'expandeix cap a Europa, esperonada al seu torn per causes endogenes de cada 

país; i, en aquest marc, l'exemple d'Espanya il·lustra sobre el fracàs estrepitós –al costat 

dels casos grec, irlandès i portuguès– de la política econòmica desplegada per les 

institucions econòmiques i pels governs per fer front a la crisi.  

La globalització està prefigurant nous líders econòmics, amb Xina com a 

protagonista fonamental. A Xina, els trenta anys que van de 1979 a 2010, de grans reformes 

i canvis econòmics, suposen el procés d'industrialització i de creixement urbà més 

important en la història de la humanitat. En 1979, el PIB xinès representava tan sols el 9 per 

cent del nord-americà; però les dades que el FMI projecta cap a 2020 indiquen que aquest 

percentatge arribarà al 25 per cent al costat d'un PIB que superarà al d'Estats Units. En 

altres paraules: Xina consolidarà un lideratge econòmic complet. Aquestes previsions, com 

les del Banc Mundial –que augura un menor creixement xinès entre 2026 i 2030, per 

l'acostament del país a la “frontera tecnològica”–, o les del BBVA –que projecta, entre 

2011 i 2021, un protagonisme de creixement dirigit per Xina, Índia i Estats Units– han de 

veure's amb precaució, de manera que només poden ser tingudes en compte les que s'han 

corroborat amb dades reals actuals i amb l'anàlisi de trajectòries estudiades. El que sí s'ha 

demostrat, com també s'ha recollit en aquest treball, és que Xina és ara capdavanter en el 

moviment comercial del món. El poder asiàtic s'ha mantingut amb l'esclat de la Gran 

Recessió. L'expansió de Xina s'ha consolidat, entre 2008 i 2013, en el comerç de 

mercaderies, en la gestió de fons d'inversió i en la captació de deutes públics de països més 

avançats. Al temps, el colós asiàtic es reafirma als mercats internacionals –principalment 

africans i llatinoamericans– per obtenir l'energia i les matèries primeres peremptòries per al 
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seu descomunal procés de creixement. Aquest, no obstant això, no està exempt d'amenaces 

i febleses, que radiquen en els mateixos dos elements que han portat a les economies 

desenvolupades a la crisi econòmica: excés de formació bruta de capital i, com a derivades 

essencials, sobreacumulació i caiguda en la taxa de benefici; i possibles bombolles 

immobiliàries i financeres, afavorides per un creixement urbà i espacial desconegut en 

aquestes dimensions. A això ha d'afegir-se un aspecte netament endogen: el raquitisme de 

la demanda interior i la desarticulació dels seus diferents mercats interns, un procés que 

requerirà inversions millor canalitzades i unes polítiques que suposin, d'entrada, un 

increment dels salaris.  

Ara bé, l'emergència de nous països, la consolidació de lideratges diferents, al costat 

del manteniment de la resta de l'economia del món, es basen en un vector clau: l'elevat 

consum d'energia. Aquest serà, sens dubte, un dels aspectes que inferirà desafiaments als 

científics socials i experimentals. Mantenir unes pautes de consum com les presents als 

països més avançats no serà possible per la seva extensió a les nacions que empenyen en el 

seu creixement: l'encariment energètic serà una variable que no podrà ser contemplada com 

un element gairebé estàtic, que només espasmòdicament ens sorprèn quan determinats 

interessos esperonen el problema. La dependència dels combustibles fòssils, que reafirma el 

poder econòmic i polític de països productors –independentment dels seus règims–, 

constitueix un factor que, curiosament, s'ha arraconat en el curs de la Gran Recessió. El 

preu del petroli ha quedat soterrat per altres indicadors que han estat més presents en les 

agendes polítiques, subratllats i difosos pels mitjans de comunicació: les xifres del dèficit 

públic, de les primes de risc, del deute públic i de l'atur. L'energia és un decorat de fons que 

s'enalteix quan es vincula a negociacions polítiques o a conflictes bèl·lics. Però representa 

una peça seminal de tot procés de creixement sobre les bases en les quals està establert: el 

seu encariment, atès que el petroli barat s'ha acabat ja (malgrat la recent evolució a la baixa 

dels seus preus), va a condicionar també la sortida de la crisi econòmica, i el domini dels 

seus fluxos –i dels seus estocs– constrenyerà reestructuracions en la geografia econòmica. 

