ALGUNES REACCIONS
F R O N T A LA C R I S I ECONÒMICA

Josep-Antoni Y b a r r a

Difícilment es pot parlar avui d'economia sense que
surta la paraula crisi. Aquesta insistència en mostrarnos la gravetat de la situació prové de totes les instàncies arribant a quasi tots els racons de l'espectre social.
Voldria simplement aquí començar i fer extensiva una
reflexió breu entorn d'una qüestió: crisi en l'economia
o crisi de l'economia?, alhora que desvetllar algunes circumstàncies que estan afectant internament l'ordre econòmic establit.
La pregunta d'abans no és un parany estimològic, no.
Tampoc no és, al meu entendre, una qüestió buida i gratuïta. En realitat pel que estem preguntant-nos és per
la viabilitat del propi sistema econòmic on vivim, puix
que el fet que una organització econòmica tinga problemes —més o menys greus— no té major importància:
són els encallaments propis d'un ordenament que funciona i que amb certs canvis, modificacions i nous mètodes, pot demostrar la seua capacitat de futur. Però
el que pot resultar més dramàtic és que el problema siga
la pròpia organització econòmica, que les preguntes i
també les respostes així com les mesures preses —tant
públiques com p r i v a d e s — vagen dirigides a enfoscar
aquesta hipotètica veritat, volent assabentar-nos i solucionar —amb més o menys encert— aspectes concrets i
parcials d'una r e a l i t a t prou més v a s t a , la qual no
atenem.
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QUÈ ÉS LA CRISI ECONÒMICA?
El que avui s'entén com a «crisi» són bàsicament els
seus efectes: l'atur, el tancament d'empreses, l'acurtament del salari, l'elevació dels impostos, etc. També des
d'òptiques més generals la crisi es mesura pels seus efectes exteriors: dèficits de l'Estat, augment dels preus,
desajustaments en la balança de pagaments exteriors,
etcètera.
Tot açò evidentment és crisi; aquests elements i el
seu entrecreuament són els efectes externs d'una crisi
que avui s'eixampla a tot el conjunt d'un ordre establit
com és el que ens ha tocat viure. Però malauradament
hem confós aquests efectes externs de la crisi amb el
propi subjecte, i àdhuc més, desconsiderem els efectes
interns de là crisi, els quals són més rellevants car estan
afectant el sistema econòmic, quedant-nos així sols amb
una part de la totalitat, precisament en la façana exterior, en la superfície, al meu judici, la part menys important.
Hi ha un acord general per definir la crisi no com a
passatgera, parcial i superficial. Es parla més aviat de
tot el contrari; d'una crisi d'estructures funcionals, generalitzada, fonda i que ja ve sent crònica, com si fos un
corc instal·lat als propis foneiments de la bastimentada
—del sistema— que acurta la vida i la autonomia d'aquest,; apareixent més i més engreixat, incontrolat i autosuficient. Tanmateix i malgrat aquesta darrera consideració, els plantejaments que fan front a la c r i s i són
limitats com a resposta als elements externs que ens
afecten, atenent així parcialment a aquelles malalties
econòmiques sense que puguem reactivar el cos general
del sistema.

RESPOSTES A LA CRISI:
LA VIA DEL NOU REALISME INSTITUCIONAL
Es podria pensar que en aquesta línia de resolucions,
les respostes front a la crisi són coherents i raonables,
però no podem oblidar que la coherència i la raona— 74 —
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bilitat de les mesures són dins d'una òptica curta, d'una
estratègia que atén a la superficialitat i que en el millor
dels casos actua amb una limitació del curt —per no dir
curtíssim— termini, oblidant-se d'altres tipus de raons
que ja avui qüestionen l'abast de les polítiques que s'estan prenent.
Amb la imatge del nou realisme, del que es tracta
és de fer co-participiar a totes les parts, amb distints
graus de sacrifici, als programes contra-la-crisi que a
nivell nacional es plantegen. Apareix així dins d'aquest
realisme el que s'ha donat en titolar «política econòmica
d'ajustament front a la crisi», adoptada amb major o
menor amplària per tots els països de l'àrea occidental.'
En aquesta línia d'actuacions podem incloure els plans
de reconversió de l'Estat Espanyol.
Tots aquests programes són coherents dins les coordenades de les quals parteixen: combatre els efectes
externs de la crisi, atenent el curt termini, i amb actuacions unilaterals. Els objectius son bàsicament similars
entre els països: conquerir una competitivitat al mercat,
rebaixar costos de producció, controlar els preus, reduir
els desequilibris del pressupost de l'Estat i de la balança
de pagaments, jubilar el personal més dificultosament
adaptable als moderns sistemes de producció, formar i
capacitar l'empresariat i la mà d'obra en general als
nous mètodes, etc. Aquestes polítiques són raonables
dintre de la hipòtesi que les forces lliures del mercat
són suficients per a garantir l'òptima assignació i distribució dels recursos i dels bens d'una societat, reservant
a l'Estat un paper —amb major o menor amplària i
voluntat— d'untament responsable per tal que totes les
peces funcionen més fluidament i no hi hagen obstruccions ni aturaments.
Tanmateix, la fal·làcia és massa evident^ ja que si
tots els països persegueixen l'augment de llur competitivitat per a acurtar la crisi i combatre l'atur, aquests
objectius s'anul·len en el moment que es generalitzen les
mesures, perquè els guanys d'un jugador —un país— es
perden a l'instant que un altre dels jugadors adopta la
mateixa estratègia. És per açò que entenen els programes com a raonables a curt termini mentre que els
altres països no reaccionen, però no poden ser vàlids
dins de la generalització amb què s'estan afrontant els
problemes ja que la crisi no és sols nacional sinó inter— 75 —

nacional. És per açò que pensem que estem adonant-nos
dels arbres i no estem fixant-nos que som al si d'un
bosG.

