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La crisi econòmica, una crisi política

DesqueLehmanBrothers
va fer fallida el setem-
bredel2008, lamajoria
de l’opinió pública ha
coincidit a atribuir la

crisi econòmica a dues causes:
d’unabanda, l’especulació finance-
ra d’uns inversors i banquers mo-
tivats per un afany de guanys il·li-
mitats; de l’altra, el comportament
irracional dels consumidors que,
deixant-se arrossegar per un en-
torn propi d’una economia de casi-
no, van apostar per endeutar-se i
gastar el que no tenien i el que, vist
en perspectiva, era impossible que
arribessin a tenir.

A aquest dia-
gnòstic l’ ha seguit
aleshores unamena
de clam generalitzat
a favor de tenir més
estat i menys mercat.
Per descomptat, aques-
ta demanda ha pres
totamenade tonali-
tats, des de la pro-
posta de la dreta
sarkoziana de “re-
fundar el capitalisme”
fins a la reactivaciód’unaes-
querra indignada favorable a
abolir-lo, passant pels partidaris
d’imitar el model xinès de creixe-
ment i de les veus que reclamen la
recuperaciód’unsvalors ètics, com
l’austeritat i l’honestedat, quehau-
ríem perdut amb el canvi de segle.

L’explicacióde lacrisi comapro-
ducted’unaeconomiaespeculativa
presenta, però, un problema im-
portant. Tot i que el sistema d’eco-
nomia de mercat és, en termes ge-
nerals, el mateix a tot el món occi-
dental, la crisi ha estat molt dife-
rent a cada país: dramàtica a la
perifèria europea, aguda als Estats
Units, suau al centre i nord d’Eu-
ropa. I, per tant, les seves causes
han de ser unes altres, relaciona-
des, al meu entendre, amb el com-
portament de les autoritats econò-
miques i polítiques de cada estat.

L’existència de fluctuacions a
l’economia i, per tant, la possibili-
tat de tenir crisis econòmiques és
un element consubstancial al ca-
pitalisme. Tota decisió empresa-
rial (i una economia de mercat és
sobretot l’agregació de decisions
empresarials) implica prendre
riscos. La creació d’un producte,
com ara l’edició d’un nou diari de
qualitat i en català, suposa posar
en joc un capital i mobilitzar uns
recursos humans sense saber, a
priori, si tindrà l’èxit de circulació
capaç de generar beneficis. En al-
tres paraules, tota decisió econò-
mica ve associada amb una certa
probabilitat de fallida, llevat dels

casos enquèhi ha subsidis públics
il·limitats. El mateix passa amb el
consumidor comú, tant quan
aposta per estudiar i endarrerir la
seva entrada al mercat de treball
amb l’expectativa (incerta) de te-
nir més ingressos en el futur com
quan decideix hipotecar-se.

Totes aquestes decisions i els
riscos que comporten són, enprin-
cipi, individuals. Ara bé, aquests
riscos tendeixen a estar correlaci-
onats entre si. N’hi ha prou que
una fracció d’individus faci fallida
perquè això afecti tota la població
i perquè l’economia experimenti
un sotrac considerable. Dit altra-
ment, sempre existeix la possibili-
tat que, en el procés d’arriscar-se,
connatural a una economia de
mercat, la suma de decisions indi-
viduals produeixi una crisi econò-
mica sense que, per això, ni les em-
preses ni els consumidors en si-

guin directament responsables a
títol individual. I sense que, per
descomptat, siguin capaços de re-
soldre-la unilateralment.

Ésaquíonlesautoritatseconòmi-
ques juguen un paper fonamental.
Elsestatstenenlaresponsabilitatde
minimitzar una crisi econòmica i
d’evitar una crisi de dimensions ca-
tastròfiquescoml’actual.Ésadir,te-
nen l’obligació de forçar als agents
econòmics,quepotsercomptenamb
una informació limitada sobre el ni-
vellderiscagregat,aarriscar-sedins
demarges raonables i a endeutar-se
ambprudència. Si els governs noho
fan i encoratgenunaexpansió sense

límits, la crisi
econòmica acaba
produint-se de
manera inevitable.
Això és el que va
passar durant la
primera dècada
d’aquest segle.
Les autoritats
econòmiques no
van reprimir les

tendències diguem-
ne suïcides que formen

partdelsincentiushumansper
enriquir-se–que,d’altrabanda,són
essencialspergenerarcreixement–.
Nohovanferperduesraons.Lapri-
mera va ser tecnològica: el món fi-
nancer va inventar un conjunt de
productes financers que desborda-
renlesregulacionsiagènciesdecon-
trol existents.

La segona, i més important, va
ser política. Washington va soste-
nir una política expansiva tant per
trencar el possiblemalefici queAl-
Qaida va llançar sobre els Estats
Units l’11-S com per compensar el
creixement baix (i electoralment
perillós) dels salaris de l’últimadè-
cada. Europa va optar per aquest
mateix to expansiu. Però amb una
diferència. En països amb gover-
nants i electors moguts pel guany
a curt termini (Espanya), tot va ser
desregularel sòl i inflar l’economia.
Els estats amb una cultura cívica
més robusta van frenar aquell mo-
delpropideLasVegas, aixòsí, cons-
tantmentescarnitspelsgovernants
(comel senyorAznar)de lesecono-
miesmés exuberants.

Comcaliaesperar,però, lesgrans
forces estructurals, això és, la polí-
tica i laculturad’unpaís,quegover-
nen l’economia a llarg termini, han
acabat per imposar-se un copmés.
Mentre les economies de mercat
bengovernadess’hanrefetde lacri-
si, les economies-casino encara pa-
teixen els efectes del seu desordre.
En resum, aquesta crisi no és una
crisi del capitalisme sinó d’una de-
terminadamanera de fer política.
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En l’última dècada,
governants comAznar han

construït economies
casino. D’altresmantenien
el risc enmarges raonables

i avui ja s’han refet


