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CAP A UNA ALTRA VISIO DE LA CRISI ECON~MICA 

Per CARLES MANERA ERBINA 

I 
L'objecte d'aquest treball 6s plante- 

jar unes inquietuds sorgides del pensa- 
ment marxista sobre el problema de 
l'actual crisi econbmica, explicant el 
fet de la recessi6 des d'una perspecti- 
va diferent a com ens tenen avesats. 
M'he fonamentat en les obres m6s sig- 
nificatives de Samir Amin i André 
Gunder Frank en relació a la seva 
postura davant la crisi, i ha estat per 
mi un exercici interessant quant a 
l'actualitat del tema; perb al mateix 
temps ha constituit una tasca de 
shtesi i sistematització sense l'atrevi- 
ment en oferir opinions personals. 

El terme "crisi" implica un període 
en el quan un sistema polític o eco- 
ndmic s'estronca, impossibilitat de 
complir sa vida normal, veient-se obli- 
gat a realitzar canvis en la seva prbpia 
estructuració per tal de rebre noves 
f0rces.l Es a 1967 quan s'observen 
els primers signes d'aquest estronca- 
ment, i els anys 1969-71 i 1974-5 es 
desenvolupa un fenomen presentat 
sota dos aspectes clars: baixa de la 
producció a Alemanya (-0'2O/o) i 
descens de la taxa de creixement als 
Estats Units (2'6010) i a Anglaterra 
(3'6010). La situació s'hi torna preo- 
cupant l'any 1970, quan l'economia 
nordamericana no experimenta cap 
creixement, amb un inflacio- 
nari notable. Es la primera vegada, 
des de l'acabament de la Segona Gue- 
rra Mundial, que en els principals 
pai'sos industrialitzats s'indica un 
esfrondament que a Estats Units es 
tradueix en un 9O/0 en la taxa d'atur 
(Dos Santos, 1978: 172-175; Frank, 
1977 : 42-45). 

Precisament la crisi de 1974-75 cri- 
da l'atenció dels tebrics concentrant-se 
en el problema de l'economia capita- 
lista i el seu futur. Aquest fet socio- 
econbmic, juntament amb el desenvo- 
lupament de la lluita de classes, són 
dos revulsius que suposen una renova- 
ció en el pensament marxista sorgint 
un seguit d'especialistes (Frank, Amin, 
Wallerstein ...) que parteixen de l'estu- 
di del Tercer Món per descobrir pos- 
teriorment, i amb motiu d'una amplia. 
tió dYan$lisi -insertar l'objecte de les 
seves investigacions en el context del 
sistema capitalista-, els mecanismes 
de readaptació del capital davant la 
crisi. 

I1 
Es sintetitzar en poques 

línies les premises d'aquests autors, i 
encara que tenim ' s ~  de caure en 
omisions per generalització, n'apuntam 

1. Hi ha només un sistema mundial 
amb una estructura basada en centre 
bai'sos centrals, desenvolupats) i pen'- 
fkrh (pahos "subdesenvolupats"). 

2. 
caracteritza per Ones llargues d'ex- 

pansió i estancament La 
és cíclica, a 

altres anteriors que el propi sistema 
ha superat; el seu origen no estd, Per 
tant, en la crisi energ8tica. 

3. Divisió internacional del treball. 
4. Els aspectes socials deuen esser 

enteso; dins un procés d'unitat, sobre 
la base d'un únic esquema tmnbmic, 
essent la resposta política i social a la 
crisi : 

-a la periftkia, repressió per una 
part i agudització de les lluites 
d'alliberament nacional per una 
altre ; 
-als pai'sos centrals, desmovilit- 
zació de la -classe obrera. Els 
partits socinldembcrates i euro- 
comunistes esperen el pas de la 
recesió "ajudant" al capital a su- 
perar-la. L'anomenat "compro- 
mís histbric" d'un sector de l'es- 
querra europea, encapgalat pel 
partit comunista italid, conce- 
deix temps de readaptació al ca- 
pitalisme per iniciar una nova 
fase cíclica (Frank, 1980: 
131-132). 

Es necessari comprendre que vivim 
en un sol sistema econbmic, el capita- 
lista, que neix a Europa als segles 
XV-XVI, 10 qual significa adoptar una 
concepci~ econbmica mundial integra- 
dora. Wallerstein encunya així l'econo- 
mia-mbn i reconstrueix la histbria del 
capitalisme com a sistema supranacio- 
rial format per un centre i la seva 
perif&ria, engedant  les relacions 
entre pa;soS un intercanvi desigual ori- 
ginat per la difeyhncia que hi ha entre 
els salaris pagats a cada nació i les 
tases de ganhcies imperants a cada 
una d'elles (Wallerstein, 1979; 1980; 
Frank, 1979 a: 43-59, 101-140). 