LES ALTRES RESPOSTES A LA CRISI:
LES REACCIONS DEL MERCAT
FRONT AL PROPI MERCAT

3 FIBIGE, E. L., "ÍES
importante l a economia
i r r e g u l a r ? " ICE, núm.
564-565, M a d r i d , 1980;
T A N Z I , V., "La economia subterrànea". Finanzas y DesarroUo, núm. 4.
FiMI y Banco Mundial,
Washington, 1983.
4 iFEIGE, E. L., "Una
nueva perspectiva en ©!
f e n ó m e n o macroeconómico: ÍLa teoria y medición del s e c t o r no
observado", Cuadernos
E c o n ó m í c o s de ICG,
núm. 16, Madrid, 1981.

Potser que, al fons, el sistema no funcione per se i
que estiguem encabessats a fer-lo funcionar? Pregunte
açò porquè les mesures preses per a sortir de la crisi i
impulsades des de les instàncies de responsabilitat pública, com hem dit abans, resten empobrides i sense
efecte pel temps i per la generalització. Tanmateix, tant
o més greu que açò és el fet que hi ha reaccions front
a la crisi dins del propi sistema —amb les normes i
regles del sistema— que afecten internament l'ordre econòmic establit fent-lo esfondrar-se pels seus propis fonaments.
En primer lloc cal anomenar aqueix vigorós món
econòmic, el qual si bé actua amb les lleis del mercat,
s'amaga a l'ordenament institucional. Avui l'auge que té
l'economia submergida a tot arreu del món occidental és
considerable, amb taxes d'augment que són creixents.^
Per posar un exemple representatiu apuntarem que l'economia clandestina a USA se situa al 30 % de l'activitat
econòmica general d'aquell país.''
Hi ha qui diu que el propi ordenament institucional
^ ^seguretat social, impostos, regulació del mercat de treball, etc.— és la causa de l'aparició i del creixement de
l'economia subterrània. Tanmateix, al meu judici, l'anàlisi cal fer-la més ampla, puix que sense eixes regles i
normes, el sistema no pot funcionar, els distints grups
que componen la societat actuarien unilateralment anullant la resta. Ès per açò que l'ordenament i l'autoregulació són ineludibles. Llur cost econòmic no és altra cosa
que la despesa que cal pagar per assegurar-se que socialment allò no s'enderroque.
Però a hores d'ara l'allunyament de les regles vigents
que garantitzen, guarden i vigilen el bon funcionament
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social del sistema econòmic és creixent. Sembla com si
fóra necessari d'allunyar-se de la regla per poder estar
dins de la pròpia regla, i això no deixa de ser una contradicció.
El que volem assenyalar ara i aquí és, fonamentalment, com la crisi té ja una primera conseqüència interna
dins del propi sistema d'orde vigent: hi ha una degeneració' progressiva de l'ordenament a l'objecte de fer front
a la crisi concretant-se a l'auge que està tenint l'activitat
submergida i que està afectant la credibilitat del propi
sistema econòmic.
Una segona qüestió en què cal aturar-se es refereix
a la nova manera d'entendre com cal estructurar-se productivament i organitzativament front a la crisi, almenys
a les produccions més tradicionals que han estat a la
base del desenvolupament del món capitalista.
Tota la història del capitalisme ha estat una llarga i
costosa marxa cap a la concentració. Aquella gran batalla
que representà fer en una mateixa planta —organitzada
i dirigida per un sol cap— tota una sèrie de feines parcials que eren difoses i disperses, és el que s'anomena
Revolució Industrial, el gran bot del capitalisme. Posteriorment la seua pròpia dinàmica, el descobriment de
Taylor i les revolucions tècniques, arrosseguen cap a la
modernitat el sistema, cap a un constant avanç tècnic,
cap a una substitució major del treball humà per tecnologia, tenint com a objectiu principal cercar una major productivitat dels recursos utilitzats.
A hores d'ara, podem dir que el model que se segueix
és l'apuntat? No està passant avui exactament al contrari, almenys en certes activitats? És possible que amb
el mateix objectiu d'aconseguir majors productivitats i
competitivitats estiga enfonsant-se el sistema?
Davant la crisi, l'organització productiva emergent
avui al món capitalista en allò que són les activitats tradicionals és exactament un retorn cap a etapes desenes
d'anys enrere.' La difusió i la dispersió productiva semblen s e r l'única alternativa v à l i d a a la competència
externa i interna. La justificació que es dóna és la creativitat i l'autonomia que tenen les petites plantes i els
autònoms front als processos concentrats de les grans
plantes (small is beautiful) i per tant sembla molt natural que s'intensifique el model amb el fi de l'autoexplotació —el treball— aprofitant-se, això sí, dels avanços
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tècnics. En realitat, però, açò és una capgirada molt significativa al model productiu vigent o al menys a les
esperances d'avanç i de modernitat dipositades en el
