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APORTACIONS SOBRE LA CRISI ECONÒMICA I 

PROPOSTES PER CONSTRUIR L’ALTERNATIVA 

 

Antoni Puig Solé 

 

I. INTRODUCCIÓ 

Aquest escrit comença amb un resum de diferents teories sobre la crisi  per tal de recordar que 

en aquest terreny, com en altres, no hi ha una única visió. Després, caracteritza la crisi, que com 

es veurà, té punts en comú amb anteriors crisis capitalistes i també particularitats generals i 

locals. Més endavant  suggereix alternatives. El darrer apartat alerta de dos  errors que 

considero que  hauríem d'evitar. L’escrit  incorpora uns annexos que inicialment formaven part 

del redactat central però  he  optat per incloure’ls de manera  separada al final  per tal de fer 

més àgil la lectura. 

El propòsit de tot plegat és oferir eines a les persones implicades en la transforació social -

sobretot a les més joves-  no només per entendre la naturalesa real de la producció capitalista, 

sinó també per acabar per sempre amb l'explotació d'uns per altres. 
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II. LES TEORIES 

El capitalisme pot estar regulat de manera sòlida o caòtica. La primera opció es relaciona amb 

les polítiques keynesianes, la segona amb les neoliberals. Aquests dos corrents es troben darrere 

de la major part de les explicacions convencionals de la crisi.  Nosaltres, en canvi, col·loquem el 

contrapunt entre explicacions neoclàssiques
1 i marxistes. De manera esquemàtica, les diferències 

entre una i l'altra es resumeixen en aquest esquema: 

Neoclàssics Marxistes 

La crisi és  una anomalia, un accident provocat 

per factors externs al sistema
2
. 

La crisi és consubstancial al sistema. 

Les causes s'han de buscar en errors subjectius 
de la política econòmica i en factors anòmals 
que obstrueixen el funcionament "normal" del 
sistema. 

Les causes són internes. Alguns dels mecanismes 
que permeten la reproducció del sistema queden 
obstruïts temporalment. 

La crisi no fa distincions:  perjudica a tots, 
encara que al final hi ha guanyadors i 
perdedors, però això no té a veure amb les 
divisions entre classes; respon a les habilitats de 
cadascun i la capacitat personal d'adaptació als 
nous requisits. 

Els  efectes de la crisi no  perjudiquen a tots per 
igual; sempre hi ha una fracció capitalista que en 
surt beneficiada. 

La crisi no té una funció específica a complir, és 
només una ruptura que alhora comporta una 
oportunitat i un retorn a "la normalitat". 

L'objectiu de les classes dominants és trobar 
remei al decreixement obligat de la producció i 
preparar les condicions per a una nova etapa de 
desenvolupament i acumulació capitalista. 

La solució  és senzilla. Es tracta únicament 
d'identificar la causa i després, un cop s'ha 
corregit aquesta causa, tot torna a ser més o 
menys com abans. Assolida la normalitat, la 
vida econòmica es podrà explicar de nou, a 
través de conceptes com escassetat, utilitat, 
oferta, demanda, ..., i equilibri. 

La solució no és igual per a tots i no està 
decidida per anticipat. Hi ha una disputa 
constant entre classes socials i entre fraccions 
burgeses. La disputa afecta tots els terrenys,  fins 
i tot, el poder polític. No s’han de  descartar ni 
les sortides  burgeses més reaccionàries ni les 
confrontacions violentes. 

Per últim, per superar la crisi, cal operar sobre 
dues variables: els salaris i la massa monetària. 
Els elements subjectius també són decisius i es 
tracta de recuperar la confiança d'inversors i 
consumidors. 

L'evolució i sortida final dependrà de les 
solucions que cada classe i fracció de classes 
socials plantegi i de la seva capacitat i habilitat 
en la lluita. 

 

                                                 
1A finals del segle XIX apareixen la corrent neoclàssica i la marxista. Divergeixen en els elements que accepten,   refan i  

rebutgen de la teoria clàssica i ocupen fronts oposats de la lluita de classes. Des d'aquest punt de vista, hem d'incorporar 

a Keynes en la primera corrent. Però Keynes reforma aspectes bàsics de la teoria neoclàssica. La seva ruptura amb la 

Llei de Say el porta a la conclusió que la recessió i la desocupació  són dues amenaces reals per al sistema, i per tant, és 

urgent fer una política econòmica que permeti prevenir-les i solucionar-les quan es produeixen. El que passa és que 

Keynes no associa aquests mals a la naturalesa del capitalisme; considera que es deuen a errors de la intel·ligència. Per 

això l'explicació keynesiana de la crisi concorda amb les característiques generals de l'explicació neoclàssica 

incorporades en el nostre esquema. El mateix es pot dir de l'anomenada síntesi neoclàssica-keynesiana, hegemònica fins 

als nostres dies. 

 

2Hi ha, per exemple, qui parla d’una tempesta perfecta o d’una crisi de valors com si fossin aquests valors els que 

determinen la marxa de l'economia. 
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Els marxistes, a més, consideren que hi ha una diferència fonamental entre les crisis capitalistes 

i les dels períodes anteriors. 

Antigament  les crisis més grosses eren o bé  resultat de catàstrofes naturals o socials, o bé 

conseqüència de  l'esgotament del sòl cultivable,  o bé  tenien a veure amb l’especulació: eren, 

per tant,  crisi d'escassetat. Això va condicionar, durant segles, les polítiques econòmiques 

anticrisi, que aconsellaven estalviar en anys de vaques grasses per sobreviuré en anys de vaques 

magres. 

En emergir les crisis capitalistes, en canvi, apareix una anomalia: la sobreproducció. Ara bé, la 

sobreproducció capitalista ho és només de valors de canvi. Té lloc quan encara hi ha 

subproducció de valors d'ús, ja que queden necessitats socials insatisfetes. Aquestes crisis són 

fruit d'un excés de capital, és a dir, d'edificis, instal·lacions, màquines, o mercaderies ja 

produïdes però que no es poden vendre i/o que ja no són necessàries per produir. Aquests 

actius sobrants, poden haver estat finançats, o bé amb recursos propis, o bé amb recursos aliens. 

Ja que la crisi es produeixen després de períodes d'auge econòmic, és probable que molts dels 

actius s'hagin ofert com a garantia sobre el deute; de ser així, quan les empreses interrompen la 

seva activitat es produeix una cadena d'insolvències que arrossega a altres empreses i entitats 

financeres. 

o Els límits de l’esquema 

L'esquema que hem exposat  permet diferenciar entre dues visions. El problema està en que  els 

esquemes circumscriuen segments o aspectes de la realitat que es vol estudiar però NO 

reflecteixen la realitat com en un mirall, ni incorporen  totes les dimensions i les proporcions 

exactes d'aquestes dimensions. L'esquema tampoc té en compte la pluralitat interna de cada 

teoria i ja sabem que tant sota l'explicació neoclàssica com sota la marxista s'aixopluguen 

corrents diferenciats. Per aquesta raó ens veiem en l'obligació d'ampliar-ho amb una sèrie 

d'aportacions complementàries. 

o Marx i els marxistes 

Quan parlem de l'explicació marxista no ens referim únicament a la teoria de Karl Marx. Marx 

va anticipar la periodicitat de les crisis i ens va deixar eines valuoses per entendre-les. Però des 

de la seva mort, el capitalisme ha evolucionat passant del capitalisme industrial, basat en la 

lliure competència, al capitalisme monopolista. 

Durant els últims 100 anys, el capitalisme monopolista ha superat diverses etapes, que han 

modificat la seva fesomia. Així hem vist la Gran Depressió de la dècada dels 1930, la renovació 

keynesiana que va comportar una major intervenció governamental, la fi del patró or, 

l’estagflació de la dècada de 1970, la reacció neoliberal de la dècada de 1980, i ara una nova crisi. 

Aquests fets han proporcionat una gran quantitat d'elements nous per incorporar a la teoria de 

la crisi que no estaven disponible en l'època de Marx. 

De forma paral·lela a les mutacions del capitalisme que acabem de comentar,  han anat 

apareixen diferents teories marxistes que tot i tenir la mateixa base difereixen en l'aspecte (la 

causa) on col·locar l'accent (exposarem sintèticament els seus continguts a l'annex 1). 
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Nosaltres rebutgem qualsevol concepció mono-causal de la crisi però, com anirem desgranant 

al llarg de l'exposició, considerem que hi ha elements molt vàlids en bona part de les 

anomenades teories marxistes i els incorporem a la nostra anàlisi. 
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o Marxistes i keynesians 

L'explicació neoclàssica també és plural. Ja dèiem al principi que ara mateix hi ha una 

confrontació entre la versió neoliberal i la versió keynesiana de la crisi i també hi és en  les 

propostes per sortir-ne. Això condueix a vegades a identificar el neoliberalisme amb la dreta i el 

keynesianisme amb l'esquerra. 
3
 

L'assimilació entre keynesianisme i esquerres no és casual. D'una banda, hi ha persones 

progressistes que creuen que tots els mals socials es poden abolir dins de la societat capitalista; 

aquestes persones veuen les polítiques keynesianes com una eina excel·lent per construir alter-

natives en aquesta direcció. D'altra banda, una part dels drets i serveis socials que el 

neoliberalisme ens ha arrabassat o que ens vol retallar, es van implantar a l'ombra de polítiques 

econòmiques keynesianes. Això últim, a vegades ens fa oblidar que els drets socials i laborals i 

les polítiques socials públiques no són una conseqüència directa del keynesianisme, ¡són una 

conquesta dels treballadors i treballadores4! 

Però les crítiques a les insuficiències del keynesianisme no han d'amagar els punts discordants 

entre la modalitat neoliberal i la modalitat keynesiana. Ara mateix, hi ha la possibilitat que  

marxistes i keynesians compartim algunes anàlisis i plegats donem suport a tal o tal  mesura 

puntual. Aquests punts de trobada són interessants, ja que solen ubicar-se  on és més fàcil forjar 

una aliança àmplia entre esquerra transformadora, socialdemocràcia i moviment sindical. 

El que passa és que les aliances d'aquestes naturalesa no es poden forjar al marge dels interessos 

de classes que cada corrent econòmic defensa. Per exemple, la reforma laboral és una base 

d’aliança entre la burgesia de les pimes i la burgesia financera: aquesta dóna poc crèdit a la 

primera, però, amb la reforma, els permet d’escanyar més els treballadors. Davant d’això, 

perquè els corrents marxista i keynesià puguin mirar de neutralitzar aquesta aliança han 

d’oferir alguna cosa en el terreny del crèdit, per exemple, en perjudici de la burgesia financera. 

o La necessitat de posicionar-se 

El reconeixement de la pluralitat interna de cada teoria no pot deixar de banda la disparitat 

entre la teoria neoclàssica de la crisi i la marxista. 

Malauradament, les concepcions econòmiques actuals estan dominades pel corrent neoclàssica. 

El seu pes és tan enorme en el pensament social que fins i tot ha influït al  moviment sindical, a 

                                                 
3La divisa és errònia. Keynes va ser un burgès i un liberal irreductible. 

4L'Estat del benestar és, d'una banda, fruit de la lluita de les classes treballadors i és, alhora, una concessió per 
neutralitzar-la. El primer embrió d'un estat benefactor apareix a Alemanya amb Bismarck; es volia arraconar al 
moviment socialista. Posteriorment, en la mateixa Alemanya es reconeixen constitucionalment els drets econòmics i 
socials; en aquest cas, per evitar el contagi bolxevic. Quan la burgesia va dilapidar les organitzacions obreres, el feixisme 
no va tenir cap consideració amb les concessions anteriors. L'Estat del benestar desenvolupat, com el coneixem ara, es 
forja en l'Alemanya alineada amb els capitalistes després de la Segona Guerra Mundial. En aquest cas, per neutralitzar 
als treballadors d'una part d'Alemanya i enfrontar-los amb els de l'altra part. A Cuba trobem l'altra cara de la moneda: 
es construeix un Estat del benestar, que té poc a envejar amb els dels països més desenvolupats, però en un país del 
Tercer Món. Aquell Estat del benestar no guardava proporció amb els nivells de productivitat de l’economia cubana. Es 
va forjar gràcies a la situació geopolítica i l'interès de la URSS. Ara això s'ha trastocat. L'única manera de mantenir 
l'Estat del benestar és a través d'una lluita intel·ligent i enèrgica. 
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la intel·lectualitat progressista i als partits d'esquerra, i d'una manera especial als de tipus 

socialdemòcrata. 