Per altre part, l'evidhcia de cicles 
en el moviment de l'economia capita- 
lista va esser exposada per Kondratieff 
(Rojas, 1980: 26-27; Niveau, 1979: 
129 i SS.) descobrint dos cicles i mig 
dividits en període ascendent i desen- 
dent articulant-se en el seu interior 
altres oscil~lacions: les de mig pla$ 
(Juglar) i llarg pla$ (Kitchin). El cicle 
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llarg coincideix amb els 
tecnolbgics, com podem 
següent quadre : 

grans 
veure 

canvis 
en el 

de rentabilitat i així emprendre una 
nova fase. El Tercer Món produeix 
algunes mercaderies per a que en els 

A cada fase d'aquest cicle, el capi- 
talisme s'estl jugant la seva prdpia 
exist8ncia; perd aixb no significa que 
sia la crisi final i el seu "esfronda- 
ment'" el sistema té recursos reorga- 
nitzanlt l'economia i la societat amb 
noves tecnologies i la divisió interna- 
cional del treball. 

CICLE 

1790-1851 

1851-1896 

1896-1 939 

1939-1 980 

111 
El nou desenvolupament de la divi- 

sió internacional del treball comporta 
tres plantejaments: 

a. Una nova visió inversora. L'ac- 
tual crisi duu al capital a incidir 
sobre aspectes relativament recents: 
investigació genbtica, energia nuclear, 
bioquímica, aeroniutica, etc. Podem 
comprobar que els mitjans de comuni- 
cació presenten els darrers "progresos" 
cientffics com alguna cosa necesslria 
per la humanitat: projecte "Skylab", 
" Challenger ", inseminació artificial, 
prenent com elements els gens de pre- 
mis Nobel, prospeccions submarinas 
sense saber ben bé amb quina finalitat 
es realitzen (i no ens referim, natural- 
ment, a Cousteau ...), muntatge a gran 
escala de centrals nuclears; i no hi ha 
qu'oblidar la gran inversió en armam- 
ent i despeses de defensa que són re- 
talls en els pressuposts socials. 

PERIODE ASCENDENT 

1810-1817 

1870-1875 

1914-1920 

1968-1 974 

b. Reestructuració d %rees geografic- 
econdmiques. S'han despla~at indús- 
tries cap a zones amb mi  d'obra bara- 
ta, invertint-se gran quantitat de capi- 
tal a la perif&ria, amb un paper singu- 
lar del món subdesenvolupat: l'ajuda 

42 al capital per recuperar la seva posició 

AVAN~OS TECNOL~GICS 

Revolució industrial, mdquina de 
vapor i textils. 
Ferrocarril, siderhrgia, fabricació 
de mlquines. 
Quimica industrial, electricitat, 
motors de combustió. 
Computació, electrbnica, aviació, 
indhstria automobilistica. 

paisos centrals sia possible la "revolu- 
ció tecnolbgica". Els resultats més 
inmediats han estat: per una banda, 
els processos d'industrialització de 
nacions com Brasil, Corea, Taiwan, 
etc,; per altra, ens trobam també amb 
una creixent desindustrialització a 
pai'sos que abans eren semi-industria- 
litzats, com és el cas de Xile que des 
de 1975 pateix una davallada de la 
producció industrial de l'ordre d'un 
25O/o (Frank, 1977: 82-87; Amin, 
1976 a: 126-144; Vidal, 1976: 226- 
329). Es evident pel capitalisme 
que per tenir un nou boom semblant 
al del període de post-guerra són ne- 
cesslries aquestes transformacions que 
condueixen a un increment de la tasa 
de ganlncia; en resum, que les velles 
indústries sien reemplaqades per altres 
amb distints tipus de procesos de tre- 
ball. 

Vull assenyalar igualment la inte- 
gració de les economies socialistes en 
aquest nou ordre econbmic i la seva 
dependencia del bloc occidental: la 
demanda de tecnologia per part de la 
Unió Sovietica ha passat de 8.000 mi- 
lions de dblars en 1972 a 50.000 mi- 
ren un aument del 18O/o (Amin, 
1978: 44; Frank, 1977: 15; 1979 b, I 

11: 242-356; El Pais, 20-4-1980). 
c. Austeridad en el centre del siste- ~ 

ma. Hi ha que acostumar a la pobla- 
ció a viure baix control. Existeix una 
política deliberada de recesió en els 
pai'sos industrialitzats, i una de las 
raons és la creació de tases de desocu- 
pació molt altes que disciplinin la for- 
p de treball. La classe obrera esta 
aleshores "domesticada", reprimida i 
controlada, essent un dels mitjans la 
programació austera amagada en falsos 
pretextes. A la societat se l'hi explica 
que la crisi del petroli és la causant 
de la inflació, perd 10 cert és que ja 
existia abans de la recesió; el fet de 
que s'hagui doblat el preu del cru no 
té gaire incidencia des del moment en 
que aquest preu suposa el 10°/o del 
final del petroli. Més bé hi ha que 
parlar del que significa realment: debi- 
litar Europa i Japó, guanyar un sector 
dels paissos subdesenvolupats a on les 
classes dirigents són les beneficilries 
dels auments i formar una alianqa 
amb la Unió Sovibtica degut a que 
aquesta pothcia exporta una quanti- 
tat considerable de rnatbries primes a 
Occident a canvi de tecnologia avanGa- 
da . 