D'altra banda, les mesures aplicades en la Gran Recessió per la Comissió Europea, 

el FMI i el BCE han tingut unes conseqüències bàsiques en la Unió Europea: la retallada de 

la despesa pública, el rescat d'entitats financeres, l'augment de l'atur, la caiguda de la 

demanda agregada i la deflació. Els dèficits públics s'han corregit parcialment; no així el 
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deute públic, que segueix en augment precisament per esbandir els primers. Aquestes 

receptes, d'una severíssima austeritat, no estan impulsant un creixement econòmic 

sostingut; al contrari: aquest procés està sent molt fràgil, tenint en compte que als 

problemes existents en les economies privades –incertesa, falta de crèdit, fallides, crisis 

d'inventaris, necessitat de capital circulant, inversió baixa–, se li afegeix la desqualificació 

de l'economia pública, presentada com la causant dels desequilibris econòmics, de manera 

que la solució radica a aprimar-la o a generar formes de privatització dels serveis essencials 

(sanitat, transport, energia). És així com la Gran Recessió, que s'inicia en l'esfera privada, 

s'acaba traslladant a la pública amb un objectiu essencial: el desmantellament de l'Estat del 

Benestar, observat com una font de despesa –i no d'inversió– que amb prou feines genera 

beneficis. Retallar s'ha convertit en el verb més conjugat pels polítics i els economistes, 

com una espècie d'icona la consecució final de la qual posarà els fonaments per a una 

recuperació efectiva del creixement econòmic. No existeixen dades empíriques que avalin 

tal plantejament; però no sembla importar: el missatge que s'ha fet necessari és ajustar 

l'economia pública, lligat a la idea que s'ha viscut amb excessos, són la justificació perfecta 

que, a més, compta amb el beneplàcit del mainstream acadèmic. Ara bé, en la Gran 

Recessió: 

• La intervenció dels governs va frenar la caiguda dels grans bancs. 

• Però atès que els deutes no es van cancel·lar, enormes masses de capital fictici segueixen 

estant recolzades per promeses de pagament futur molt dubtoses. El problema no està 

resolt.  

• Els diners van a comprar or i deute públic. El capital busca acomodament en nínxols 

segurs, però de baixa rendibilitat, allunyats de l'economia productiva: persegueix afermar la 

massa de guany.  

• L'obstinació dels governs per evitar fallides ha eludit una depressió major, però els 

problemes estan postergats.  

• No han estat suficients els esforços perquè es recuperi la rendibilitat i es rellanci 

l'acumulació, que hauria de passar per una destrucció de capital. 

Per tant, la realitat econòmica és obstinada. D'entrada, les polítiques que s'han 

adoptat han diferit: a Estats Units, l'actuació de les institucions públiques ha estat més 

decidida que en la Unió Europea, dominada per un disseny en el qual la potència germànica 
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ha marcat, sense fissures, el full de ruta. Aquesta òptica d'una dividida eurozona entre un 

nord ric, estalviador, industrial i exportador i un sud menys desenvolupat, despreocupat i 

terciari, s'ha consolidat en la Gran Recessió, a causa de les mesures econòmiques 

desenvolupades. S'ha perpetrat un engany deliberat, gens inconscient: que la sortida a la 

crisi descansava sobre la capacitat d'exportar, i aquesta, a partir d'una economia competitiva 

que necessitava, al seu torn, de costos més baixos. La faula s'ha divulgat des de càtedres, 

platons de televisió, emissores de radi i tabloides reconeguts, a part de les plataformes 

polítiques: exporti vostè més, i veurà com els seus problemes es resoldran. És el model 

alemany de creixement que, com el sentit comú aconsella, és impossible ser emulat per tot 

el món. És així com s'ha elaborat una teoria de la devaluació interna –per la via de rebaixar 

els costos laborals unitaris–, atès que en el marc europeu no poden donar-se devaluacions 

nacionals monetàries. L'engranatge és simple, però d'una profunditat majúscula, sobre dos 

eixos bàsics: les retallades salarials en la Unió Europea han d'aplanar la competitivitat en 

una globalització molt concorreguda, amb líders econòmicament agressius –Xina, Estats 