D'altra banda, des de diversos àmbits s'insisteix en la possibilitat de barrejar els enfocaments de 

les dues teories i es considera que d'aquesta manera es pot tenir una visió plural i més rica dels 

fets i construir, a partir de la pluralitat, una tercera via . 

L'avantatge del pluralisme és que  permet triar entre els enfocaments existents i posicionar-se. 

Però  cal  fer-ho amb seguretat i rigor, especificant quin és el punt de vista que es manté i quina 

classe social es vol servir. 

o La problemàtica  dels indicadors econòmics. 

A vegades, es substitueix  l’elecció sobre l’enfoc i el punt de vista de classe per  la controvèrsia  

sobre les eines de les que es disposa. 

Ara mateix, alguns s'encallen al voltant de les propostes keynesianes i ens emboliquen a tots 

plegats amb un debat sobre el PIB. 

El keynesianisme dóna molta importància a l'evolució del PIB i és normal que ho faci, ja que vol  

salvar el sistema. El PIB, precisament,  és un indicador molt útil per apreciar la  salut del 

capitalisme  i com a tal s'ha d’utilitzar. 

Tanmateix, el PIB, i aquí està, per alguns, el seu gran defecte, no té en compte el benestar social i 

els efectes de la producció sobre la natura. Però aquesta no és una tara que podem personificar 

amb el PIB; és un reflexa de les tares del sistema capitalista que mesura! Per altra banda, a hores 

d’ara ja contem amb  indicadors molt potents per mesurar  tots i cadascun d’aquests aspectes. 

Seria absurd voler construir una alternativa al capitalisme actual barallant-nos amb el PIB i 

impulsar debats academicistes sobre si  ha de créixer o decréixer
5

, o bé proposar una 

modificació parcial d'aquest indicador amb l'esperança d'impulsar un capitalisme verd i  

mesurar-lo científicament. El problema és el capitalisme. El PIB mesura, i alhora ens permet 

descobrir que el creixement (o decreixement) econòmic actual, si no modifica els seus 

continguts, ens aboca inexcusablement a la tragèdia ecològica (veure annex II). 

                                                 
5Un capitalisme amb un PIB en decreixement permanent podria comportar alhora una recessió capitalista també 

permanent. 
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III. L’ORIGEN DE LA CRISI DEL CAPITALISME NEOLIBERAL GLOBALITZAT 

El capitalisme pot funcionar de diverses maneres i estar més o menys regulat. Però  mentre 

segueixi sent capitalista, tard o d'hora se submergeix en una crisi. Ara bé, la crisi té un o altre 

tarannà, segons les particularitats del moment històric en el que s’origina. 

La crisi actual és sistèmica. És una crisi capitalista  en la qual , d'una o altra forma, també 

apareix l'aspecte de la sobreproducció, en el sentit marxista del terme. D'aquí es desprèn, 

precisament, el creixement dràstic de l'atur.  El que passa és que estem davant una crisi 

capitalista que s'ha gestat en el si del capitalisme dominat per el capital monopolista i financer 

globalitzat i en  una època on són hegemòniques  les polítiques neoliberals. 

El neoliberalisme de la dècada dels 80 i la globalització que aquest neoliberalisme esperona a 

partir dels 90, neix com a resposta a la caiguda de la taxa de guany en les dècades de 1960 i 1970. 

Marx ja havia avançat en El Capital sis forces que permeten contrarestar  aquest tipus de 

caigudes. És impressionant comprovar com  el neoliberalisme  opera de manera insistent i conti-

nuada en  totes  i cadascuna d’elles. Ho veurem tot seguit: 

o 1.L’elevació del grau d’explotació del treball 

Es evident que un augment en la taxa d'explotació pot evitar la  caiguda de la taxa de guany. 

Però, com fer-ho? Generalment es creu que la  plusvàlua s'incrementa amb l'augment de la 

productivitat del treball
6
, és a dir, quan amb la mateixa, o menys, quantitat de treballadors es 

produeix  més. El que ocorre és que això darrer sol requerir d'un canvi tecnològic, per la qual 

cosa, mentre augmenta la producció , també ho fa  el capital constant.   

Però  un augment de la plusvàlua també es pot obtenir a través de la prolongació de la jornada 

de treball, incrementant els ritmes o contractant més treballadors per realitzar tasques que 

necessiten poc instrumental tècnic. En aquests supòsits, la quantitat de treball que s'empra no 

exigeix un creixement de  capital tan exagerat. 

Ara podem entendre perquè el neoliberalisme no s'ha caracteritzat precisament per una recerca 

obsessiva dels increments de productivitat, i això no ha estat únicament a l'Estat espanyol; 

també ha passat en els països centrals! 

Per contra, s'ha caracteritzat per un major fraccionament de les activitats productives, per la 

recerca de major intensitat en el treball i per impulsar un exèrcit de treballadors autònoms 

dependents obligats a fer-se càrrec dels seus propis estris de treball. 

Quant a la jornada laboral, el neoliberalisme ha combatut tot intent de reduir-la i l'ha allargat, 

desplaçant instal•lacions a països amb una normativa laboral més feble mentre no ha deixat 

d'insistir en allargar-la  a tot arreu. 

                                                 
6Els increments de productivitat  tenen  efectes complexos sobre els salaris. D'una banda tendeixen  a reduir el valor de 

la força de treball i per l'altra, poden compensar la reducció, amb una millora del nivell de vida dels treballadors, sense 

que això es tradueixi en una disminució de la taxa d'explotació. En el tema de la productivitat, s’ha de ser molt curos. 

No es encertat  plantejar que la sortida de la crisi passa per una millora en la productivitat. El capitalisme  entra en crisis 

precisament perquè  el treball es més productiu, i no perquè sigui menys productiu. 
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o 2 La reducció dels salaris per sota del seu valor 

El valor de la força de treball es mesura pel valor de les mercaderies que les famílies 

treballadores necessiten per viure amb dignitat. 

Dir que una part dels salaris s'ha col·locat per sota d'aquest nivell pot semblar exagerat, però la 

majoria de les unitats familiars han d'incorporar a tots els seus integrants a l'activitat laboral per 

compte d'altri i tot i així s'han vist en la necessitat d'endeutar-se. 

Em limitaré a fer un breu comentari de la taula que adjunto7 i  que cadascú jutgi: 

Els salaris a l'Estat espanyol 

Trams Persones ∑ Salaris Salari mitjà 

anual 

% ∑% 

De 0 a 0,5 SMI 3.286.440 5.303.271.427 1.614 17,23 17,23 

De 0,5 a 1 SMI 2.186.769 12.439.730.633 5.689 11,47 28,70 

De 1 a 1,5 SMI 2.358.643 22.470.688.221 9.527 12,37 41,07 

De 1,5 a 2 SMI 3.009.771 39.995.561.463 13.289 15,78 56,85 

De 2 a 2,5 SMI 2.281.337 38.499.984.721 16.876 11,96 68,81 

De 2,5 a 3 SMI 1.466.701 30.349.312.825 20.692 7,69 76,50 

De 3 a 3,5 SMI 1.080.894 26.549.404.907 24.562 5,67 82,17 

De 3,5 a 4 SMI 847.402 24.008.029.450 28.331 4,44 86,62 

De 4 a 4,5 SMI 656.982 21.105.565.503 32.125 3,45 90,06 

De 4,5 a 5 SMI 490.661 17.573.256.203 35.815 2,57 92,63 

De 5 a 7,5 SMI 952.589 42.975.426.247 45.114 5,00 97,63 

De 7,5 a 10 SMI 266.993 17.226.963.413 64.522 1,40 99,03 

Mes de 10 SMI 185.168 22.818.549.086 123.231 0,97 100,0 

Total 19.070.349 321.315.744.099 16.849 100  

Elaboració pròpia a partir de dades subministrades per hisenda (2006). 

 

Com es pot veure observant  la darrera columna (∑%), el 2006, és a dir,  l'any previ a l’esclat  de 

la crisi, el 28’7 % dels assalariats ni tan sols arribaven al  SMI i el 56’85%  no arribaven a 1.000 € 

mensuals. 

Paradoxalment, a diferències d'altres precedents, el boom econòmic no va permetre  una millora 

salarial generalitzada. Les polítiques neoliberals van ocasionar una pèrdua de pes dels salaris en 

la distribució general de la renda. 

Les causes de base de la contenció salarial, s'han de buscar en l’enfortiment del poder del capital 

en relació amb el treball i en  l'increment de la competència entre treballadors. 

Vet aquí perquè  no es poden explicar els alts índexs d'endeutament que ara ens ofeguen sense 

tenir en compte l'efecte de la reducció global dels salaris, tant a Espanya com als Estats Units i 

sense vincular-los a la pujada exagerada del preu de l'habitatge. 

 

                                                 
7La taula no s’ha construït en base a una mostra; reflecteix dades obtingudes de la declaració de l'IRPF i incorpora a la 

totalitat de la població; per tant no hi ha cap marge d’error. 
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o 3 L’abaratiment dels elements del capital constant 

En termes físics, la quantitat de màquines i matèries primeres poden augmentar per treballador, 

però això no significa que el valor d'aquests mitjans de producció hagi d'augmentar sempre. La 

productivitat també creix en la producció de les màquines i amb l'extracció de matèries 

primeres, i les pot abaratir. Fixem-nos, sinó, en el preu dels ordinadors8. Quant a les matèries 

primeres, el neoliberalisme ha abusat del petroli barat i de l'espoli. 

Actualment estem immersos en un debat sobre un futur esgotament energètic. Si fos certa la 

hipòtesi de l’esgotament, tornaríem de nou a les crisis d'escassetat d'anys enrere i llavors la 

solució seria la mateixa que s'utilitzava abans del capitalisme: estalviar. 

Nosaltres també considerem que el problema energètic té tots els números per esdevenir una de 

les grans causes de la pròxima crisi. La diferència és que arribem a aquesta conclusió utilitzant 

les categories marxistes que permeten analitzar les crisis capitalistes, ja que són justament el 

tipus de crisi pròpies de l'època que ens ha tocat viure. Des del nostre  punt de vista, on es troba 

el moll de l'ós és en el valor futur de les matèries primeres. Vegem-ho: 

Abans de la crisi actual, el col·lapse en la demanda del petroli, que no va ser aliena a les 

maniobres especulatives, va incrementar-ne el  preu. Llavors es va desencadenar certa 

preocupació en els cercles capitalistes que van començar a preguntar-se si l'era del petroli barat 

havia acabat. Aquestes preocupacions poden reaparèixer quan el cicle industrial es reanimi. 

Segons les afirmacions més optimistes, el món està lluny de quedar-se sense combustible fòssil, 

ja que no hi ha raons per parlar d'un pic en la producció de carbó en els propers temps. Però 

fins i tot acceptant aquest punt de vista,  tornar a l'època del capitalisme mogut amb carbó com-

portaria greus conseqüències mediambientals. 

El problema per al sistema capitalista és, més aviat, que l'energia, que com a material auxiliar és 

pràcticament imprescindible per a totes les branques de producció, incrementi el seu valor  

quan les mines més riques i els camps petroliers s'esgotin. Per altra banda, els partidaris del sis-

tema comencen a ser conscients que l'amenaça de l'escalfament global pot acabar obligant els 

estats, pressionats per les classes populars, a restringir la producció de combustibles basats en 

carboni. 

Les altres energies, com la solar o nuclear, donada la tecnologia actual, són considerablement 

més cares que l'energia extreta de combustibles basats en carboni. 

