
Ja fa anys, des del 2008, que sentim a parlar de la crisi- crisi financera, crisi espanyola, 
crisi europea - i de les diferents polítiques per combatre-la i superar-la. Uns reclamen 
austeritat i mà dura, els altres insisteixen que sense una intervenció anticíclica de caràcter 
públic no hi ha possibilitats de recuperació. En alguns moments sembla que els països més 
afectats, i Europa en general, comencen a superar la crisi i poc després reapareixen els 
símptomes de la malaltia. Crisi en U, en doble U, en L, discuteixen els lingüoeconomistes. 
Països que fins ara no havien estat en discussió, com França, comencen també a sentir els 
efectes de la crisi i fins i tot Alemanya veu disminuir sensiblement la taxa de creixement 
del seu PIB. Europa es torna a estancar i apareix una seriosa amenaça de deflació. 
L’espectre de la crisi a la japonesa, que ha durat gairebé vint anys, es fa present. Malgrat 
tot, de moment la força i els criteris dels països del nord s’imposen, i malgrat algunes 
declaracions de responsables de la UE i de certs canvis de política monetària del Banc 
Central Europeu, segueixen aplicant-se les receptes de caire neoliberal.

Tinc la convicció, gairebé des del començament, que això que es va començar 
considerant com una crisi financera era en realitat només una manifestació d’una crisi 
sistèmica molt més profunda. Tractaré d’exposar en poques pàgines allò que considero 
el nucli essencial del problema.

Des de fa ja gairebé trenta anys, empesos pel desig de reduir els seus costos de 
producció, guanyar posicions competitives i, en definitiva, millorar els seus beneficis, les 
grans empreses occidentals varen iniciar un procés de localització de les seves activitats 
productives a països en vies de desenvolupament. Cercaven, naturalment, una mà d’obra 
abundant i barata que, combinada amb el seus recursos financers i la seva capacitat 
tecnològica, els permetés produir a uns costos incomparablement més baixos que els 
dels seus països d’origen. 

És fonamental entendre que aquesta nova estratègia ha estat possible degut a 
l’anomenada revolució digital, que ha transformat radicalment les estructures productives 
i que té encara un llarg recorregut per endavant. Les noves tecnologies aplicades als 
camps de la informàtica, les telecomunicacions, la logística i el transport, juntament amb 
els processos i acords de globalització i desregulació que s’havien posat en marxa en 
paral·lel, feien possible aquest nou esquema productiu a escala planetària. Cada un dels 
agents pensava així millorar enormement la seva capacitat competitiva, augmentar els 
seus marges i ampliar els seus mercats. I molts d’ells ho han aconseguit. Però, això sí, 
naturalment cap d’ells, ni els governants dels seus països, va pensar ni per un moment 
en les conseqüències que tots aquests fets tindrien, a escala macroeconòmica, sobre les 
seves economies i societats.

En paral·lel a aquests processos materials, el sistema va anar desenvolupant, amb la 
col·laboració d’universitats i tota mena d’organismes i experts internacionals, un corpus 
de teoria econòmica i una filosofia marcats profundament pels principis de l’ultra 
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liberalisme i el predomini absolut del mercat. Els governs de Reagan i Thatcher varen 
ser els precursors d’aquesta nova política que havia d’acompanyar els nous temps que 
es prometien feliços per a tothom. La caiguda de l’imperi soviètic i l’anomenat final de 
les ideologies contribuí a eliminar els murs de contenció que des de la segona guerra 
mundial havien suposat.

La transferència progressiva de les activitats productives a d’altres continents va 
créixer de manera imparable. Preguntem-nos quants dels productes manufacturats 
que avui consumim es fabriquen a Europa. Progressivament també, d’una manera 
pràcticament imperceptible al començament, de forma ja evident avui en dia, l’activitat 
econòmica i l’ocupació es varen anar debilitant i les economies desenvolupades van 
veure, com a conseqüència, una reducció de la seva demanda interna. 

