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Opinió

Crisi financera: l'estafa del 
capitalisme global

Estimats  lectors,  el  que  aparentment  pot  semblar  un  acudi: 
l'afirmació del titular, se sustenta en una seriosa reflexió sobre 
l'economia,  la  crisi  financera  i  la  seva  extensió  a  d'altres 
sectors, i de les fòrmules i polítiques endegades per “salvar el 
capitalisme del S. XXI”.

Els últims mesos s'ha produït uns sacsejaments en  l'economia i 
la política, que la nostra revista no podia deixar passar per alt, 
per causa  de diferents factors:  la gran importància del tema, 
les conseqüències que s'estan  generant, i,  les contradiccions 
que està mostrant el sistema econòmis neoliberal en les seves 
propostes per abordar la crisi. 

Des  de  setembre  d'aquest  any,  quan  s'inicia  la  fallida  del 
sistema  financer  d'  Estats  Units,  fins  el  dia  d'avui  (inici  de 
novembre), estem vivint unes convulsions del sistema econòmic 
sense precedents des de la crisi de 1929. Amb perplexitat hem 
assistit a la crisi de firmes  financeres molt importants, bancs i 
entitats  de  crèdit,  a  la  fallida  d'algunes  (Lehman  Brothers, 
Citygroup, etc.),  i a la petició  desesperada a l'Estat per part 
d'aquestes  perquè,  amb  diner  públic,  salvi  les  entitats 
afectades, d'una crisi que elles mateixes han generat.

El  sistema financer s'  ha desplomat als  Estats  Units,  i  per  la 
influència d'aquesta economia i de la globalització econòmica, 
ha  contaminat  tot  el  sistema  mundial  (amb  més  o  menys 
intensitat, segons els països)

Ara,  la  crisi  s'està  estenent  a d'altres  sectors  de l'economia, 
especialment,  als  sectors  industrial  i  de  serveis.  Nombroses 
empreses,  entre  d'altres  les  de l'àmbit  de  l'automòbil,  estan 
plantejant  reestructuració  de  l'activitat  econòmica,  amb 
projectes  de  reducció  de  plantilla,  que  provoquen  el 
consegüent  augment de l'atur i de la precarietat ecònomica i 
social. Un exemple molt proper l'estem vivint a Barcelona amb 
la  multinacional  Nissan.  Altres  empreses  s'estan  afegint  a 
aquest  procés  (Pirelli,  Torras  Papel,  i,  d'altres  empreses  de 
components  de  l'automòbil...,  i  un  llarg  etc.).  Una  situació 
força preocupant.

Cal  dir  que  hi  ha  empreses  que  estan  aprofitant  aquesta 
conjuntura  de  crisi  per  deslocalitzar,  és  a  dir,  traslladar 
l'activitat  productiva  a  països  amb  sous  molt  baixos,  i 
treballadors sense drets laborals. 

Aquesta situació afecta de manera molt greu als sectors de la 
població més feble, com són les famílies que paguen hipoteques 
o  que  tenen  feines  precàries,  i,  en  definitiva,  en  tots  els 
treballadors que veuen augmentar la precarietat laboral.

Però, com ha començat aquest procés?

- Un  sistema  financer,  especialment  als  EUA  amb  un  mínim 
control.

- Hipoteques escombraria als Estats  Units o subprime. 

- Enfonçament de les Borses més importants.

- Inversions especulatives i irreals, “en fum “.

- Delictes financers de guant blanc: directius, accionistes que 
s'han enriquit amb operacions fraudulentes.

-  La pèrdua de molts  petits  inversors  del  seu capital  per  les 
activitats  irregulars  o  “d'alt  risc”  dels  directius  d'algunes 
entitats financeres.

-  Un  consum  irresponsable  amb  uns  graus  d'  endeutament 

desorbitats,  estimulat per les pròpies entitats financeres que 
ara estan  en crisi,  i  d'altres  que no ho estan però tenien  la 
mateixa política en aquest àmbit.

I, quines fórmules es plantegen per abordar la situació?