Encara que el món no s'estigui quedant sense energia, si que podria estar quedant-se sense 

energia barata. Un augment en els preus de l'energia que reflecteixi un veritable moviment cap 

amunt del seu valor, en contraposició als canvis conjunturals merament temporals en l'oferta i 

la demanda, comportaria un augment considerable en la composició orgànica del capital i per 

tant reduiria la taxa de guany. 

                                                 
8Un ordinador és més productiu que una màquina d'escriure. En un primer moment l'ordinador també tenia més valor. 

Ara hem arribat a un punt on un nombre concret de treballadors produeix més ordinadors que la quantitat de màquines 

d'escriure elèctriques produïdes antigament pel mateix nombre de treballadors en una jornada laboral. 
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És evident que hi ha una batalla entre els grans capitalistes i entre els països desenvolupats o en 

vies de desenvolupament, per accedir a les matèries primeres i auxiliars que ara encara són 

barates, i per tenir el monopoli de les altres energies. Aquesta lluita està darrere de bona part de 

les actuacions militars de l'OTAN disfressades "d'intervencions humanitàries" de tipus selectiu. 

Com el mateix Marx va assenyalar, l'esgotament de les matèries primeres ocasiona un augment 

en el valor del capital constant i per tant redueix la taxa de guany. Això em porta a la conclusió 

que no s'han de minimitzar les amenaça de guerres de tipus internacional i que no és aventurat 

afirmar que la crisi energètica pugui estar darrere d'una futura crisi econòmica sistèmica. 

o 4 La superpoblació relativa 

El concepte de superpoblació relativa va vinculat a l’exèrcit de reserva, és a dir, a una població 

activa superior a la que la producció capitalista necessita. Això en les èpoques de boom 

econòmic no acostumava a pesar i aleshores era  quan més fructificava  la lluita sindical pel 

salari. El boom econòmic neoliberal va ser diferent i l’atur va persistir. No només es va  

renunciar a les polítiques de plena ocupació sinó que es va  considerar que la plena ocupació era 

perniciosa per l’economia. 

 

 

Els neoliberals han formalitzat fins i tot un teorema sobre la taxa d'atur d'equilibri
9
. La idea és 

que no es pot baixar per sota d'aquesta taxa sense desencadenar un excés d'inflació. La taxa 

d'atur de referencia, per a ells té la virtut  de cridar a l'ordre als treballadors. D'aquest teorema 

es deriven les polítiques per garantir que la creació de nous llocs de treball no comporti una 

disminució massa  pronunciada de  l'atur  gestionant “adequadament” la temporalitat, la rotació 

laboral i l’entrada d’estrangers. 

 

 

                                                 
9A la  taxa d'atur d’equilibri se l'ha batejat amb el nom de NAIRU (non accelerating inflation rate of unemployment). 
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o 5 El comerç exterior. 

Amb la globalització i el neoliberalisme, es van obrir les economies a la lliure circulació de les 

mercaderies i especialment de capitals. 

La globalització de l'economia també ha conduït a  una creixent superposició de dos processos: 

les reestructuracions productives10  i les inversions estrangeres. 

L’obertura del comerç i l’ampliació de les inversions a nivell mundial,  han reforçat  el poder del 

capital sobre el treball i  permeten  a les grans empreses fer una utilització més abusiva dels 

recursos natural i incrementar el seu poder sobre els estats. 

Però paradoxalment, la globalització, que  ha produït  un fort augment de la producció mundial,  

ha limitat les capacitats de consum de les classes treballadores dels antics països industrialitzats. 

Va ser necessari un  gran desenvolupament del sistema de crèdit i un elevat endeutament 

generalitzat  per garantir   el funcionament de l'economia mundial en les dècades prèvies a la 

crisi actual. 

o 6 L’increment del capital per accions 

L'ampliació del capital subscrit, és un instrument preciós per obtenir finançament sense 

incrementar el deute de les empreses i ampliar així l'activitat productiva o fer noves inversions. 

Cal recordar que l'època neoliberal, amb l'esquer del capitalisme popular, ha aconseguit captar 

recursos del conjunt de la població i posar-los en mans dels grans grups monopolistes i 

financers, a través de la venda d'accions i amb els fons d’inversions. 

 

 

 

                                                 
10Podem definir les reestructuracions com el conjunt de les transaccions que condueixen a vendre o adquirir actius, a 

modificar l'estructura del capital i transformar l'organització de l'empresa a través de reestructuracions i relocalitzacions 

internes, vendes, segregacions, fusions, tancaments, subcontractacions o deslocalitzacions . 

% Títols de borsa %Bons i deuta
pública

% Diposits i crédits

11,40% 

24,90% 

63,70% 

28,30% 
34,70% 36,90% 

Modificació dels actius financers mundials 
(Elaboració pròpia) 

Any 1982 Any 2007
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o Ha aconseguit el neoliberalisme el seu objectiu? 

¿Les forces contrarestats han tingut l'efecte desitjat? ¿S'ha incrementat la taxa de guany? 

El primer que podem constatar a nivell de l'economia mundial, és que els guanys i la taxa de 

guanys de les grans empreses transnacionals i nacionals productores i comercialitzadores de 

béns i serveis, s'incrementen a partir de mitjans dels 80 i es mantenen elevats en els anys previs 

a l'inici de l'actual crisi mundial. 

Aquesta també és l'opinió de la majoria de marxistes i no-marxistes, i de la major part dels 

treballadors que estan convençuts que la porció dels ingressos dels més rics ha crescut 

exageradament des de la dècada de 1980. 

La segona cosa que podem constatar és que la crisi esclata després d'un període previ en el qual 

els guanys de les grans empreses augmenta considerablement captant 1) part de les 

remuneracions dels treballadors, 2) part de la renda dels recursos naturals dels Estats i d'altres 

propietaris , i 3) part dels guanys de la petita i mitjana empresa. En altres paraules, es produeix 

una redistribució regressiva de la producció i de l'ingrés a favor del capital financer i mono-

polista. 

Per tant, si poguéssim fer un sumatori de tota l'activitat productiva capitalista, no està tan clar 

que trobéssim una taxa de guanys ascendent durant la recent etapa neoliberal. Si el sumatori 

només afecta les grans empreses, llavors és evident que la taxa de guany creix. 

El tercer que podem constatar és que l'increment de la taxa d'explotació de les grans empreses 

multinacionals, la possibilitat de finançar la seva activitat i les seves inversions a costa dels 

proveïdors i / o amb ampliacions de capital i el cobrament de totes les seves vendes al comptat, 

les havia convertit en prestatàries netes del sistema financer. Aquestes grans empreses, gràcies a 

l'autofinançament i als alts nivells de liquiditat obtinguts, van poder destinar part dels seus 

beneficis a activitats financeres i especulatives. En aquest terreny, podem afirmar que una part 

de l'activitat productiva 11  s'independitza relativament del capital bancari i que  actua 

directament com si de capital financer es tractés. Alhora, els grans fons acumulats pel sector 

financer que va incorporar els fons d'inversió i els fons de pensions, es van desviar a l'activitat 

especulativa, a la construcció d'habitatges i  a finançar deute públic i privat. 

Per últim, el neoliberalisme va permetre  treure partit dels alts nivells d'endeutament que amb 

les seves pròpies polítiques havien ocasionat. 

Tot plegat ens porta a la conclusió que una fracció important dels beneficis d'empreses, bancs i 

particulars es va relacionar amb el que Marx va qualificar com a capital fictici. Recordem que els 

guanys ficticis, són guanys tan reals com altres guanys per als qui se'ls apropien, però tard o 

d'hora comporten pèrdues i mals de cap a tercers.  

 

                                                 
11.Les empreses productives espanyoles, en canvi, van incrementar exponencialment els  seus nivells d'endeutament. 

Quan les grans multinacionals aconsegueixin que els seus proveïdors ajornin cobraments, aquests proveïdors es veuen 

en la necessitat d'endeutar-se. D'altra banda, la bombolla especulativa va atreure grans sumes de capital, molts dels 

quals es van obtenir a través del deute i això a Espanya, no només va afectar els petits i mitjans empresaris; va afectar 

també als grans grups empresarials. 
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En resum, si tenim en compte els interessos de classe que el neoliberalisme defensa, no és  molt 

adequat dir que ha fracassat com alguns precipitadament  van dir en el moment d’esclatar la 

crisi. 
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IV. L’ESCLAT DE LA CRISIS 

La causa  que va desencadenar la crisi va ser l'alimentació de la bombolla immobiliària pel 

crèdit barat, que va prosperar  a l'ombra de la titularització dels préstecs hipotecaris i d’altres 

productes financers pervertits. El fràgil edifici financer aixecat  al voltant de la bombolla es va 

enfonsar sobtadament. 

Ara bé,  el  retrocés del mercat immobiliari i la necessitat de revifar-lo amb el crèdit  eren  ja una 

constatació  de la sobreproducció en el sector (la construcció) més dinàmic del boom previ a la 

crisi. La sobreproducció també  començava a treure el nas en altres sectors productius 

(automòbil, per exemple). 

L'endeutament massiu, precisament va permetre solucionar de manera temporal aquesta 

sobreproducció i va donar ales a l'especulació. 

Per aquesta raó, parlar d’un suposat capitalisme “productiu i comercial bo “ i d’un suposat 

capitalisme financer “trapella” en la generació de la crisi és, des d’aquest punt de vista, una 

pallassada. Hi ha interrelació entre un i altre12. El  “bo” no pot fer gaire trencadissa sense la 

intervenció del “trapella”. 

Però en aquests moments el debat al carrer es situa en un altre terreny i és lògic que així sigui. A 

la gent li preocupa l'atur i l'endeutament ja que tan un com l’altre  castiguen les classes populars 

i posen de manifest el bloqueig del sistema. L’ atur i endeutament NO  són les causes de la crisi: 

són les conseqüències i així ho hem d’explicar. 

Ara mateix ja comptem amb diversos exemples que permet relacionar aquestes conseqüències 

amb les causes que les originen. En posarem dos: 

1. Resulta commovedor comprovar com l'atur va oscil·lar (i oscil.la encara!) de manera 

paral·lela a la no reinversió productiva dels beneficis que van alimentar (i alimenten 

encara!) la bombolla financera. L'obsessió del capital monopolista i financer no és altra 

que l'obtenció de beneficis, reals o ficticis. Les necessitats social i la creació d'ocupació 

no estam entre les seves prioritats, ni abans, ni ara. 

2. El sobre endeutament no neix per generació espontània. És fruit dels salaris minsos, de 

la bombolla especulativa i de la desregulació financera. L'endeutament i l'especulació, 

també empenyen  la lenta però implacable pèrdua de solvència del sector bancari 

ocasionada per la devaluació constant del totxo i per les dificultats de molta gent per fer 

front als seus deutes en moments de degradació del mercat de treball. 

                                                 
12Des del meu punt de vista,  la divisió entre  "economia real" i  "economia financera" és metafísica. Hem d’observar  

l'economia capitalista com una  unitat de contraris  en el qual, la producció de valors d'ús s'embolica amb l’economia 

financera. 
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V. LA PARTICULARITAT ESPANYOLA 

L'economia espanyola no ha d'analitzar-se de manera aïllada sinó com una part integrada dins 

d'una economia global. 

L'estat Espanyol, a partir de la dècada dels vuitanta, es comporta com una país “neoliberal 

normal”. 

Durant el boom, Espanya va ser considerada com un model a imitar en política econòmica, 

degut al seu creixement del PIB. Avui apareix com un dels països més colpejats per la crisi. 

 

o  El rol de la construcció 

El diferencial del creixement espanyol durant el boom, es va basar en la construcció 

d’habitatges, un producte no apte per al comerç exterior i que, degut al reduït poder adquisitiu 

d’una part de la població, únicament es ven si les famílies s’ endeuten. 