És en aquests moments quan comencen a aparèixer les bombolles de tota mena, 
especialment les immobiliàries, com una fórmula per mantenir la demanda, sobretot 
en els països de baix nivell productiu, els més afectats pels esmentats processos 
de deslocalització. Per què a la construcció? Doncs, entre d’altres raons, perquè la 
construcció, tant d’habitatges com d’obra pública, no es pot produir a la Xina o a Bangla-
Desh. El món financer, que necessita col·locar els seus recursos creixents, es llença al 
finançament descontrolat del consum i al sector de la promoció immobiliària, sobretot 
en els països mediterranis i als mateixos EEUU. I els grans fons d’inversió a invertir 
en emissions de títols de deute públic que es destinen a cobrir dèficits dels estats. Tot 
això sense cap criteri de risc raonable de manera que mentre es sosté artificialment la 
demanda, s’emmascara la seva caiguda natural i alhora es situa l’endeutament públic i 
privat en uns nivells insostenibles de cara al futur.

El procés de transferència de la producció als països anomenats emergents continua 
sense aturador i les forces productives autòctones d’aquests països van adquirint 
personalitat pròpia. Comencen a generar recursos econòmics i tecnologia pròpia i poc 
a poc es configuren en aquests països conglomerats industrials, productes i marques, 
centres d’investigació i xarxes comercials pròpies. 

I no només això, sinó que els excedents financers que acumulen amb les seves 
activitats assoleixen uns nivells que els situen entre els principals inversors financers 
del planeta. Els seus bancs i les seves societats d’inversió cobreixen ja una part molt 
important de l’endeutament exterior dels països fins ara dits desenvolupats i passen 
a controlar algunes importants decisions estratègiques de les seves polítiques. Potser 
aviat caldrà canviar l’adjectiu amb el que qualificàvem aquests països pel de decadents.

En paral·lel, el procés d’acumulació de riquesa en poques mans genera una enorme 
massa de recursos  financers que, protegits per una normativa cada cop més permissiva 
i desregulada, contribueix a fomentar les activitats especulatives a escala planetària i 
a accentuar els moviments cíclics de l’economia real, en lloc d’atenuar-los com s’havia 
augurat.

Mentrestant, sobretot a Europa, els efectes de tot aquest procés no paren de 
manifestar-se. Desindustrialització, atur i debilitat de la demanda en són les principals 
conseqüències. Els efectes per al sector públic resulten devastadors. Menors recaptacions 
fiscals com a conseqüència de la menor activitat i major despesa per cobrir les majors 
necessitats socials que genera l’atur. Resultat: dèficits creixents que se sumen als ja 
generats en les eufòriques etapes anteriors. Per acabar-ho d’adobar, la classe dirigent 
europea ha fet una lectura errònia de la situació i està prenent i imposant una sèrie 
de mesures entorn a l’anomenada consolidació fiscal que deprimeixen encara més la 
demanda i alimenten el cercle viciós sense aconseguir reduir substancialment els dèficits 
i el deute acumulat. Tampoc les polítiques monetàries tradicionals de reducció dels tipus 
d’interès aconsegueixen millorar l’activitat i l’atur enfrontades amb la incertesa i la 
manca de capacitat de compra.
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I arriba finalment l’element que tanca el cercle infernal. Si la demanda interna no pot 
cobrir la capacitat productiva i ocupar la força de treball, la recomanació dels pontífexs 
del liberalisme és: “Millori la seva competitivitat i exporti a la resta de món. Per això li 
hem procurat un mercat globalitzat”. I per això, la recepta que no paren recomanar es 
concreta en dues grans línies d’actuació. 

Primera: Facin reformes estructurals, paguin menors salaris, assumeixin menors 
prestacions i costos socials, redueixin al màxim la despesa i la inversió públiques, 
desinverteixin i privatitzin tot allò que puguin. 

Segona: dediquin-se a activitats de major valor afegit. Nosaltres, els desenvolupats, 
pensem, investiguem, dissenyem i fabriquem els productes i béns d’equipament més 
sofisticats. I els altres ja ens els fabricaran a bon preu.

On rau la fal·làcia d’aquestes línies argumentals?