Units, Alemanya, sobretot–; i els ajustos draconians en les economies públiques barregen 

deliberadament inversions i despeses, si bé la idea que es ven és racionalitzar el sector 

públic enfront del presumpte despropòsit de desequilibris excessius. El resultat és 

l'increment de l'atur, el desplomi dels salaris i, alhora, la major participació dels excedents 

empresarials en la formació de la renda, mentre la massa salarial perd sencers. Dit d'una 

altra manera molt més directe: l'explotació laboral creix, en un context en el qual la taxa de 

benefici s'ha estancat. L'estratègia s'ha sustentat en dos pilars bàsics: 

a) La ideologia: des del moment que resulta difícil justificar la retallada del sector públic en 

les economies de la perifèria europea, en les quals el pes de la despesa pública sobre el PIB 

segueix estant per sota de la mitjana comunitària. Això mou a pensar que existeixen 

preceptes ideològics que emparen les mesures dràstiques d'austeritat, aquesta persecució a 

quadrar els comptes públics encara que això comporti pauperitzar serveis bàsics com la 

sanitat, l'educació i les prestacions socials. La bateria d'actuacions, tintades d'una ideologia 

economicista –en el pitjor sentit de l'accepció–, ha suposat precaritzar el mercat de treball, 

augmentar la desocupació entre la població jove i incrementar la desigualtat social. No 

obstant això, la ideologia segueix la seva croada: es diu que aquestes mesures són les 

úniques factibles i que no hi ha marge per a altres possibilitats. Tot sense tenir en 



Carles Manera 
_________________________________________________________________________ 

	   90	  

consideració el cicle econòmic. El pensament únic s'instal·la, amb més intensitat, en el 

camp de l'economia, i institucions acadèmiques contribueixen al seu apuntalament i 

divulgació. Se'ns remet a un futur incert de dubtós benestar des d'un present cert de 

malestar constant, sense accions per encarar-ho. 

b) Una política econòmica regressiva: centrada en exclusiva a “sanejar” els comptes 

públics, amb retalls gruixuts en partides sensibles, ja enunciades. Al mateix temps, aquesta 

pretensió es complementa amb anunciades rebaixes d'impostos que se substitueixen per un 

increment tangible de la pressió fiscal: en essència, la tributació indirecta. En els casos 

europeus, els requeriments de les autoritats comunitàries infereixen menors inversions 

públiques, en honor d'equilibrar els pressupostos i no activar més els dèficits, de manera 

que l'escenari econòmic és evident: a la parquedat inversora privada s'afegeix, en paral·lel, 

la raquítica inversió pública.  

Amb aquestes premisses, una vegada més el sentit comú ens fa entendre que va a 

ser molt difícil recuperar l'economia: el que es defensa en la Unió Europea està ralentint 

l'activitat, i penalitza la recuperació de la demanda. A més, s'aguditzen els desequilibris 

socials. 

En efecte, la desigualtat creix. El creixement econòmic ha beneficiat sobretot a un 

estrat social cada vegada més reduït. Aquest plantejament no és ideològic, sinó empíric. Les 

recerques recents, que incorporen una potent base d'Història Econòmica, conclouen de 

manera solvent que la desigualtat ha augmentat entre 1982 i 2015, sota els preceptes del 

paradigma neoliberal. La utilització d'altres fonts estadístiques –relacionades amb la 

productivitat del capital–, van en la mateixa adreça: l'augment de la desigualtat es 

correlaciona amb una caiguda de la productivitat del capital, un avanç en la productivitat 

del treball, l'increment de la desocupació i, al seu torn, la constatació de dos processos 

inversos: la caiguda de la taxa de guany i, amb seguretat, el creixement de la massa de 

guany. Això és el que possibilita seguir amb el model econòmic, en un escenari en el qual 

no s'acaben de concretar amb claredat nous nínxols d'inversió productiva.  