Les inversions empresarials es van dirigir majoritàriament a la construcció i a les activitats que 

l’envolten (especulació, finançament,..) perquè eren les que asseguraven més rendibilitat 

immediata. No es van tenir en compte per res les necessitats bàsiques de la població ni el futur 

del país. La indústria autòctona  va perdre pes mentre una part de les empreses públiques es 

privatitzaven.  
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Ara Espanya és més feble i més depenent tècnica , comercial i econòmicament de l'exterior del 

que era abans i la majoria de la població està  més endeutada que mai. 

o El sector de l’automòbil 

La construcció no va ser l'únic sector productiu que va experimentar un creixement sorprenent. 

El sector de  l’automòbil,  per exemple, va passar  de produir dos milions de vehicles anuals a 

produir-ne tres. 

Cal recordar que habitatge i automòbil són dues mercaderies amb una preu molt elevat si es 

tenen en compte els ingressos de la majoria de la població. Ambdues se solen cobrar al comptat. 

Això, d'una banda, va aportar molta liquiditat  a les empreses especialitzades en aquests 

productes, mentre que per l'altra va obligar als compradors a endeutar-se. 

o  L’endeutament privat i el xoc 

La participació d'Espanya a la zona euro va afavorir l'endeutament privat. En una unió 

monetària, en els països on les taxes de creixement superen les taxes d'interès de la unió, surt a 

compta demanar crèdit. Com més baixes son les taxes d'interès en relació amb el creixement, 

major es la tendència a endeutar-se. 

La moneda única afavoreix les transaccions entre entitats financeres. El bancs estrangers no van 
tenir objecció a subministrar diners als bancs i caixes espanyols, dopant-les perquè concedissin 
crèdits hipotecaris a tots aquells  que els sol·licitaven. 
 
La facilitat per endeutar-se va incrementar la demanda i això va inflar la bombolla dels preus. 
 
En invertir-se la situació , es va produir un xoc coincident amb la crisi econòmica mundial. 
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o El desequilibri de la balança de pagament. 

La situació espanyola contrasta amb la d’Alemanya que ha fonamentat el seu patró de 

creixement en una base industrial. Allà, durant els anys d'auge, els creixement del PIB van ser 

moderats i no es va abusar del crèdit. 

Alemanya va millorar la balança de pagaments a causa del seu potencial exportador. La balança 

de pagament espanyola, en canvi, va accentuar el dèficit. 

 

 

 

o  Els problemes del deute 

Durant els anys del boom, mentre empitjorava la balança comercial i augmentava 

l'endeutament de les famílies i  de les empreses vinculades a l’activitat especulativa, l’Estat 

aprofitava la recaptació generada per la bombolla, 1) per reduir lleument l’endeutament públic, 

2) fer regals fiscals als rics i 3) impulsar grans infraestructures. Això va aportar més combustible 

a l'especulació. 
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L'esclat de la bombolla especulativa va ofegar la principal font de recursos de les 

administracions públiques mentre les despeses anaven creixent amb les mesures d'estímul 

econòmic enfront de la crisi. El deute públic va augmentar de nou. Aquest deute , actualment 

no és, ni de bon tros , dels més alts de la Unió Europea. Però ha de retornar-se i això ara  hi ha 

qui ho aprofita per especular. 

Per a entendre tot aquest enrenou del deute públic, cal recordar, en primer lloc, que els diners 

que pren prestats l'Estat, en la majoria dels casos, serveix per pagar als funcionaris, mantenir 

l'exercit, construir infraestructures ,...., o garantir determinats serveis públics. Aquests diners no 

es recuperen ni generen beneficis, com passa amb els diners invertits com capital en les 

empreses. Es retornen sobre la base dels futurs impostos anuals. 

Retornar de manera puntual  el deute públic, en els anys d'auge econòmic i crèdit barat  és fàcil. 

Però pot ser complicat en moments de debilitat del creixement econòmic i restriccions 

creditícies, sobretot en països com el nostre amb una sobirania econòmica escapçada i on, com 

dèiem més amunt, una part de la recaptació de les administracions públiques encara està 

associada a la bombolla immobiliària. 

o   Què provoca incertesa: la liquiditat o la solvència? 

Les línies de préstecs del FMI o del BCE a favor d'aquells països i entitats financeres  que 

presenten dificultats, poden contribuir a resoldre els problemes quant es tracta de trampejar 

una crisi de liquiditat, o sigui, si el país temporalment té problemes de finançament. Però si es 

tracta d'una crisi de solvència aquest tipus d'ajudes no serveixen de gran cosa i fins i tot poden 

revifar l’especulació. 

En aquest moments, el suposat pànic en els mercats financers sobre l'estat del deute públic a 

curt i a mitjà termini no està justificat i respon a maniobres especulatives. En canvi, hi ha alguns 

interrogants en relació a la solvència d’una part del deute privat (famílies, empreses i entitats 

financeres). Aquesta sí que és una  causa d’incertesa. 
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o De la convergència a la divergència 

En el seu moment, el creixement del PIB va millorar el nivell mitjà d'ingrés a Espanya en relació 

als països centrals de la Unió europea. Aquesta convergència, com hem vist, estava relacionada 

amb la bombolla immobiliària. Ara, amb la crisi, el miratge s'evapora. El nostre potencial de 

creixement és feble i això ens enfonsa de nou en el terreny pantanós de la divergència com 

també s'enfonsen els altres països de la perifèria de la Unió. 

o Una gestió errònia de la crisi 

Això  exculpa al govern socialdemòcrata per la seva gestió de la crisi? Deixa sense marge al 

govern del PP? 

Els elements centrals de la política econòmica de l'última dècada han estat compartits pel PP i 

pel PSOE. Ambdós han donat legitimitat i impulsat les polítiques neoliberals que van generar 

una distribució més injusta de la riquesa i van donar ales a l'especulació de tot tipus i a la 

corrupció que l'acompanya. 

Al govern Zapatero li correspon, en tot cas, el mèrit de paralitzar el transvasament de l'Ebre i 

retirar les tropes espanyoles d'Iraq. Si no hagués pres la primera mesura, la bombolla 

immobiliària del Llevant espanyol hagués estat encara més àmplia  i el dèficit públic hagués 

crescut a conseqüència de les obres faraòniques projectades. La presència militar a l'Iraq també 

hauria comportat una gran despesa pública que s'ha estalviat. 

Però, sense negar l'encert d'aquestes mesures, el govern es va instal•lar, des del primer moment, 

en el mateix model de política econòmica i va mantenir en els llocs claus dels seus ministeris 

més rellevants a persones partidàries d'aquestes polítiques. També va seguir participant en la 

Guerra de l’Afganistan i es va embolicar en altres guerres imperialistes. 

Una vegada la crisi va esclatar, el govern es va situar a remolc dels esdeveniments 

internacionals limitant-se a impulsar algunes polítiques d'estímul a través dels ajuntaments 

mentre romania a l'espera que canviés el rumb de la crisi cap a una direcció més favorable. En 

lloc de buscar aliats entre les classes populars i les seves organitzacions de masses, va intentar 

adormir-les o apaivagar-les. Tot això ho van aprofitar els reaccionaris del PP. 

Finalment les coses li van esclatar i es va veure atrapat per la troica (l'FMI, el Banc Central 

Europeu (BCE) i la Comissió Europea) que ara és qui mana en la Unió europea. Les darrers 

actituds del PSOE en el govern van ser nítidament classistes a favor del capital monopolista i  

financer i radicalment contraries les classes treballadores. 

Amb el govern del PP, les coses, per a les classes populars, empitjoraran , llevat que la 

resistència ho impedeixi. 

La recent reforma laboral i els pressupostos de l'Estat, no fan més que agreujar totes les 

agressions que abans havia iniciat el govern del PSOE i també se’ns agredeix en terrenys en els 

que el govern socialdemòcrata no es va atrevir a fer-ho. En aquestes condicions, el conflicte 

social cada dia que passi estarà més radicalitzat. 
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VI. LES ALTERNATIVES 

Aquest apartat no ofereix  un ventall complet d'alternatives. No inclou, per exemple, propostes 

concretes per avançar cap a l'alliberament nacional. No obstant això, l'autor no vol deixar 

d'assenyalar que  l'alliberament nacional i l'alliberament social han de formar part d'un mateix 

combat. L'escrit es limita a suggerir algunes propostes vinculades a temes econòmics tractats en 

apartats anteriors. 

 No podem oblidar que la gravetat i llarga durada del la crisi capitalista és l'aspecte principal 

d'aquest període. Les seves repercussions en l'economia són múltiples: atur, desmantellament 

industrial, increment de la dependència, retallada de drets socials, privatitzacions, etc.  

Hem entrat, per tant, en un període molt conflictiu. En aquesta situació, la primera obligació 

d'una força política d'esquerres, ha de ser adequar la seva organització i programa polític, per 

tal  de situar-se de ple dins el conflicte. Hem d’estar  al costat de les víctimes de la crisi 

capitalista i treballar de manera franca i oberta per generar un ampli moviment unitari capaç 

d’oferir una resposta proporcional a l’agressió que les classes populars estant patint. 

o La centralitat del treball 

Parlar de centralitat del treball, no significa mitificar el treball. Més aviat és el contrari. Al final 

del llibre III de El Capital Marx estableix una relació dialèctica entre llibertat i necessitat. Sota el 

capitalisme, ve a dir-nos, qualsevol treballador pot disposar de temps "de llibertat" durant una 

part del dia, només si prèviament ha treballat per compte d'altri. 

Un projecte transformador ha de fer propostes per al temps lliure, però sobretot n'ha de fer per 

garantir que tots tinguem possibilitats de treballar i que el treball sigui digne. 

o Alternatives front l’atur 

Tota crisi genera atur. Però la particularitat ara és la dimensió actual de l'atur i la persistència de 

l’atur massiu durant dècades. 

Confiar en un hipotètic creixement com a principal font d'ocupació és un element essencial del 

pensament socialdemòcrata, però no té molt a veure amb la realitat. La crisi és aquí per quedar-

se , amb unes perspectives de creixement mediocres, en el millor dels supòsits. 

De vegades es pensa que els aturats són una mena de reserva revolucionària, disposada a 

qualsevol cosa. Quan no es mobilitzen, el comú de la gent posa en dubte la seva condició 

d'aturats. 

Els aturats el que volen és treballar. Des de l'òptica corporativista que majoritàriament 

impregna les seves consciències, com passa amb la resta dels treballadors, només es mobilitzen 

si hi ha possibilitats d'obtenir un lloc de treball, i pensen que  ha de garantir-ho el  govern. 

Per això les promeses electorals sobre la creació de llocs de treball tenen tant seguiment. Donar 

treball (no se sap com) i canviar (sense dir ni què ni com) són dos hams utilitzats de manera 

immoral, especialment ens les eleccions. Ara mateix és el gran recurs de François Hollande. 
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Menys reeixit electoralment, però més digne, és proposar reparar els danys de la crisi millorant 

les condicions de vida dels aturats i donant prioritat al manteniment i extensió de les 

prestacions socials. 

El pas següent és incorporar en el procés de transformació la creació massiva de llocs de treball. 

Això exigeix pressionar en tres direccions: 1) la reducció de la jornada laboral, 2) la creació de 

llocs de treball productius i 3) desconnectar el treball de la rendibilitat que pot generar, la qual 

cosa només és possible a través de l'ocupació pública. Finalment s’haurien de recuperar les 

polítiques de plena ocupació. 

o Distribució i redistribució de la riquesa 

La manera d'actuar en relació amb la distribució de la riquesa constitueix un dels indicadors 

que ens permet identificar els diferents projectes polítics. 

La dreta neoliberal proposa conservar l'actual repartiment injust de la riquesa, i fins i tot 

desviar-lo encara més en detriment dels assalariats. El seu postulat central és la minimització 

del cost del treball (salari directe + cotitzacions socials). Això, juntament amb les privatitzacions 

generalitzades i amb la disminució dels impostos que han de suportar els poderosos, permetria, 

segons els seus dogmes, superar els mals de la situació econòmica. 

El postulat socialdemòcrata comparteix una part dels plantejaments neoliberals però alhora 

intenta crear-se una identitat diferenciada tot impulsant algunes millores puntuals a través de 

les polítiques socials. La seva visió sobre la creació i el repartiment de la riquesa ja va ser 

plantejada fa uns anys per Felipe González: primer s'ha de crear; després ja parlarem de com es 

reparteix, va afirmar, de manera categòrica. 