Pel que fa a la primera, la cursa per aconseguir una competitivitat en base a la reducció 
dels salaris i les condicions laborals en general, aquesta és una tasca que em sembla 
inassolible. Els països de l’anomenat tercer món disposen d’una quantitat enorme de 
mà d’obra, d’allò que anomenaríem exèrcit de reserva de treball en la terminologia 
marxista. I el que és més greu, el fan treballar en unes condicions d’extrema precarietat. 
En aquesta situació, per més que es rebaixin els nostres salaris i les condicions laborals, 
com es pot competir amb la producció industrial de països que paguen uns salaris quinze 
o vint vegades inferiors als europeus amb jornades laborals que gairebé poden duplicar 
les nostres?

S’ha argumentat que, amb el temps i les reivindicacions socials que es produiran, 
aquests països tendiran aproximar-se a nosaltres i es reduiran així els seus avantatges 
competitius. Un argument que em sembla il·lusori per la senzilla raó que aquestes 
condicions deriven de la mateixa existència d’aquest exercit de treball, que permet a 
les minories gestores i propietàries, tant nacionals com internacionals, sotmetre’l a una 
veritable explotació. I no sembla que aquest exèrcit, ni les pràctiques abusives que s’hi 
cometen,  puguin reduir-se sensiblement a un molt llarg mig termini.

Més aviat està passant tot al contrari, som nosaltres els que ens estem acostant a 
marxes forçades als seus nivells. El sistema ja s’encarrega que l’ajust es faci a la baixa, 
ensenyant la pastanaga que només una major competitivitat ens pot salvar si volem 
aprofitar les enormes oportunitats que ens ofereix un mercat globalitzat.

Pel que fa a la segona línia argumental, no discutiré la conveniència de fomentar tot el 
que sigui la societat del coneixement, la investigació i el desenvolupament, iel dedicar-se 
a la fabricació de maquinària i equips d’alta tecnologia, sofisticats i amb preus elevats 
que resisteixin millor la competència. Però no ens enganyem, no imagino una societat 
desenvolupada integrada només per científics, investigadors i experts, una societat de 
savis que pensen perquè els manobres i operaris d’arreu del món treballin per a ells.

De fet, els països emergents estan ja començant a generar la seva pròpia tecnologia 
que, d’una forma natural, deriva i està connectada amb les activitats productives. I quan 
un veu la quantitat de centres universitaris que s’estan obrint en aquests països i la 
tenacitat amb la que s’hi treballa, s’ha d’esperar que ben aviat la competència ens la 
plantegin no només en el terreny de la producció fabril sinó en el de la investigació i el 
desenvolupament. Algú pensa que d’ací poc a la Xina o a l’Índia no podran fabricaran 
vehicles, avions i altres equips de la màxima tecnologia com els que avui es fabriquen a 
Alemanya o als EEUU? Doncs jo no. De manera que això de “Nosaltres pensem, que ells ja 
produiran”, res de res. Pensem només, per exemple, en la presència de  músics i cantants 
orientals en les orquestres europees... 

S’està començant a produir l’arribada als països decadents de tècnics, professionals 
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i comerciants orientals que inicien les seves activitats i organitzen les seves pròpies 
xarxes comercials on ben aviat tractaran de vendre’ns, si els hi podem comprar, els seus 
productes; no només els nostres fabricats allí, com passa ara.

Podria ser interessant contemplar tots aquests fenòmens en termes d’una lluita dar
winiana per millorar les condicions de vida dels diferents pobles. Uns països, uns conti-
nents, fins ara totalment marginats del curs de la història comencen a entrar-hi a partir 
dels canvis que la tecnologia i les forces del capitalisme els proposen. I això produeix de 
fet, amb totes les inconsistències i particularitats del cas, una  batalla per apropiar-se 
amb condicions avantatjoses dels recursos i els mercats.

En conseqüència, si els trets que acabem de descriure són correctes i no es produeixen 
canvis molt radicals, difícilment imaginables avui, no sembla fàcil que Europa en el seu 
conjunt tingui unes expectatives de creixement alt i sostingut en els propers temps. Més 
aviat penso que tot això que estem vivint no és més que el començament d’una nova era, 
encara que l’expressió pugui semblar ampul·losa, que molts ens volen endolcir o ocultar. 
Ens esperen, em temo, bastants anys de creixement molt baix, taxes d’atur elevades, in-
flacions properes a zero i cronificació dels deutes públics i privats.