En tal aspecte, indicadors com la productivitat del capital i la taxa de guany fan 

pensar en la visibilitat d'inversions productives a curt termini, que resultin atractives per a 

les empreses. Les transformacions tecnològiques o tecno-econòmiques han anat aparellades 

a possibilitats inversores que permetien remuntar les caigudes en la productivitat del capital 



Carles Manera 
_________________________________________________________________________ 

	   91	  

per la via del progrés tècnic, de manera que s'asseien les bases per a una nova fase 

d'acumulació. Jo no veig això en l'economia actual. Les sortides semblen inexistents, si 

s'analitzen des de l'òptica productiva. Se'ns poden ocórrer moltes opcions: energies 

renovables, nanotecnologia, enginyeries genètiques i ambientals; però la realitat és que els 

capitals flueixen cap a negocis especulatius i es troben més còmodes en els territoris de les 

finances: aquí algunes operacions poden ser arriscades, però la seva tornada és ràpida i els 

processos d'amortització són igualment expeditius. Per tant, en la fase econòmica en la qual 

s'ha produït la Gran Recessió no albiram tampoc lideratges productius. Els grans 

creixements econòmics s'estan generant en països emergents i amb processos de 

deslocalització per empreses occidentals, de manera que no estem davant sectors nous, com 

sí va esdevenir en altres canvis històrics relacionats amb revolucions tecnològiques. Les 

TIC tenen sens dubte una funció essencial en el camp inversor, tant en les economies 

avançades com en les emergents. Però no són una panacea que vagi a resoldre els greus 

problemes dels mercats laborals a Europa i, en menor grau, a Estats Units.  

Les economies més desenvolupades presenten ara un tret definitori: s'han 

terciaritzat. Això complica encara més l'anàlisi de la sortida de la Gran Recessió. Els 

economistes s'han enfrontat a greus crisis econòmiques en el passat, i han hagut d'aprendre 

sense experiències prèvies (el cas de la crisi energètica dels anys 1970 és il·lustratiu: 

l'estagflació mai s'havia produït, de manera que això va representar un repte per a 

acadèmics i polítics). Però un nexe comú definia les estructures econòmiques durant les 

grans crisis de 1873, 1929, 1973 i 1979: eren industrials, clarament. La Gran Recessió 

suposa la primera crisi greu que assalta economies de serveis, en els quals no sempre 

existeixen homogeneïtzacions i on la mercaderia és absent. Els possibles nínxols d'inversió 

tindran aquí un protagonisme essencial, i no sempre estaran relacionats amb canvis en les 

pautes tecnològiques: la intensitat laboral persistirà, i el que seria raonable és que aquesta 

es canalitzés cap a activitats que tenen una relació directa amb el manteniment dels ressorts 

bàsics de l'Estat del Benestar. En tal aspecte, els processos d'educació haurien de resultar 

crucials, sobretot a l'àrea de la formació professional: sanitaris, assistents, monitors, 

cuidadors, treballs que no requereixen necessàriament estudis universitaris, l'aplicabilitat 

dels quals es vincula a relacions amb la infància –escoles primàries, per exemple– i amb la 

vellesa –residències gerontològiques– i que suposen una major intensitat de la força de 
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treball.  