Escindir creació i repartiment de la riquesa de forma cronològica és una temeritat. La riquesa es 

distribueix en forma de rendes (del treball i del capital) a mesura que es  genera. Amb 

posterioritat, l'única cosa que es pot fer és redistribuir-ne amb les polítiques públiques una 

petita porció que ha de ser recaptada prèviament amb els impostos. 

El postulat ecosocialista podria ser formulat així: no podem tractar els temes econòmics 

desvinculant-los del repartiment primari de la renda. En aquest tema no podem mostrar-nos 

indiferents: hem de prendre partit. La nostra actuació política busca afavorir les rendes del 

treball. Els esforços els encaminem a aconseguir la millora dels salaris, l’ampliació de la 

protecció social,... i a garantir majors nivells d'ocupació. Però amb això no n’hi ha prou. A més a 

més, calen polítiques progressistes que permetin una redistribució favorable a l'equitat social a 

través de la recaptació fiscal i de les polítiques públiques. 
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o Denunciar el caràcter explotador del capitalisme 

Per a un marxista, és  amè comprovar com ara s'utilitza la paraula valor a tort i dret. S'empra 

per exemple, el concepte cristià de valor13, del que també s’apropien els nacionalistes (els valors 

de la pàtria, per exemple), per referir-se a les conductes personals o grupals assimilables a  allò  

que Hegel ubicava en el terreny de la moralitat, l'eticitat i la legalitat. 

En el camp econòmic es parla del valor afegit, de valor de les accions, de valor raonable o  de 

valor actual. 

No es parla, en canvi, del valor derivat de l'increment de la riquesa generat per l'activitat laboral 

i de l'apropiació capitalista d'aquest valor. 

Hem comentat fa un moment la maldat de Felipe González quan va escindir la creació i el 

repartiment de la riquesa. No fa gaire, el mateix Felipe González va fer un pas més i va tenir la 

barra de dir a Colòmbia que la dreta té la virtut de saber crear riquesa mentre que l'esquerra 

només sap repartir. 

Les mateixes argumentacions empra François Hollande en la campanya presidencial francesa 

en afirmar: "El que cal fer primer  és crear més valor. L'esquerra no pot estar només interessada en la 

distribució. Abans ha d'afrontar la insuficient creació de riquesa" 

Ambdós casos són una mostra més de com els socialdemòcrates, al final acaben debilitant els 

treballadors amb les teories acientífiques i corrosives que justifiquen l'explotació. 

o Garantir  el caràcter protector del dret del treball 

Un capitalisme sense dret laboral, com el capitalisme del segle XIX, condueix a l'explotació més 

inhumanes que hom pot imaginar, des del treball infantil i la discriminació sexista fins a les 

condicions laborals insalubres i al afinament. 

El dret laboral no té per  funció crear ocupació sinó regular-ne  les condicions. És, per naturalesa, 

un dret protector, és a dir, un dret amb la pretensió de pal•liar les diferències que existeixen 

entre treballadors (part feble) i empresaris (part forta). Alguns consideren que això esborra les 

diferències de classe, però estan equivocats: el dret del treball intenta protegir el més feble dins 

de la relació laboral, però no elimina la seva debilitat ni evita que el patró l'exploti. 

En ser  un dret protector,  només protegeix fins un  límit i tot  ho causalitza i/o ho monetaritza. 

Regula, per exemple,  les causes que permeten sancionar, modificar les condicions laborals o 

acomiadar. Alhora fixa les indemnitzacions en cas d'acomiadament per causa aliena al 

treballador, la indemnització per la lesió d'un accident que danya al treballador (un braç, el 

nas, ..., o qualsevol part del cos tenen el seu preu), la sanció al patró davant un frau en la 

contractació, la resposta quan un contracte incorpora clàusules abusives, etc. 

                                                 
13 Una manera superficial d'analitzar la present crisi econòmica és atribuir-la a una "crisi de valors". En entrar en aquest 
terreny pantanós reapareix la polèmica entre idealistes i materialistes. Per a Plató i Aristòtil, les idees (i els valors) tenen 
una existència independent i com que no són entitats materials no poden entrar en crisi. Des d'aquest punt de vista, la 
crisi econòmica actual tindria el seu origen en l'allunyament d'una sèrie de valors que antigament havien guiat les 
nostres conductes. Es tractaria de valors absoluts i eterns ( metafísica) que s'han de recuperar per evitaria que situacions 
com l'actual es repeteixin de nou. Els marxistes no compartim aquesta visió idealista i metafísica de l'assumpte. Per a 
nosaltres, els valors es relacionen amb la base econòmica i és aquesta, que es troba en constant transformació, la que ara 
està en crisi. Es tracta de la crisi d'un sistema que en si mateix és pervers i que per això obstrueix les relacions entre els 
éssers humans i la relació d'aquests i la naturalesa de la qual formem part. És aquesta crisi en concret la que ara ens toca 
analitzar. 
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Durant el neoliberalisme s’han debilitat  les causes i s’han disminuït les tarifes. Un projecte 

transformador, en canvi, ha de centrar-se en el reforçament de la causalitat, per tal evitar  

abusos i exigir sancions severes en cas que l’abús no permès es produeixi. 

El dret del treball sorgeix amb el reconeixement constitucional dels drets econòmics i socials. 

Aquest reconeixement va ser possible gràcies a la lluita de la classe obrera, que ja portava anys 

exigint la jornada de vuit hores i millores en les seves condicions laborals, i reclamant al mateix 

temps, els drets de lliure associació i vaga. 

Conforme el neoliberalisme s'ha anat expandint, no només ha debilita el dret laboral individual, 

també debilita, i fins i tot anul•la, la seva vessant col•lectiva. Pretén evitar que els treballadors 

actuïn  de manera conjunta. D’aquí que es criminalitzi qualsevol forma d'actuació i lluita que 

superi els límits de la individualitat. 

El nivell de protecció regulat pel dret laboral, opera com un acordió. En moments de crisi, o en 

altres moments en què la part forta de la relació laboral (els patrons) se sent més forta encara, el 

dret del treball en comptes de consolidar i de reforçar els seus mecanismes protectors, cedeix i 

apareix la derogació de conquestes, rebaixant els estàndards de protecció. 

És precisament en aquests  moments quan un projecte transformador ha de posar  èmfasi en la 

defensa i millora dels drets laborals, i ser alhora conscient que per aconseguir-ho serà necessària  

una forta i continuada mobilització i lluita social. 

o Acabar amb la ruïna de la precarietat 

La precarietat és la ruïna dels explotats i  la constatació de la victòria dels capitalistes  que ens 

divideix i ens acovardeixen. 

La precarietat deixa a les classes treballadores a la intempèrie. Tot ésser humà necessita beure, 

menjar, rentar-se, disposat d’una llar ,... i la precarietat no ens permet tenir garanties sòlides que 

aquestes necessitats estaran cobertes properament. 

La precarització no és un fenomen marginal que afecti únicament a una fracció de la classe 

obrera. Està en el cor del sistema, colpeja  la immensa majoria dels assalariats i infecta tots els 

àmbits de la vida quotidiana. 

L'impuls precaritzador prové directament de les conductes patronals en el si de les empreses, 

però prospera a través d'una sèrie de reformes laborals, que privilegien l'autoritarisme 

econòmic i empresarial. 

La precarització s'ha convertit, a més, en un objectiu estratègic de la Comissió Europea que 

pressiona incessantment per donar noves voltes al torniquet des-regulador i li dóna cobertura 

ideològica i jurídica amb el nom enganyós de la flexiseguretat. 

Acabar amb la precarietat ha de ser el primer gran objectiu d’una política transformadora per 

tal de  garantir  la dignitat essencial a les persones  i recuperar la prosperitat moral i econòmica 

del nostre país. 
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o Lluitar per la democràcia econòmica i social 

Les crisis com l'actual multipliquen les injustícies i tenen uns costos socials immensos, però per 

si mateixes, no provoquen l'enfonsament del capitalisme. En un o altre moment, es generen 

"solucions" que preserven els elements bàsics del sistema. 

No obstant, les crisis acostumen a ser moments peculiars per a modificar la correlació de forces 

entre classes social i per a canviar a llarg termini les condicions d'existència dels assalariats 

millorant-les o empitjorant-les. 

Ara estem veient com les "propostes" de la dreta presten una importància cabdal a aquesta 

qüestió de la correlació de forces ja que pretenen reforçar el poder arbitrari dels patrons. Per 

això  reformen de manera reiterada i  regressiva  la legislació laboral. 

Paral•lelament, l'increment de la taxa d'atur actua com un vendaval que afavoreix les 

pretensions dels patrons, posa pressió sobre el govern i aguditza la competència entre 

treballadors. 

Les empreses i els entitats financeres acostumen a ser dirigides per consells d'administració més 

o menys reduïts. Els assalariats i les organitzacions sindicals, per regla general, queden, en 

major o en menor mesura, apartats de la presa de decisions. En el cas espanyol únicament 

disposen d'alguns drets d'informació i consulta i aquests drets moltes vegades no es respecten. 

Tampoc es pot oblidar que els components més influents dels consells d'administració actuen 

directa o indirectament com grups de pressió i vigilen cada pas del govern al decidir el 

contingut de les lleis i al fer-les complir. 

De fet, la crisi econòmica actual, igual que les anteriors, és en primer lloc el resultat de les 

decisions, interessos i embolics dels consells d'administració més poderosos a nivell mundial. 

Després de la crisi de 1929 les empreses i els bancs van ser sotmesos a lleis i regulacions 

governamentals promulgades sota la pressió de les masses treballadores que havien estat les 

principals damnificades pels aspectes més malignes (atur, feixisme, guerra,...) de la depressió. 

Però a poc a poc la correlació de forces es va tornar més favorable als patrons i llavors els 

mateixos governs van permetre a les empreses eludir les lleis que abans havien aprovat; més 

tard les van modificar, i, fins i tot, algunes les van eliminar. 

Al llarg dels últims trenta anys, sota el paraigua del neoliberalisme, les finances han tingut via 

lliure gràcies a la desregulació prèvia i d'aquí prové una de les causes de la crisi econòmica. 

Per a evitar que fets com aquests es repeteixin fan falta noves i més estrictes regulacions 

governamentals. Ara bé, com es pot comprovar amb les experiències anteriors , això no és 

suficient. 

Una manera potent de garantir que la regulació tingui un efecte beneficiós, seria que els 

treballadors dintre de les empreses poguessin participar en les tasques de supervisió i en 

l'execució de les activitats econòmiques i financeres. Això permetria inaugurar una fase de 

progrés social. 

Es tractaria, en altres paraules, de democratitzar el lloc de treballi garantir més i millors drets 

econòmics i socials per a les organitzacions sindicals. 
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Aquesta democratització també ajudaria a tenir més en compte els efectes econòmics, 

ambientals, culturals i polítics de les decisions i actuacions que l'activitat empresarial té sobre el 

territori on precisament viuen els treballadors i les seves famílies. 

o Regular el capitalisme per evitar el caos 

Igual com passa amb la relació laboral, el capitalisme pot estar més o menys regulat. Ja hem dit, 

d'una forma  simplificada,  que el keynesianisme suggereix una regulació  sòlida i el 

neoliberalisme una de  caòtica. 

Avui el terreny és favorable per la segona opció. Qualsevol mesura més o menys d’esquerres, és 

vista com un desafiament als privilegis de les classes dominants. Les tímides  mesures 

reguladores que de tant en tant  es van adoptant, el capital monopolista i financer les neutralitza 

d’immediat. 

Una alternativa real implica una capgirament  d’aquesta realitat. Un capitalisme amb una 

regulació caòtica és una capitalisme on només impera la llei del benefici empresarial. És 

impossible que un empresari aposti voluntàriament per una conducta ètica o responsable  si 

això el col•loca  en inferioritat davant els competidors. Aquesta consideració  val no només per 

les qüestions laborals, val igualment per als temes mediambientals i per a les relacions entre 

persones físiques i jurídiques situades en àmbits diferents de poder o amb interesso 

contraposats. 

o Significat de l’austeritat neoliberal i necessitat de combatre-la 

Les polítiques d'austeritat parteixen de la idea que els individus i els governs "gastem massa." Sí 

fóssim "més austers", els pressupostos s'equilibrarien, i  les coses serien "normals". 

