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L'escalada de 
la por al futur 

L '
e~briment de les classes 
mitjanes i treballadores occi
dentals és tema de conversa 
aquests dies, primer arran del 

Brexit i després de la victòria de Trump als 
Estats Units. Un empobriment que molts 
associen a la globalització, sigui del comerç 
exterior o dels fluxos migratoris. La crisi 
d'aquests darrers anys només ha intensifi
cat els greuges i l'actual recuperació en ter
mes macroeconòmics es fonamenta en 
llocs de treball mal pagats i inestables, 
b'aq1,1.Í a buscar un culpable exterior com la 
. UE o al'aixecamentde barreres ales impor
tacions O als immigrantshl ha un pas. 

El sistema econòri1Íc mundial sorgit des
p~és de la II Guerra Mundial va permetre 
ràpids mcrements del benestar de les clas
ses treballadores ocèidentals. Però aquest 
benestar no es basava tant en un reparti
ment més equilibrat de la riquesa dins dels 
països industrials com en l'expansió del ca
pitalisme arreu del món i l'explotació dels 
recursos naturals del tercer món. Si als anys 
70 Europa, els Estats Units i la resta de paï
sos industrials de l'OCDE generaven el 80% 
del PIB mundial, l'any 2000 aquesta parti
cipació havia baixat al 60% i el 2010 alS1 %. 
La previsió de l'OCDE per al 2030 és que el 
pes dels països de tradició industrial en 
l'economia mundial no superi el 43% .. Avui 
encara, el consum energètic per persona 
d'un nord-americà dobla el d'un alemany i 
més que triplica el d'un xinès. 

El problema és que els dirigents occiden
tals mai no han tingut el valor d'explicar 
que aquests desequilibris són impossibles 
de mantenir en el temps, que la resta de la • 
població mundial també té dret a aspirar a 
nivells de benestar similars als seus i que és 
impossible tancar les portes a tot i a tothom 
per bastir un refugi que ens protegeixi de la 
competència mundial. Encara que sigui un 

Els dirigents occidentals no 
han tingut mai el valor de 
dir que l'actual desequilibri 
al món no és sostenible 

refugi d'una mida tan gran com ho són els 
;Estats Units, La globalització també facilita 
que moltes empreses i capitals puguin fugir 
del control dels estats i evitin contribuir fis
calment com els correspondria Aquest fet 
produeix la indignació d'alguns però no 
sembla que en el cas nord~aniericà això hagi 
preocupat gaire quan han escollit un multi
milionari que es vanta de pagar ben pocs 
impostos. Mentrestant, la VE insisteix en el 
mateix camí amb la negociació dels acords 
de lliure comerç amb el Canadà i els Estats 
Units i es menyspreen les veus que alerten 
d'una igualació a la baixa de les condicions 
laborals entre ambdues ribes de l'Atlàntic. 

La globalització no té aturador i per a Ca
talunya, o per a Europa, presenta més opor
tunitats que riscos. Però cal repensar com 
en gestionem l'impacte entre els sectors 
més febles i tradicionalment protegits de 
la societat Només un missatge clar i va-

. ent dels dirigents sobre el món que ens es
pera, acompanyat de polítiques d'igualtat 
d'oportunitats, de limitació de comporta
ments econòmics abusius i d'atenció als 
sectors amb més dificultats d'adaptació, 
podrà estroncar la por al futur i l'escalada 
de reaccions populistes a la globalització. 
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