Però tot això ha de ser factible si l’empresariat participa, i ho fa amb criteris no 

especulatius: heus aquí un aspecte microeconòmic que els grans models macroeconòmics 

tendeixen a ignorar. Els empresaris actuen sota la lògica del benefici, i és normal. Però 

també ha de dir-se sense embuts que bona part d'ells no es plantegen més reptes que els que 

els faciliti l'empara del sector públic. Joseph Schumpeter pot passejar-se amb part d'aquests 

capitans econòmics; però segur que no es trobaria còmode amb molts d'ells. Màxim quan 

algunes de les seves pretensions radiquen a obtenir subvencions públiques o altres regalies, 

i això els permet mantenir negocis i trencar així amb un principi teològic liberal: el 

desenvolupament del mercat sense distorsions. Perquè els empresaris saben alguna cosa que 

els economistes convencionals –que són legió– s’entesten a ignorar, absorts per la seva 

religió: que aquest mercat no funciona en competència perfecta, que les pressions i les 

influències són essencials i que els punts d'equilibri no es construeixen més que amb mans 

ben visibles. Privatitzar, desregular, relaxar impostos, flexibilitzar les normatives laborals, 

totes les peticions empresarials es concentren a fitar els seus costos laborals unitaris; tots els 

discursos poden ser, fins i tot, políticament molt correctes, com per exemple la inquietud 

per la recerca i la innovació, la formació dels joves, la preocupació per la desocupació, 

elements que, no obstant això, rarament es traslladen als comptes d'explotació de les 

empreses. En l'Europa del sud, la premissa és clara: es busca el menor cost laboral, 

independentment de la formació del treballador. Aquest és l'objectiu. I la Gran Recessió ho 

està rubricant. 

Endemés, altres factors han de ser tinguts en compte de cara a una nova política 

econòmica que superi les estretors i els bloquejos de l'actual:  

• Urgeixen polítiques més inflacionistes en el nord de la Unió, que obrin diferencials 

salarials entre l'Europa més avançada i la perifèrica, amb l'objectiu d'evitar una 

competència via salaris. Aquesta idea infereix la necessitat elemental que els sous pugin 

fins al punt que la inflació dupliqui pràcticament l'establerta en el Tractat de Maastricht. 

Serà, al seu torn, una garantia per estimular la demanda interior en aquestes nacions. 

• Major esforç d'inversió pública, amb un increment de la participació dels Estats al 

pressupost comunitari i el concurs del Banc Europeu d'Inversions. En unes coordenades 

d'atonia en la inversió privada, la pública ha d'exercir de palanca de creixement, tenint en 



Carles Manera 
_________________________________________________________________________ 

	   93	  

compte que els multiplicadors novament calculats pel FMI –entre 0,9 i fins i tot 2,2– poden 

fins a quadriplicar els més austers –0,5 segons un erroni treball del propi FMI, reconegut 

pel seu economista cap–. Aquesta equivocació monumental ha santificat les polítiques 

d'austeritat, que segueixen sense entendre les correccions ja advertides. És a dir: més 

inversió pública suposa més capacitat econòmica, més crèdit, més activitat, més 

contractació i més ocupació. 

• Ha de repensar-se la fiscalitat, per fer-la més progressiva. La caiguda d'ingressos i no el 

balafiament generalitzat de la despesa, ha estat la causa central que ha desequilibrat els 

comptes públics. Malgrat la insistència de molts economistes –amb dades irrefutables a la 

mà–, el mainstream ha seguit, impertèrrit, en la seva obstinació gairebé malaltissa: la culpa 

és dels governs, que han dilapidat recursos públics en coses tan poc edificants com a 

hospitals, escoles, recerca i prestacions socials. Aquests són els esquinçalls arrencats a 

l'economia pública. I rescabalar-los imposa aplicar mesures tributàries a les rendes 

privilegiades amb la incorporació, a més, de dos aspectes essencials: la fiscalitat ecològica 

–en la línia del que es ve desenvolupant en molts països europeus, principalment nòrdics–, 

amb l'adopció igualment de figures fiscals amb finalitats estrictament recaptatòries –més 

que dissuasòries: per exemple, les taxes sobre pernoctaciones turístiques–; i la persecució 

implacable del frau d'alta volada, a partir de l'eliminació del secret bancari i de la major 

comunicació inter-bancària en relació a operacions i comptes.  