És molt fàcil fer combregar a la gent amb aquests arguments, sobretot quan els formulen 

acadèmics i experts en els mitjans de comunicació de major audiència i diuen insistentment "que 

hem viscut per sobre de les nostres possibilitats". 

Sembla que els únics que "han allargat més el braç que la màniga" han estat els treballadors. És a dir, 

aquells que obtenen els seus ingressos a través d'un salari a canvi d'una jornada laboral. 

Paradoxalment, els salaris, en el període d'auge econòmic, pràcticament es van congelar. El preu 

de l'habitatge, en canvi, va pujar més d'un 100%. 

Com que tot i la congelació salarial, una part dels treballadors van tenir "l'atreviment" de 

comprar un pis i un cotxe i subscriure una hipoteca, ara estan endeutats. 

Aquesta criminalització dels de baix, deixa de costat als bancs, a les immobiliàries, a les 

empreses constructores, als fabricants de cotxes ,..., i a les companyies d'assegurances. Uns i 

altres es van folrar amb el cobrament d'interessos, amb les maniobres especulatives i amb la 

venda dels seus productes per preus elevadíssim que deixaven un marge de benefici 

impressionant. 

L'austeritat també es justifica per la crisi. Hi ha menys recursos i això no canviarà fins que no es 

produeixi "la recuperació". Ara bé, per garantir "la recuperació" cal posar més riquesa i mà d'obra 

barata i dòcil en mans de les grans empreses perquè "s'animin a contractar". Cal garantir que 

tornin els "bons temps" per al capital financer. 
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En canvi, l'austeritat no contempla per res alleujar la càrrega del deute de la classe obrera, ni a 

curt ni a llarg termini. Tampoc alleuja la crisi del deute públic. 

Si la despesa pública es redueix tal com s'està reduint ara, es redueix el nombre de llocs de 

treball públics, les concessions públiques als contractistes privats també es redueix i molts dels 

llocs de treball privats es perden. En disminuir les rendes salarials, els ingressos fiscals 

procedents d'aquestes rendes i del consum també es redueixen . 

En altres paraules, l'austeritat significa menys poder adquisitiu i això al seu torn pot significar 

menys producció i més atur. 

Però això no preocupa els governs i la UE  que en les qüestions importants, actuen com a consell 

d’administració del gran capital, restringeixen tant com poden els procediments democràtics o 

en prescindeixen, és a dir exerceixen una dictadura de classe en el sentit que deia Marx.   

A hores d’ara, a  tot arreu, s’imposa  reduir els dèficits pressupostaris i rebaixar el deute del 

sector públic. Per els governs i la UE és crucial. A  més, a Europa, a les economies de la perifèria, 

se'ls exigeixen mesures d'austeritat colossals. Aquestes mesures també s'apliquen en les 

economies capitalistes centrals. 

 La pregunta que molts fan, fins i tot entre els economistes neoclàssics, és si aquesta és la millor 

política per al capitalisme. L'experiència històrica alerta que el 1929 no ho va ser. 

 Però hi ha dues qüestions de fons que llavors no existien: 

1. L'austeritat permet “desplaçar” tasques cap al sector privat. Per al capitalisme el sector 

públic és de per si "improductiu14" en no generar plusvàlua. Només el sector capitalista és 

productiu i això és determinant  per els neoliberals, per  la majoria de bancs centrals i per els 

directius de les grans empreses. En altres paraules: els neoliberals  esperen que l'austeritat 

desencadeni un procés de destrucció creativa que doni lloc a un nou sector productiu gracies a 

la mercantilització dels serveis públics. 

2. La crisi va esclatar després d'una gran expansió del crèdit i d'una frenètica activitat 

financera vinculada, com hem dit abans, al capital fictici. Produït l'esclat, l'Estat va intervenir  

per evitar una crisi bancària i mitigar els efectes de la crisi. El rescat va tenir un enorme cost que 

ha ocasionat un deute, i una especulació,  addicional,  que obliga a pagar als tenidors de bons  

uns interessos exorbitants. 

Llavors: ¿hem de donar per fet que el capital monopolista i financer seguirà apostant per 

l'austeritat?, No tindrà en compte per res l'opinió dels keynesians que consideren que tot això 

pot acabar malament i que s'hauria de rellançar l'activitat pública? 

                                                 
14Per als capitalistes, només és productiu el treball que produeix mercaderies, és a dir, valors d’us  destinats al mercat i 
que permet obtenir un benefici. Els treballadors, en canvi, veiem les coses d'una altra manera. Tot el nostre treball social 
està lligat a la producció. Uns produeix mercaderies i altres ajuden a que aquesta producció es porti a terme: oferint 
crèdit des d'una entitat financera, educant la gent en una escola, netejant els carrers, curant els malalts, vigilant un 
edifici, etc. Independentment de si estem o no produint directament plusvàlua, podem posar les rendes del treball en 
una part i els beneficis dels capitalistes en l'altra, i observar com es reparteix la renda nacional d'un país. Que un 
treballador no produeixi directament plusvàlua pel capitalista no vol dir que no  produeixi valors d'ús i que aquests 
valors d'ús no tinguin valor per a l'usuari. El capitalisme en el seu conjunt, ja sigui directament, ja sigui a través de les 
administracions públiques, tracta de fer més productiu el treball obligant-nos a tots a treballar més a canvi de menys, 
siguem assalariats o funcionaris. Però quan pensen que amb aquest treball es poden apropiar d'una taxa de plusvàlua 
superior a la mitjana, preferiren que la producció d'aquests valors d'ús prengui un caràcter mercantil. 



Aportacions sobre la crisi econòmica i propostes per construir l’alternativa. | Antoni Puig Solé 

 

27 

El desitjable per a la classes treballadores seria que prosperes l'opinió dels keynesians i que es 

garantissin les polítiques públiques. Però la lluita de classes és cruel, ja que els interessos entre 

una i altra classe en aquest terreny ara són radicalment oposats. 

Per als capitalistes, l'expansió de la despesa del sector públic i l'endeutament pot interessar com 

a estímul de l'economia capitalista durant un temps, però igual que el deute privat, no els 

interessa que això passi sempre. Des de l'inici de l'època neoliberal vénen considerant que el 

consum del govern es converteix en una deducció dels guanys del sector productiu capitalista i 

veuen la sanitat, l'ensenyament i la privatització de les pensions com a llocs apropiats per les 

seves inversions i obtenir les rendibilitats que ara  el sector immobiliari ja no garanteix . 

Això no vol dir que els governants europeus no  puguin incloure la necessitat del creixement 

entre les seves prioritats. L'evidència ens alerta que es tractarà d'un creixement obsessionat amb 

l'austeritat fiscal en lloc d'un creixement generador d'ocupació i soscavat també per els acords 

polítics que han donat lloc als tractats vigents. Europa només serà capaç d'implementar i 

sostenir programes socials progressistes, si el malestar provocat per les polítiques neoliberals 

obliga a abandonar-les. Tampoc hi ha raons per confiar amb un revulsiu derivat dels canvis de 

conducta dels partits socialistes;  els esdeveniments que durant anys hem presenciant a Europa 

indiquen que no podem esperar un lideratge de la socialdemocràcia en aquests temes. 

L’experiència històrica ens porta a la mateixa conclusió: el Keynesianisme (o, més ben dit la 

intervenció de l'estat per impulsar l'expansió econòmica) mai ha estat la política preferida dels 

capitalistes per superar  les recessions recurrents del capitalisme i per evitar que culminin en 

depressió. No és casual que l’economia neoclàssica contempli el capitalisme com un siste-

ma capaç d’auto regenerar-se  sense necessitat d’ intervenció del govern. 

 Els capitalistes només passen del Pla A al Pla B quan la lluita anticapitalista pren força, com va 

passar durant la dècada de 1930. Va ser precisament aleshores quan en resposta a l'alt nivell de 

protesta obrera, tant a  Europa com a EUA, el president Roosevelt va accedir a fer un tracte: en 

lloc d'austeritat, l'Estat prestaria serveis a la gent i va  establir  així el sistema de Seguretat social 

i les  mesures de protecció dels desocupats. 

o Defensar  la natura, des de l’ òptica anticapitalista. 

L’aportació mediambiental de Marx es menys reeixida que la seva teoria sobre la crisis, però 

nomes els que no l’han llegit  poden titllar-lo de productivista. 

Marx finalitza el capítol  tretze, el més extens  del primer llibre d’El Capital, destinat a relatar les 

mutacions que ha comportat la introducció de la màquina, dient que “la producció capitalista 

només desenvolupa la  tècnica i la combinació del procés de producció social minant contemporàniament 

les dues deus de tota riquesa: la terra i el treballador”. 

Resulta igualment impactant  com Marx  descriu lo que ell anomena el “metabolisme” entre els 

humans i la natura en el procés de treball i descriu a la vegada l’esvoranc  que sota el 

capitalisme  aquest procés ocasiona. 

Marx en analitzar el capitalisme del seu temps va posar de relleu que la producció capitalista es 

caracteritza pel desgast de recursos naturals i pel malbaratament de béns materials amb el que 

perd la societat (disminueix la riquesa natural pública) mentre guanya un grup reduït 

d'individus (incrementa la riquesa privada). 
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Hem d'acceptar que la crítica ecològica de Marx va ser limitada. Com passa amb la seva teoria 

sobre la crisi, no va tenir temps de abastar-ho tot i tampoc va arribar a viure l'època del 

capitalisme monopolista que és quan s'estan duent a terme els grans desastres mediambientals. 

Aquesta limitació, igual que en la teoria de la crisi, es pot voler superar de dues maneres: o bé 

eixamplant els continguts ecològics del marxisme o bé trencant amb ell per acabar presos de la 

teoria neoclàssica. Suggereixo la primera opció. 

És evident, que si una hecatombe mediambiental acabes amb tots, per definició no faria 

distincions de classe. Això resulta vàlid per a tot tipus de desastre ocasionat pel que s'acostuma 

anomenar "força major". Ara bé, aquesta peculiaritat no pot fer perdre de vista el caràcter 

classista de l'assumpte. Com molt bé descrivia Marx, mentre la riquesa natural pública 

disminueix, la riquesa privada d'uns pocs creix. 

Marx, certament,  no va ser un “ecologista pur” dels que ara anuncien els perills que assolen al 

planeta sense atrevir-se a denunciar als veritables causants del desastre. Ell va posar al 

descobert que la desigualtat i la devastació del medi ambient es troben connectats un amb l'altre. 

Actualment, aquesta connexió se segueix produint. Els que ocupen la part inferior en la 

distribució dels ingressos també són els que estan destinats a ser els més afectats per la 

contaminació, la congestió, els plaguicides, l'aigua en mal estat o els residus. La major part de la 

població treballadora viu en les  zones urbanes més exposades a les  substàncies tòxiques. És la 

que es queda atrapada enmig de les carreteres perquè ha estat obligada a desplaçar-se per a 

anar a treballar. Els rics, en canvi, poden construir les seves mansions a llocs amb aire net 

envoltats de zones verdes. Per aquesta raó, ells consideren que la naturalesa és una mercaderia 

més, que es compra i es ven. 

El marxisme, especialment a través de la ploma de Federic Engels, també va saber analitzar en 

el seu moment, com les diferències socials es posen de manifest al voltant del problema de 

l'habitatge. Durant el boom, en aquest tema vam presenciar  un altra prova de la polarització 

social. Els grans ingressos amb que poden contar els més poderosos i la possibilitat, en el cas 

dels més pobres, de recórrer a l'endeutament en anys de baixos tipus d'interessos, van donar 

lloc a una gran demanda d'habitatge i els preus es van disparat. Ara, ens adonem que cada 

vegada hi ha més distància entre l'habitatge dels rics i el dels pobres. Als rics, la pujada del preu 

de l'habitatge els va afectar poc; els seus alts i incrementats ingressos els va permetre comprar o 

construir cases cada vegada més grans. En canvi, aquells que es troben en la part inferior del 

tauler, cada vegada estan condemnats a viure dintre d'un nombre menor de metres quadrats. 