Els canvis produïts per la revolució tecnològica digital han derivat en modificacions 
substancials en la geografia econòmica mundial. Uns nous països econòmicament joves, 
en uns estadis inicials de desenvolupament, dotats d’uns recursos humans molt abun-
dants i partint d’uns nivells mínims, estan ocupant el lloc de les anteriors potències in-
dustrials. Aquestes, certament, mantenen encara una infraestructura important, el nivell 
cultural, el prestigi de la seva història i el seu savoir faire, però des d’una perspectiva 
estrictament econòmica, que és el que compta en el món competitiu actual, tindran un 
rol cada cop menys rellevant. Per tant, al marge del que diguin els governants d’aquests 
països, que mantenen la il·lusió d’una recuperació i un retorn al model de creixement an-
terior a la crisi, Europa és un continent en decadència, amb una població amb tendència 
a l’envelliment i una economia estancada i amb un alt nivell d’atur en el millor dels casos.

Quines possibilitats d’actuació tenen, doncs, aquests països en el context que hem 
descrit. La veritat és que jo no en veig masses. Per una banda, amb les limitacions que 
hem descrit, tractar de millorar la seva competitivitat per fer-se un lloc en el comerç 
mundial, sobretot en aquelles especialitats en què el pes de la mà d’obra poc qualifi-
cada sigui menor. Però serà difícil i, en tot cas, ho faran al preu de perdre els nivells de 
renda i benestar material que havien assolit i probablement no es podran mantenir els 
nivells d’ocupació als que estàvem acostumats i s’haurà de suportar l’atur crònic d’unes 
professions i activitats que ja no resulten viables.  Hi ha sectors més protegits com, per 
exemple, la química, la farmàcia o la indústria agroalimentària, entre d’altres, però que 
difícilment podran compensar les pèrdues dels altres. I evidentment la venda a tercers 
del seu patrimoni cultural, paisatgístic i turístic, en el més ampli sentit d’aquests termes, 
pot ser un dels seus recursos més efectius però amb el risc evident d’un esgotament per 
saturació (pensem en els casos de Venècia, Florència o el més recent, que tot just estem 
començant a viure, de Barcelona).

Aquest panorama està produint canvis importants en la societat europea. Com posen 
de manifest tota mena d’estudis, i més recentment ha precisat el treball de l’economista 
francès Thomas Piketty, els darrers trenta anys l’evolució de l’economia i les polítiques 
aplicades han produït una depreciació de les classes mitjanes i una forta concentració 
de la riquesa en mans d’una minoria propietària i dirigent. I una reducció de la capacitat 
adquisitiva de les classes treballadores i, en conseqüència, uns augments molt sensi-
bles dels índexs de pobresa. Fins a quin punt les poblacions de les societats occidentals 
acceptaran aquest deteriorament de les seves condicions de treball i de vida sense una 
forta reacció que fins ara no s’albira? Aquest és un punt cabdal perquè sense aquesta for-
ta reacció no sembla que les classes i les elits dirigents estiguin disposades a fer res per 
canviar el rumb que ha pres el sistema. Potser els més intel·ligents o sensibles s’adonin 

www.fcampalans.cat p. 04

Fundació
Rafael Campalans La crisi inacabable

35



que de continuar així a llarg termini el sistema es dirigeix cap al col·lapse, però cap d’ells 
s’atreveix ni té la força per modificar-ne el rumb. Estan apareixent, certament, reaccions 
de col·lectius que comencen a organitzar-se i pressionar al marge dels mecanismes 
polítics tradicionals però estan encara lluny de disposar de les fórmules organitzatives 
necessàries per resultar mínimament eficaços.

En resum, no sembla fàcil reconduir de forma pacífica la direcció i el ritme desbocat 
del sistema, que avui no presenta encara agents ni ideologies que puguin oferir estratè-
gies, proposar accions i realitzar els canvis necessaris per transformar-lo. Cal esperar, 
pel bé de tots, i sobretot per les futures generacions, que algun dia aquest panorama tan 
negre s’aclareixi.
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