Amb gran perplexitat, des de fa dos mesos, veiem com tothom 
mira l'Estat,  és a dir el  sector públic, demanant ajuts  per no 
enfonsar-se, o arranjar la seva situació.  Començant per grans 
bancs  i  entitats  financeres,  empreses  multinacionals,  que, 
amenacen amb deixar al carrer milers de persones, si no reben 
ajuts  públics.  Pel  que  veiem,  els  mateixos  que  impulsen  el 
neoliberalisme quan hi ha beneficis demanen l'intervencionisme 
de  l'Estat  quan  hi  ha  pèrdues.  I  els  ideòlegs  del  sistema  no 
veuen cap contradicció.

Entenem  que  les  petites  empreses,  més  vulnerables,  i  les 
famílies amb hipoteques, o les institucions i sectors públics com 
la sanitat o l'ensenyament, demanin diners o ajut a l'Estat. Però 
els  reponsables  del  crac, els  que  han  guanyat  extraordinaris 
beneficis  venent  fum i  enganyant  als  petits  estalviadors,  les 
poderoses  empreses  multinacionals  amb  increibles  beneficis, 
han  de  rebre  ajuts  públics?  Fins  fa  dos  dies  defensaven  el 
neoliberalisme  econòmic,  sense  intervenció  de  l'Estat  en 
l'economia  i  en  la  seva  regulació,  i  la  privatització  de  tot, 
inclosos  els  serveis  socials,  amb  l'argument  que  solament 
funciona de manera eficient la iniciativa privada.

Uns  dels  màxims  impulsors  d'aquest  sistema,  el  president 
d'Estats Units, George W. Bush i els seus assessors,  han decidit 
com  a  pla  d'emergència  injectar  700.000  milions  de  dòlars 
públics  per  salvar   les  entitats  financeres  privades  que  “ahir 
feien  negocis  milionaris,  amb  directius  amb  sous 
impronunciables, i avui estan enfonsades en la misèria”. No és 
irònic, per no dir immoral?

Altres països desenvolupats han seguit aquesta dinàmica: Gran 
Bretanya,  França,  Alemanya,  Bèlgica,  Holanda,  Luxemburg, 
Espanya,  Portugal...,  han anunciat  ajuts  milionaris  per  aturar 
l'enfonsament del sistema financer o estimular de nou el crèdit 
als particular i les empreses, aturat els darrers  mesos, és a dir 
donar liquiditat al sistema.

Però com és possible que s'estigui fent això com si fos el més 
natural del món?  Ens cal fer una mica de memòria històrica: 
des  de  fa  unes  dècades  hem  assistit  a  l'impuls  del 
neoliberalisme  més  agressiu,  i  totes  les  economies 
desenvolupades, però també les de la perifèria i les emergents 
han  imitat  en  major  o  menor  mesura  el  model  econòmic 
neoliberal  americà.  Han  impulsat  la  idea  de  que  l'Estat  és 
obsolet,  les  empreses  públiques  improductives,  que  calia 
privatitzar-ho tot, ja que, segons aquestes teories,  només les 
empreses privades eren prou eficients i rendibles. Sota aquests 
plantejaments  s'ha  privatitzat  empreses  i  serveis  públics, 
fent-se  paral·lelament  una  política  de  desprestigi  d'aquest 
sector,  i,  limitant  les  regulacions  que  podia  imposar  l'Estat. 
Aquestes polítiques han anat clarament en detriment de l'Estat 
del Benestar.

Ara ens trobem que aquestes teories no només no eren vàlides 
(tothom  demana  ajut  a  l'Estat),  sinò  que,  els  defensors  a 
ultrança  del  neoliberalisme  estan  implementant  polítiques 
d'intervenció massiva de l'Estat, injectant ingents quantitats de 
diners en els sistemes financers, per evitar la fallida. 

Moltes preguntes venen a la ment, entre d'altres: D'on  treuran 
els  governs  els  recursos  ?  Quan  hi  ha  guanys,  han  de  ser 
privats i les pèrdues públiques? Es jutjarà i condemnarà als 
responsables ? Es posarà en marxa un sistema econòmic més 
equilibrat i just amb les persones i el medi ambient que el 
sorgit del model  neoliberal? 