Tot això, per als predicadors del sistema pot ser una veritat incomoda de la que millor no parlar. 

En canvia, tot això s’hauria d’incorporar en els fonaments d’una alternativa veritablement 

ecosocialista. 

o Refundar la Unió Europea 

Els problemes socials de la UE no han de buscar-se d'una manera aïllada en l'euro: es deriven 

del neoliberalisme enquistat en els tractats. Al no poder-se recórrer a les taxes d'interès, als tipus 

de canvi i a les transferències fiscal per a esmorteir els efectes de les crisis econòmiques, 

s'intenta influir sobre els salaris i els preus i això degrada permanentment les condicions 

laborals. 
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En períodes de boom, com que les polítiques neoliberals volen impedir la millora de les 

condicions laborals degradades, s'acaba recorrent al endeutament públic i privat i al dèficit 

exterior. Així s'incentiva el creixement. És el que es va fer en la majoria dels països de la 

perifèria en la dècada anterior a la crisi econòmica actual. En aquests països, l'endeutament i el 

dèficit exterior també es van estimular amb l'expansió de l'especulació i la despesa militar. 

Ara, la crisi ens ha conduït a un carreró on la moneda al voltant de la qual s'ha construït la Unió 

(l'euro) està en perill. Això és deu, sobretot, a la prohibició, incorporada en el Tractat de 

Maastricht, que el BCE pugui comprar deute dels països europeus. Aquesta prohibició, que jo 

sàpiga, no té precedents. Si no existís, tot seria més fàcil. 

El garbull es podria resoldre modificant els tractats. Però els actuals dirigents no volen fer-ho. 

Si se superés la prohibició, el BCE  podria comprar el deute i gestionar-lo. Ara bé, prèviament 

seria necessari separar el deute legitima del que no ho és (deute derivat de l'especulació, de la 

corrupció, de la compra d'armament, etc.). El deute il•legítim no s’ha de pagar i per tant tampoc 

s’ha de comprar. Aquesta separació provocaria problemes a molts bancs i no quedaria més 

remei que nacionalitzar-los. 

Però la intervenció no té per què quedar aquí. Es podrien emetre eurobons per a finançar la 

recuperació amb un rellançament de la inversió pública. D'aquesta manera seria possible 

impulsar una nova fase de l'Estat del benestar, en la qual es dones satisfacció a les necessitats 

socials, es milloressin els drets laborals, s'implantés un salari mínim que permetés viure d'una 

manera digna i es construís un nou model productiu basat en una economia sostenible. 
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VII. DOS ERRORS QUE CAL EVITAR 

Abans d’acabar vull opinar sobre dos possibles errors que hauríem  d’evitar: 

o L’error subconsumista 

En l’annexa I sobre  les teories marxistes dono algunes pistes sobre la teoria del subconsum. En 

aquest mateix document he situat la pèrdua de poder salarial com una de les causes de 

l'endeutament particular i massiu i com una particularitat d'aquesta crisi. És obvi que incorporo 

en la meva anàlisi argument subconsumistes. 

Ara bé, això no em porta a acceptar aquesta teoria de forma acrítica. De fer-ho, arribaríem a la 

conclusió que l'única sortida per al sistema és un increment salarial i llavors, n'hi hauria prou 

amb convèncer els capitalistes del seu error, i un cop convençuts, problema resolt. 

És evident que un increment generalitzat dels salaris empenyeria la demanda i és comprensible 

que els sindicats utilitzin aquest argument en la lluita per millorar el poder adquisitiu dels 

treballadors. De fet, si la producció capitalista funcionés pensant únicament en les necessitats 

dels assalariats, no hi hauria cap crisi de sobreproducció i tot funcionària a la perfecció. Però 

malauradament el sistema té altres prioritats i alternatives. 

Sota la producció capitalista els treballadors no són els únics compradors. 

Els capitalistes també consumeixen, i encara que són relativament pocs en nombre, no es 

queden enrere a l'hora de consumir. A més dels capitalistes més rics que ocupen la part superior 

de la piràmide, hi ha un nombre molt gran de petits capitalistes que també consumeix. Com 

més gran és l'explotació dels treballadors, com més s'aproximen les condicions dels treballadors 

al mínim biològica, major és la massa de plusvàlua disponibles per donar suport a una massa 

relativament considerable de petits capitalistes i tota la cort aduladora que els envolta. 

També hi ha els treballadors que els economistes clàssics i Marx van anomenar  treballadors 

improductius15  que   són tan o més  consumidors que els treballadors productius. 

Fa anys,  la versió subconsumista de Monthly Review va posar el descobert que el capital 

monopolista destina recursos a despeses militars i campanyes de màrqueting i que això també 

estimula el consum. 

Queda encara una altra alternativa vital per al sistema. Són les inversions per adquirir mitjans 

de producció i matèries primeres (departament I) destinades al rellançament, manteniment i 

ampliació de la producció. 

 

                                                 
15Tant l'economia política clàssica com Marx, a diferència de l'actualment dominant teoria "neoclàssic," fan  una 
distinció entre treballadors productius, que produeixen la plusvàlua, i treballadors improductius, que no en produeixen. 
Els i les empleats/des domèstics/ques i els soldats eren els exemples tradicionals de treballadors improductius que 
figuren en els escrits clàssics de l'economia política. Els treballadors productius en produir el valor que substitueix el 
valor dels béns que consumeixen, produeixen també  un excedent. En contrast, el valor dels béns de consum que els 
treballadors improductius consumeixen ha de ser substituït pel valor excedent produït pels treballadors productius. 
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o L’error proteccionista 

Les crisis capitalistes anteriors van passar, en un o altre moment,  per una fase proteccionista i  

ultranacionalista i ara això pot acabar temptant a mols treballadors. El proteccionisme16  es pot 

veure, erròniament, com una mida adequada per evitar la competència salarial, garantir la 

viabilitat de la producció local o frenar deslocalitzacions. El proteccionisme és la proposta de la 

dreta més reaccionaria que ho vincula tot a “l’orgull nacional” però té poc a veure amb la defensa 

de la sobirania nacional. 

Les opinions proteccionistes, a més,  són alimentades en certa mesura des d'alguns mitjans de 

comunicació convencionals: acusen de la desaparició de llocs de treball en el sector industrial i 

de la degradació de les condicions salarials i laborals a l'emergència econòmica de diferents 

països asiàtics. S'obliden, en canvi, del paper de les empreses multinacionals i de les polítiques 

patronals. 

La carta de presentació que millor utilitza el proteccionisme, és la d'aparentar una certa oposició 

al desordre neoliberal. Però aquesta és una visió equivocada. La terrible coherència classista del 

neoliberalisme el porta permanentment a combinar les propostes lliure canvistes i les polítiques 

descaradament proteccionistes en funció d’allò que més convé als interessos dels capitalistes i 

dels països imperialistes que defensa. 

L'esquerra no ha de caure en el parany de creure que sense una restricció dels productes que 

vénen de l'exterior, és impossible evitar l'austeritat salarial i el desmantellament dels drets 

socials. Aquesta és una idea falsa. Per defensar els drets laborals cal  una orientació adequada 

en la lluita sindical i en la solidaritat internacional. 

El proteccionisme, tal com actualment es proposa, és incapaç d'evitar que les empreses 

multinacionals decideixin al seu antull quina és la millor localització per a les seves inversions, 

per a les seves plantes productives i per a les seves activitats subcontractades i que aprofitin 

aquesta possibilitat per a posar en competència a uns assalariats amb altres. 

La majoria dels episodis proteccionistes del passat demostren que si no es modifica la correlació 

social de forces, el proteccionisme no ofereix cap garantia que les empreses destinin els 

avantatges derivats de la disminució de la competència, a la creació d'ocupació de qualitat. 

En les condicions actuals, aquests avantatges afavoririen a les multinacionals i a les grans 

marques que veurien reforçada la possibilitat de triar quina part de mercaderia compren a 

empreses estrangeres , quina part de producció deslocalitzen en el sentit estricte (tancar aquí 

per a transferir allà), quina part subcontracten i quina part segueixen produint (total o 

parcialment) en els països del Nord. 

Al reduir-se la seva competència exterior i controlar íntegrament les importacions, les grans 

corporacions podrien incrementar els seus preus i els seus beneficis. Els treballadors del Nord 

ens empobriríem ja que disminuiria el nostre nivell de vida. Els del Sud, quedarien en una 

                                                 
16En parlar de proteccionisme ens estem referint a un seguit d'actuacions estatals encaminada única i exclusivament a 
la protecció de mercaderies. La defensa de la sobirania nacional, en canvi, no pretén  protegir les mercaderies sinó que 
busca protegir, entre altres coses, els recursos naturals propis. 
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situació més feble ja que s'incrementaria el seu grau de submissió als designis de les 

multinacionals. 

És necessària la intervenció de l'Estat, però per a portar a terme mesures eficients social i 

mediambientalment, i  no per tancar fronteres. 
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VIII. ANNEXES 

 

o ANNEX 1.- Les explicacions marxistes de la crisi 

Les explicacions  més populars de les crisis econòmiques presentades pels marxistes des de la mort 

de Marx són 1) el subconsum, 2) la disminució del benefici, 3) la des-proporcionalitat i 4) la 

financiarització. 

Encara que parlem de diferents teories, totes conserven la matriu marxista; difereixen en l'aspecte 

(la causa) on posar l'accent. 

Segons la teoria subconsumista, el capitalisme, gràcies a l'acumulació, cada vegada produeix més, 

però no per satisfer necessitats sinó per garantir un benefici. L'afany de lucre porta a degradar 

salaris i finalment i de manera inevitable, es produeix més del que els treballadors poden comprar. 

El capital, per evitar-ho, desvia excedents a despeses militants, a campanyes publicitàries, o com ha 

succeït últimament, a impulsar el crèdit. El que sota el capitalisme de lliure competència no era 

factible, ho és en el capitalisme de tipus monopolista (que permet que les grans empreses tendeixin 

a fixar el preu del mercat). Aquesta desviació, segons alguns teòrics contemporanis, condueix a 

l'estancament. Des d'aquest últim punt de vista, les crisis ja no són cícliques (boom i recessió), sinó 

estructurals (estancament). 

 Les teories de la disminucions del benefici es poden dividir en dues sub-teories. La primera cerca 

les crisis en la disminució de la taxa d’explotació    causada per la caiguda de la desocupació i els 

creixements salarials que  prosperen  en el període previ d'auge; és segons el meu punt de vista, una 

teoria feble que no va molt més enllà de les disquisicions de Ricardo sobre el salaris, raó per la que 

se la pot catalogar de neoricardiana. No podem dir el mateix de la segona, que considera que 

l'augment de la composició orgànica del capital , porta a una caiguda en la taxa de guany17 que 

desemboca en crisi.  Durant el boom, la combinació dels avenços tecnològics, la competència entre  

empreses, i, sobretot, la confrontació entre els capitalistes i  la classe obrera obliga als primers a 

utilitzar  maquinària i instal•lacions cada vegada més costosa mentre que el nombre proporcional 

d’empleats disminueix. Donat que el boom genera ocupació, els treballadors estan en millors 

condicions per negociar els salaris i els costos laborals s’incrementen. Com a resultat tenim,  o bé un  

manteniment, o bé un creixement minso , o fins i tot,  una disminució de la taxa d’explotació. La 

confluència dels dos factor,  inevitablement condueix a la caiguda de la taxa de guany . És, el que 

d’una o altra forma va  passar  amb   el capitalisme relativament  regulat dels “trenta anys gloriosos” 

posteriors a la Segona Guerra Mundial. 

