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Capitalisme d’estat

Passejant-hi al vespre,
poc abans de veure arri-
ar la bandera roja que la
presideix, la plaça Tia-
nanmen em va semblar

lametàforaméspurade laXina ac-
tual.Unespai immens: si la traslla-
déssim a Barcelona, s’estendria
des de la Gran Via fins al carrer
Mallorca i des deBalmes fins aPau
Claris. El pòsit depriment del soci-
alisme real (reduït ara a ideologia
d’afirmaciónacional i al domini in-
contestable del partit comunista):
un gran retrat deMaoambels trets
rejovenits, penjat a l’entrada del
palau imperial, a l’extrem nord de
la plaça; el seu mausoleu al mig; a
l’est i a l’oest, els edificis, grisos,
angulosos, estalinistes, de l’As-
semblea del Poble i del Museu
d’Història de la Xina; al voltant de
tota l’àrea central, un llarg cordó
policial per filtrar els visitants i
prevenir qualsevol alteració de
l’ordre públic. I, finalment, una
aposta capitalista, lliurede tot pre-
judici estètic: a prop del monu-
ment als herois del poble i davant
per davant del retrat deMao, havi-
en aixecat dos plafons electrònics,
cadascun de gairebé 50 metres de
llargada, que emetien, senseparar,
anuncis llampantsdirigits a incitar
el consumismemés rabiós.

Aquesta síntesi és, sens dubte, el
producte d’una gran obsessió: mo-
dernitzar laXina isuperar leshumi-
liacions patides a mans dels euro-
peus al segle dinou sense caure no-
vamenten la inestabilitat i lesguer-
res civils del segle vint. Per això, el
sistema gira al voltant del mercat,
però el partit comunista continua
vertebrant tot el país, políticament
i econòmicament. L’estat xinès és
l’accionista principal de milers
d’empreses. Les empreses pú-
bliques reben el vuitanta cinc
per cent de tots els crèdits
bancaris i sumenelvuitanta
per cent dels valors que es
cotitzen a borsa.

Els partidaris del capi-
talisme xinès lloen la ca-
pacitat demaniobradePe-
quín, el seu poder de su-
mar esforços al servei
d’objectius bendefinits, la
seva superioritat respecte
al curttermisme i inestabi-
litat del capitalisme libe-
ral. Contraposenel creixe-
ment imparable de la Xina
al crac financer del 2008.
En subratllen el pes inter-
nacional: la suma dels
actius de les
cent vint em-
preses públi-
ques xineses

més importants equivalen a tota
l’economia francesa; la Xina con-
trola una cinquena part de tots els
fons d’inversions sobirans; tres de
les deu empreses més grans del
món són propietat de la Xina.

Arabé, posant èmfasi en la supe-
rior eficiènciadel capitalismed’es-
tat, els seus partidaris passen de
puntetes per sobre de la seva debi-
litat fonamental (que, esclar,molts
d’ells veuen comamàxima virtut):
el poder, immens, gairebé incon-
trolable, que atorga a les instituci-
ons estatals i, per tant, als seus di-
rigents i a aquells quehi estan con-
nectats. El problema, al meu en-
tendre, és que aquesta diferència
de tracte entre estat i agents pri-
vats no solament viola les pràcti-

ques més elementals d’una demo-
cràcia sinó que genera, per força,
un grau de corrupció i una desi-
gualtat econòmica extraordinaris.
De fet, no pot ser causalitat que el
capitalismed’estat l’inventésMus-
solini i que el practiqués, a través
de l’INI principalment, el règim
franquista.

L’antònim del capitalisme d’es-
tat és l’economia social de mercat,
que Ludwig Erhard, el ministre
d’Economia d’Adenauer, va intro-
duir a l’Alemanya de la postguerra
en reacció a la concentració de po-
derpolític i econòmicdel règimna-
zi.Coma laXinaactual, aquestmo-
del econòmic reconeix lamaximit-
zació de beneficis i el guany privat
comapart inherent de la naturale-
sa humana. Però contràriament al
sistema xinès, la seva gran preocu-
pació és el manteniment de la lli-
bertat i la igualtat dels individus.
Per això, mentre que l’estat manté
una posició preferent en l’activitat
econòmica al capitalisme d’estat,
en una economia social de mercat
cap dels agents econòmics (l’estat
inclòs) téprioritat sobre la resta.El
poder públic no pot afavorir o dis-
criminar determinats propietaris,
inversors o empresaris en nom
d’un objectiu específic decidit per
la majoria o el polític de torn. Les
regleseconòmiques són idèntiques
per a tothom i estables en el temps
(ésadir, protegidesde la temptació
de ser manipulades pel govern del
moment). En aquest sistema, l’es-
tat té un rol essencial. Però les se-
ves tasques sónmantenir un siste-
ma judicial independent i impedir
la creació de monopolis o oligopo-
lis que facin perillar la lliure com-
petència i la igualtat de tothom.

Delmiracle alemanydels anys
cinquanta i la seva trajectòria
fins ara cal treure’n dues
conclusions innegables:
una, que aquest model és
tan eficient com (i proba-
blementméseficient que)
el capitalisme d’estat; i,
dos, que, contràriament
al capitalisme xinès, és
compatible amb la demo-
cràcia (i, de fet, amb l’es-
tat de benestar, raquític a
la Xina). (Val a dir que, si
comptés amb el tipus
d’institucions transpa-
rents i imparcials pròpies
d’una economia social de
mercat, i no amb l’amiguis-
me i les arbitrarietats esta-

tals de sempre, Espa-
nya ja tindria,
com amínim,
la meitat de
l’atur actual.)
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El capitalismed’estat
genera una corrupció i una
desigualtat extraordinàries.

L’economia social de
mercat garanteix la llibertat
i la igualtat dels individus