Dues conclusions de caràcter general serveixen per concloure el treball: 

1. En aquest text, es reivindica amb passió la Història Econòmica i el seu instrumental com 

una disciplina imprescindible perquè els economistes atenguin, entenguin i diagnostiquin 

millor els signes que reiteren els processos econòmics. Existeixen moltes frases cèlebres de 

famosos col·legues que han elogiat la funció de la Història Econòmica. Per desgràcia, 

sembla ser que només ells les creien, des del moment en què l'economia retrospectiva no es 

potencia en l'ensenyament de l'economia, com tampoc la sociologia o el pensament 

econòmic. Les proves són contundents, de manera que renuncio a invocar alguns insignes 

Premis Nobel –que els hi ha– que hagin lloat el coneixement humanístic i el seu rol central 

en la formació econòmica. Tan sols cal recordar que les anàlisis merament conjunturals, 

descriptius, emparats en l’aparell matemàtic, han disposat de sortides molt limitades al 

públic, tret que aquest sigui professional i expert. Els errors, al seu torn, han arribat a ser 
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antològics: de predicció, de diagnosi, de metodologia. Les anàlisis econòmiques que han 

aportat la profunditat cronològica han contribuït a una millor comprensió dels processos i, 

fins i tot, han servit per donar a conèixer l'economia a possibles i inquiets clients, amb 

major profusió que en el cas anterior. El paradigma neoclàssic (amb grans economistes que 

han de ser millor coneguts), en la seva prepotent versió neoliberal, està servint poc per 

comprendre el que està passant i, al seu torn, per oferir vies plausibles de sortida que 

millorin la vida de les persones. L'economia haurà de llavors ser més humil i aprendre a 

escoltar altres disciplines i integrar-les, de forma holística, en el seu cos doctrinari.  

2. La Gran Recessió s'emmarca en una crisi sistèmica, atès que suposa una clara tendència 

en un canvi de lideratge, el qüestionament dels espais econòmics existents –com la pròpia 

Unió Europea–, la pèrdua transitòria de capacitat del capitalisme per refer-se de forma 

sostinguda –amb reculades en els beneficis– i la incertesa –financera i d'objectius– en 

l'estratègia inversora. Però el capitalisme, com a sistema, no està en fase terminal –com 

s'assevera des d'alguns postulats sociològics, antany lligats amb les tesis de la dependència– 

ni s'aprecia que ningú vagi a refundar-ho –com va suggerir un alt mandatari europeu–. El 

sistema funcionarà si augmenta la seva massa de guanys, encara que la taxa de beneficis 

caigui. El final de la Guerra Freda i de la política de blocs ha donat ales al capitalisme en 

una adreça clara: la seva ideologia ho impregna tot, el seu llenguatge ha contaminat bona 

part de les forces d'esquerres i els seus esquemes han estat assimilats per molts intel·lectuals 

progressistes. Però, a més, la Gran Recessió està demostrant que els plans del 

conservadorisme polític són tornar a una inèrcia històrica: la que consagrava la desigualtat. 

Baixar salaris, acomiadar treballadors, retallar serveis, aprimar prestacions, tenen un 

objectiu: instal·lar el temor i engrossir aquell “exèrcit de reserva” que permet, precisament, 

mantenir els costos laborals a ratlla i dominar les negociacions laborals. Parlava d'inèrcia 

perquè si s'observen les recerques més recents en Història Econòmica, des del segle XVIII 

tan sols en el període 1950-1980 hem assistit a una fase de major igualtat en les rendes, 

d'una equitat més visible. Són, aquests anys, una anomalia històrica? Els trets distintius de 

l'Estat del Benestar tenen dates properes, en el temps històric. La població les ha assumit 

com a estables. La Gran Recessió està demostrant que això no necessàriament serà així, i 

que les forces de la regressió van a utilitzar tots els instruments disponibles (entre els quals 

la ideologia torna a ser determinant) per justificar el seu enderrocament i tornar a un passat 
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relativament proper. De la resposta ciutadana, política, social i electoral, dependrà que això 

no es compleixi. 
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