La teoria de la des-proporcionalitat també es pot dividir en dues sub-teories. Una posa l'èmfasi en 

l'anarquia de la producció. Per exemple, les matèries primeres podrien resultar insuficients per 

atendre l'expansió de la producció industrial. Aquesta teoria ara mateix té molts seguidors i és un 

dels suports argumentals  dels partidaris del decreixement. La altre sub-teoria posa l'èmfasi en les 

relacions entre els dos grans sectors de la producció: el dels mitjans de producció (denominat 

departament I per Marx) i el dels béns de consum (departament II). Potser que el departament I 

produeixi una quantitat excessiva en relació amb el II o l’inrevés , i això condueix inexorablement a 

una crisi econòmica general. 

La teoria de la financiarització assegura que la crisi es produeix per l’absorció que realitzen els 

mercats, activitats o capitals financers d'una part, cada vegada més àmplia de l'excedent, que ja no 

es canalitza cap a la inversió  productiva, sinó que es desvia cap a l'esfera financera. Això origina una 

                                                 
17La taxa de guany es una rati que col·loca la taxa d’explotació en el numerador i el capital total invertir, tant en mitjans 
de producció com en força de treball, el denominador. 
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dicotomia entre la taxa de guany i la inversió productiva debilitant  l'increment de la productivitat i 

el creixement econòmic. 

 

ANNEX 2. PIB, cotització borsària, petjada ecològica, sostenibilitat social i categories marxistes 

La crisi i el deteriorament mediambiental ens obliguen a la reflexió sobre les representacions 

econòmiques que els creadors d'opinió pública ens han imposat. 

Ara mateix, dia si, dia també, ens angoixen amb el valor de les accions. De tant en tant, també ens 

expliquen si el PIB  creix  o decreix. Però la cotització borsària i el PIB són dos indicadors totalment 

diferents i amb diferent grau de  fiabilitat. 

El PIB, mesura el valor anual (millor dit, la suma dels preus) de totes les mercaderies. La borsa, per 

la seva part, mesura el preu diari  de les accions d'un nombre reduït d'empreses. 

El PIB é, un indicador parcial. Però encara que  el PIB és parcial i per tant, en certa mesura enganyós, 

pretendre medir  l'economia a través del mercat d'accions és una ficció absoluta. Si volem estar al 

corrent de la salut del capitalisme, millor fixar-nos en el PIB. 

Ara bé, en termes ecològics, el PIB no serveix pràcticament de res. D’aquí que alguns considerin que 

aquest indicador s'hauria d'arraconar, i defineixen la petjada ecològica, com el mètode de 

mesurament de l'activitat humana que ha de substituir el PIB. 

Fer competir els dos indicadors, des del meu punt de vista és incorrecte i il·lustra els malentesos 

que emergeixen en el debat sobre la productivitat, la sostenibilitat i la relació entre economia i 

ecologia. 

El PIB és exclusivament monetari, i per tant té els avantatges i les limitacions de tota mesura 

monetària. La seva suma incorpora tots els ingressos en forma de diners distribuïts entre les 

persones per tal de remunerar la seva contribució (a vegades real, a vegades fictícia) en la 

producció. La petjada ecològica, en canvi, mesura l'impacte ambiental que la producció ha ocasionat. 

Però la petjada ecològica no mesura l'ingrés monetari obtingut per aquest impacte, ni la manera 

com ha estat distribuït entre grups socials. 

Ja que el PIB,  com acabem de veure, no incorpora l'impacte ecològic de la producció hi ha qui   

proposa retocar-lo, però, sincerament, no veig quins retocs podríem fer-hi perquè  el PIB tingués en 

compte aquest impacte. 

En altres paraules, el PIB, tal com ara està configurat, tindrà sentit mentre es mantingui la producció 

de mercaderies i mentre s'utilitzi la moneda per dur a terme aquest intercanvi. 

Per abordar la crisi del medi ambient serà necessari actuar sobre els continguts de la producció que 

el PIB mesura. Això ens exigirà disminuir, i si és possible eliminar, moltes mercaderies inútils i 

especialment totes aquelles que la seva producció ocasiona un efecte devastador. 

Per aquest raó, sóc del parer  que la petjada ecològica no hauria de reemplaçar el PIB, però ens 

hauria d'indicar si el  contingut del PIB és ecològicament sostenible o no. 

La parcialitat del PIB no es limita a la qüestió ecològica. El PIB tampoc diu res de la "petjada social" 

que la producció ocasiona. 

Per aquesta raó, necessitem indicadors addicionals al PIB i no alternatives per substituir el PIB. 
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Ara bé, hi ha una cosa que tots aquests indicadors mai tenen en compte: el caràcter explotador i 

injust del sistema capitalista. Per aquesta raó, els que ens entestem a posar-ho al descobert, 

utilitzem altres indicadors. Per exemple: la taxa d'explotació, la composició orgànica de capital o la 

taxa de guany. 

 

o ANNEX 3. Anàlisi de l’atur a l’Estat espanyol 

Tan els governs socioliberals com els  dretans que s'han succeït des de la crisi dels setanta, han 

coincidit en culpabilitzar  als aturats de la seva situació i han  utilitzat l'atur com a esquer 

electoral. 

 Però  l'hora de la veritat, uns i altres,  sempre acaben renunciant  a les polítiques de plena 

ocupació  per  posar-se al servei dels poderosos. 

 De fet, un nivell “raonable “ d’atur, segons els neoliberals és aconsellable. I quan l'atur supera 

aquest nivell, aleshores: 

• manipulen les estadístiques, 

• obliguen als aturats, o bé a acceptar qualsevol feina  o bé a donar-se de baixa com a 

demandants d'ocupació i 

• disminueixen els estàndard  de protecció  incrementant el patiment dels més 

vulnerables.  

 

Els manuals d'economia convencional  diferencien tres tipus d'atur: 

1. friccional, 

2. estructural i 

3. cíclica. 
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 Per simplificar l’exposició, acceptarem aquesta divisió però incorporarem elements que 

l'explicació convencional no té en compte. 

o Atur friccional. 

L’atur  friccional es deu al moviment normal de les persones que momentàniament abandonen 

una treball per buscar-ne un altre  millor. 

La incorporació de noves generacions al mercat laboral i les millores personals en el nivell 

formatiu contribueixen a aquesta modalitat d’atur  ja que inicialment s’acostuma  tenir unes 

taxes de rotació més altes fins trobar una feina  on situar-se definitivament d'acord amb les 

expectatives personals. 

Una característica que diferencia l’atur friccional d’altres que veurem més endavant és el seu 

caràcter voluntari. 

La desocupació friccional va ser la majoritària a Espanya els últims anys del franquisme en  les 

zones més industrialitzades cap a on la gent emigrava i trobava treball amb  facilitat. La situació 

era radicalment diferent  a les zones menys desenvolupades del país ja que una part de la gent 

les havia d'abandonar si volia trobar un treball més o menys estable. 

Ara, aquest tipus d’atur és residual: les persones no s'arrisquen a deixar una feina, per molt 

precària que sigui; tothom és conscient que les possibilitats de millor són escasses. Segueixen 

havent-hi persones que passen d'un lloc de treball a un altre. Però només ho fan si compten amb 

garanties de ser contractades de nou. Aquestes  persones   no s’incorporen   en cap moment per 

les files de l'atur. 

o Atur estructural 

L’atur estructural està motivat fonamentalment pels canvis tecnològics i per la realitat de 

l'economia d'un país. En aquest cas, els treballadors es queden sense feina i no en troben  altre 

• perquè les maquines els expulsen temporalment de les empreses, 

• a causa de les borses de subdesenvolupament , o bé 

• per  l’existència d’un nombre important de treballs estacionals i/o de treballs de 

naturalesa temporal. 

Aquest tipus d’atur a Espanya té molt pes. Com hem vist més amunt, sota el franquisme ja 

estava arrelat a les zones més endarrerides econòmicament i només es podia evitar amb 

l'emigració  a altres llocs de l'Estat  o l'estranger. 

El treball estacional i temporal ,  també tenen incidència a Espanya donades les característiques 

del nostre patró productiu, fins i tot en moments de boom. 

D'altra banda, l'atur estructural de naturalesa tecnològica acostuma a produir-se en els períodes 

de bonança econòmica en ser llavors quan es duent a terme la major part dels canvis en les 

màquines de les empreses. 
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o Atur cíclica 

La desocupació cíclica té l’origen en la recessió econòmica. La importància d'aquest tipus d'atur 

a Espanya pot arribar a ser enorme com vam poder comprovar en la crisi econòmica dels anys 

70 i com tornem a veure ara. 

Aquest atur  s’atenua socialment a través de l'acció governamental  que ofereixi mitjans de 

subsistència als aturats i intentant compensar les desacceleracions del cicle amb la inversió 

pública. 

o Quin tipus d’atur  afecta  l'economia espanyola? 

L’atur  estructural, com hem vist, és crònic i , juntament a la friccional, està  darrere d'una part 

del fenomen de la rotació laboral. Ara bé, una altra part considerable d'aquesta rotació a 

Espanya ve ocasionada 

• pel nostre model de relacions laborals que abona la temporalitat en la contractació i 

permet l'acomiadament lliure i 

• per l'interès empresarial de disposar en tot moment d'un nodrit exèrcit de reserva. 

Aquesta desocupació es podria combatre: 

• amb una modificació del patró productiu, 

• eliminant els aspectes precaritzadors de la legislació laboral 

• garantint la formació dels treballadors que momentàniament no troben ocupació per la 

senzilla raó que els seus coneixements ja no són aplicables als treballs existents y 

• impulsant polítiques de plena ocupació. 

Però el creixement de l'atur al que hem assistit en els últims  anys és majoritàriament 

conjuntural, o sigui  provocat per la disminució de la producció en la indústria, per una 

disminució impressionant en la construcció d'habitatges, per un procés de reestructuració en el 

sector financera,… i per la inexistència de nous llocs de treball que permetin absorbir els que es 

destrueixen  dia a dia. 

o De l'atur de durada curta i vinculat a la rotació laboral, a l'atur de llarga durada 

El procés precaritzador de les relacions laborals que ha prosperat a la sobra del neoliberalisme, 

ha convertit en treballadors rotatius ( que compagines períodes de treball temporal i períodes 

d'atur) a bona part dels joves, de la dones i dels nouvinguts  que s'han anat incorporant al 

mercat de treball a partir dels anys vuitanta. Ara, bona part dels treballadors sotmesos a la 

rotació laboral, estan transitant cap a una nova situació en la qual es converteixen en aturats de 

llarga durada 

La situació precària de tots aquest col•lectius  es relaciona directament amb el debat actual 

sobre l'envelliment de la població i posa de manifest que aquest debat està mal plantejat. Per a 

millorar la taxa de dependència (relació entre jubilats i ocupats) s'hauria de formar i garantir un 

treball estable i ben remunerat  a totes les persones que s’incorporen al marcat de treball. Així 
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podrien treballar en millors condicions que ara i garantir majors nivells de productivitat en el 

futur. Tot plegat permetria compensar sobradament l'increment de jubilacions. 

La destrucció de llocs de treball associada a la crisi, també  condemna a l'atur a milers i milers 

de persones que fins ara disposaven d'un lloc de treball més o menys estable. Es tracta, 

majoritàriament de persones d'una certa edat, que es converteixen en aturats de llarga durada i 

que es estan  conformant  una nova categoria de pobres. 

o Conclusió 

L’atur  a Espanya és el resultat de la suma entre atur  estructural i atur cíclic. Ara bé, un i altre 

es troben estimulats per un marc laboral de relacions laborals clarament precarizador que no fa 

altra cosa que accelerar la roda de la rotació laboral. 

Per combatre l'atur cíclic, com hem vist més amunt, es necessita una major acció governamental. 

Ara, el govern espanyol ha decidit emprendre el camí oposat. 

Els canvis estructurals necessiten temps i de moment no es veuen per enlloc. Els canvis que 

s'estan impulsant van en la línia de seguir precaritzant el mercat de treball, privatitzar encara 

més la indústria, els serveis i el sector financer i reforçar la dependència de l'exterior. 

 