capitalisme. La mateixa supervivència del sistema fa
que es desempolsen tècniques endarrerides, intensives en
treball, que permeten almenys sobreviure, sense tenir en
compte preus ni condicions.
Tenim aquí, doncs, un segon efecte intern de la crisi
econòmica que està actuant fortament en contra del
propi sistema o almenys en contra del que deuria d'ésser un estat més avançat i modern: l'endarreriment tècnic i organitzatiu i, a més a més, ens amostra una realitat mol poques vegades assenyalada en parlar del
sistema econòmic vigent al raón capitalista, com ara la
possibilitat que aparega una situació d'endarreriment o
d'estancament provocada pel propi sistema.
Ja per fi, la tercera de les malformacions que albirem a l'ordenament econòmic i derivada de la crisi econòmica, és una resposta interna del propi sistema de
mercat com a reacció als desajustaments que ell mateix
provoca en desconfiar i combatré els mecanismes comercials vigents.
L'ordenament actual sosté que les forces de mercat
són prou perquè cada productor s'especialitze en allò
on troba els més grans avantatges en termes comparatius en relació a d'altres competidors. Les disponibilitats
tècniques, de capital, i el grau de desenvolupament són
també necessaris a tenir en compte per a l'especialització
productiva. Apareix en aquestes coordenades una divisió
internacional del treball que en teoria beneficia tothom.
El lliure comerç internacional és el mecanisme que possibilita la major i millor explotació dels recursos d'una
societat i d'un país. La confiança dipositada en aquest
sistema fa que aparega tot vm engalzament entorn de
la moneda com a mitjà de compensació universalment
acceptat. Els grans acords i institucions internacionals
—Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, GATT—
es preocupen de garantir el bon funcionament d'aquest
model.
Tanmateix, la crisi fa que es qüestione tota aquesta
bastimentada, malfiant-se amplament de les bondats del
sistema establit. El comerç ja no es fa com ho exigiria
el sistema avançat on hi ha una lliure concurrència de
compradors i venedors i on amb total informació i trans— 78 —
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parència es bescanvia una mercaderia, un bé o un servei
per una moneda acceptada per totes les parts. A hores
d'ara hem retornat a les pràctiques comercials primitives —^precapitalistes és el nom— on la barata (bescanvi
de mercaderia per mercaderia) sembla ser la forma més
segura i profitosa de procedir a l'intercanvi.
Aquestes formes comercials de gran actualitat * reben
el nom d'intercanvis compensats, cautius, convinguts,
etcètera. En definitiva és tot un sistema prou semblant
on hi ha un allunyament de les pràctiques comercials
lliures, una desaparició de la moneda i del seu paper com
a mitjà de bescanvi, i un retrobament de les relacions
bilaterals personalitzades, on els processos i els procediments d'intercanvi estan prèviament previstos pel que
fa als tipus, quantitat i durada de les mercaderies i serveis que cadascuna de les parts vol bescanviar i desitja
de les altres parts.
El percentatge d'aquesta pràctica comercial que desconfia del mercat és creixent des de la crisi econòmica,'
apuntant-se que avui representa el 50 % del comerç internacional. Particularment em sembla exagerat aquest percentatge atenent les xifres donades pels organismes
internacionals, encara que basant-nos en les opinions
d'aquestes institucions, sembla ser una pràctica habitual
utilitzada cada dia més per les nacions amb el fi d'impulsar determinades produccions, que d'altra manera no
podrien dur-se a terme,* mantenint així un nivell d'activitat i frenant el progressiu deute exterior.
En definitiva, aquest nou (?) sistema comercial que
surt com a resposta a la crisi econòmica està afectant
el propi sistema econòmic vigent i ja no sols perquè desconfia d'ell, sinó perquè el sistema perd sentit en renunciar-se a les regles que es deriven del mercat.

COM A RESUM
No és fàcil dir on som, si front a la crisi del model
econòmic capitalista o si tan sols estem travessant una
de les múltiples transformacions passatgeres d'aquell
model. Amb tot, cal afirmar que la crisi actual ha dut
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uns nous camins per enfrontar-se a ella per tal de sobreviure. Aquestes reaccions front a la crisi, tal i com hem
analitzat, es centren en factors tècnics, socials, organitzatius i comercials, i són uns endarreriments que ens
situen en etapes considerades de capitalisme primitiu.
Alhora que d'aquestes adaptacions a la crisi es deriven
conseqüències internes per al propi sistema, puix que,
com més s'eixamplen aquestes mesures, es perd més i
més la confiança i la f i a b i l i t a t en l'ordenament econòmic.
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