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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 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 
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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 malgastador (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.  

 
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 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 
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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 munió 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 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 buides 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 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 
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més l'acomiadament. Tot en honor d'una suposada competitivitat . 
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. 

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 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 gurus que dissenyen aquestes estratègies 
que només condueixen a l’esfondrament. 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 (consorcis 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 
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 
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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 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 allò que és públic, certificat com a ineficient sense 
matisos, mentre l'esfera privada es posa com a exemple a seguir. La ideologia arrasa. 
 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 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 
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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 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.  
 

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 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 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, 
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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 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 
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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 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 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 
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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 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, 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 
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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.  

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 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 redistributius són menors. 
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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. 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 (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 serà 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, 
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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). 
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. 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. 
 

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. Aquesta tesi s'ha 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'última instància per a cadascun dels Estats 
integrants. 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 l’alentiment és 
remarcable, sense que existeixin plans similars als observats –i llocs en funcionament– 
per a les ajudes bancàries.  

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 
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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.  

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 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 
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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 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 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; una altra, que fuig precisament 
d'aquestes polítiques aplicades durant llargs quinquennis, 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.  

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 
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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=te
c00115&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 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.  

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_1
1_05_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 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 
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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 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). 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 trencat 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 
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l'estabilitat absoluta dels preus és una benedicció, que proporciona grans beneficis amb 
escassos costos, descansa més en la fe que 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. 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. 

 
6. Conclusions 

Les fases alcistes del cicle econòmic solen anar aparellades a augments salarials, 
atès que disminueix la desocupació. Això pot explicar la reducció de la taxa de benefici 
o, també, una major equitat social. 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, i aporten la imatge de la 
generació de valor. Però els avanços que provoquen aquestes accions no es relacionen 
de manera directa amb la producció. En aquesta, els segments menys solvents del 
capital desapareixen: fallides, tancaments, processos que utilitzen les empreses 
resistents per fer-se amb béns de capital a preus baixos. El mercat es buida de 
competidors. Guanyar més i relegar dels mercats als competidors és la base dels canvis 
en les forces de producció: aquella “destrucció creadora” de Joseph Schumpeter. Però 
atenció: ni tots els empresaris són innovadors, ni actuen guiats pel valor afegit. La 
majoria d'ells es mou per un objectiu elemental: obtenir majors rèdits, encara que això 
suposi no innovar, no millorar, no incentivar. I aquí el control salarial constitueix la 
peça seminal: la devaluació dels salaris, al costat d'actuacions expeditives en les 
legislacions laborals –en aquest punt resulta vital la connivència dels governs–, 
persegueix una meta essencial: baixar els costos laborals unitaris. L'explotació, per tant, 
s'incrementa. Això és el que està passant, al nostre entendre, en el decurs de la Gran 
Recessió. 
 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. 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. En paral·lel, una altra estratègia es rubrica: les 
retallades de l'Estat del Benestar, mecanismes de protecció social, 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. Les 
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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. Un oxímoron. La distracció 
dels economistes és monumental. L'única eina prevista: seguir baixant salaris, sota 
fraseologia a l’ús –com incrementar la competitivitat i augmentar la productivitat–. 
Sense sortida. 
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