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Crisi i 
globalització 

A
rran del desè aniversari de la cai
guda de Lehman Brothers, han 
proliferat els balanços i refle
xions sobre l'impacte d'aquests 

anys de crisi econòmica amb uns quants 
llocs comuns: la crisi estava anunciada, pe
rò no es va saber evitar, la sortida de la crisi 
ha generat més desigualtats i més concen
tració de capital, el paper dels polítics ha es
tat irrellevant, tant en la caiguda com en la 
recuperació, la recuperació actual té fona
ments poc sòlids i està dopada pel diner ba
rat, no s'han posat les bases per evitar-ne 
una altra de similar d'aquí no gaires anys ... 

Segurament totes aquestes afirmacions 
són certes, però sovint confonem els fenò
mens conjunturals amb les tendències es
tructurals. Aquí n'hi ha algunes que no hau
ríem de perdre de vista en fer balanç 
d'aquests anys: 

1. Les crisis són inherents al capitalisme. 
L'afany de guanys personals, en què es fo
namenta el sistema, sovint es transforma en 
cobdícia i provoca l'assumpció de riscos ex
cessius i les pràctiques especulatives. 

2. La globalització intensifica la lluita en
tre les grans corporacions empresarials per 
esdevenir líders mundials, sobretot en di
mensió i beneficis. L'emergència dels paï
sos asiàtics aporta nous candidats en aques
ta lluita per l'hegemonia mundial i genera 
que milions d'individus accedeixin a un po
der adquisitiu propi de les classes mitjanes 
occidentals. Unes classes mitjanes que són 
vasos comunicants també a nivell mundial: 
l'augment de la riquesa de les dels països 
emergents va en detriment de la dels països 
occidentals, amb qui competeixen directa
ment en un mercat de treball també global. 

3. Les transformacions econòmiques 
augmenten el decalatge entre les innova
cions i les millores en el govern col·lectiu. 
No només no existeix un govern mundial 

L'economia esdevé cada 
vegada més independent i 
immune respecte a la política, 
sobretot a curt termini 

per a una economia global, sinó que no hi ha 
una mínima coordinació internacional, on 
uns defensen l'statu quo tradicional i els al
tres maniobren per millorar les seves posi
cions. L'hegemonia del capital financer i la 
desmaterialització de l'economia dificulten 
encara més la regulació pública. Actors 
col·lectius autònoms -bancs centrals, orga
nismes internacionals- assoleixen papers 
determinants en l'acció reguladora en de
triment de governs i parlaments estatals. 

4. La desvinculació de l'economia i la po
lítica fa que la primera sigui cada cop més 
independent i immune respecte a la segona, 
especialment a curt termini. L'acció públi
ca només manté el seu valor en polítiques a 
llarg termini: educació i valors col· lectius, 
administració i infraestructures eficients i 
transparents ... 

5. Els instruments monetaris, única eina 
per actuar a curt termini, no poden com
pensar el continu i inexorable canvi en les 
hegemonies mundials, en detriment de les 
empreses i dels països occidentals. 

En darrera instància, la crisi ha accelerat 
i ha posat en evidència la cara fosca que la 
globalització té per a l'economia i el benes
tar dels països de tradició industrial. 