lions en 1978. Aixi mateix, va 
aumentar en 1980 I'endeutament dels 
estats del Pacte de Varsbvia en 5.000 
milions de dblars, segons les dades de 
I'lnstitut d'AnAlisis Comparatius de 
I'Economia Internacional (Viena), i es 
p s a  de manifest que la Unió Sovikti- 
ca -amb un increment del 24O/o- va 
esser un mercat millor que els altres 
pai'sos d'Europa de I'Est que registra- 

Sense cap dubte, els més benefi- 
ciats són els monopolis petrolífers de 
predomini nordamerid que controlen, 
segons la Comisi6 de la ONU pel Co- 
mer$ i Desenvolupament (UNCTAD) 
el 40°/o de les utilitats de les indds- 
tries manufactureres d'Estats Units, 
obtenent el 100°/o de guanys, men- 
tres paraddjicament la premsa indica 
que la recesió econdmica a Nordamt- 
rica Cs la mis greu des de 1947 
(Frank, 1977: 119; Mandel i altres, 
1976: 57-103; Amin, 1978: 4 0 4 2 ;  El 
Park 2-5-1980, 27-5-1980, 3-6-1980; 
ligin, 7-1-1983). En resum, represió i 
perill bblic son les primeres "solu- 
cions" que el capitalisme aporta a 
I'actual crisi. 

Les tesis de 1984 pressuposen un 
intent de concretar la nova divisió 
internacional de treball. Exposades per 
S. Amin, A. Gunder Frank i H. Jaffe 
(Frank, 1977: 11 6-1 17; Amin, 1975; 
1978: 30-32. Veg. nota n.0 2) -amb 
diferbncies de matisos entre ells- re- 
sumeixen uns "models" de societat i 
economia : 

1 .O 1984-A: El centre es reservari 
les indústries noves (tecnologia de 
.]'energia atbmica, genktica, etc.) abo- 
cant sobre la perifhria les clrisiques 
(química, siderúrgia, etc.), transfor- 
mant-se aquesta en exportadora de 
productes industrials i agrícoles a can- 
vi de tecnologia. S'ha d'indicar que 
les indústries clisiques no es distribui- 
ran en totes les zones periftriques, 
sinó que es concentreran a algunes 
d'elles. Aixb significa el subimperialis- 
me, del qual ja en tenim exemples 
prou clars com Israel, India, Brasil, 
etc. 

2.O 1984-B: L'aparell productiu es 
concentrar4 a Estats Units, Europa i 
Japó: tant les indústries noves com 
les cllssiques es situaran al centre del 
sistema i la perifkria resteri margina- 
da. Com és evident, des del moment 
en que la transfertncia de la indústria 
cllssica no es realitza a drees de baix 
salari, el cost de finan~ament es carre- 
gard a la classe obrera dels pai'sos cen- 
trals. Aquest seria el vertader 1984, 
tal com el presenta Georges Orwell: el 
genocidi del Tercer Món, I'ordre uni- 
dimensional, la repressió de les mino- 
ries. 

Com podem veure, el Tercer Món 
és el gran perjudicat per la crisi, perd 
tambC el que mCs pot acostar un can- 
vi: les formacions socio-econbmiques 
es transformen a partir de la periferia, 
no del centre, i I'existbncia d'aquella 
permet als parsos centrals transferir 
les seves contradiccions internes. Aixi, 
mentre el centre pot superar-les més 
flcilment, la perifkria es converteix en 
el punt feble del sistema des del qual 
aquest es superable (Amin, 1976 b:  
77-147; Moral, 1980: 52-101). 

v 
Els conflictes que sacsegen el món 

subdesenvolupat indiquen una resposta 
i al temps una conseqüencia de I'es- 
quema socioeconbmic que es vol 
imposar -el model 1984-A-. Aques- 
tes guerres s'han de veure com el desig 
per part dels venedors d'armes en 
incrementar les ventes dels seus mate- 
rials bklics, amb I'evident intenció en 
perllongar una situació que es toma 
corrosiva per les societats i economies 
perifhiques. Perb tambC cal recordar 
els casos de la lluita dels pobles de El 
Salvador i Guatemala, front a I'impe- 
rialisme Nordamerid i l'oligarquia lo- 
cal, procesos d'alliberament per tal de 
conquerir una independbncia vertadera 
i uns camins a les relacions econdmi- 
ques que tenguin en compte I'interbs 
de les classes populars. Es de cada 
vegada mCs evident que Irán-Irak, 
Li'ban, Centream6rica ..., son punts 
claus en el joc de les superpot6ncies, 
ficades dins una perillosa partida 
d'escacs amb uns resultats incerts per 
a tothom; de fet I'inseguretat del fu- 
tur és un sentiment escampat avui 43 



entre la gent: atur, vislumbrament 
d'una tercera guerra mundial, caiguda 
de la potencialitat en produir queviu- 
res degut als desequilibris ecoldgics, 
perill nuclear, etc. 

La crisi no ha fet més que comen- 
p r  i els anys futurs seran decisius pel 
capitalisme. ia teoria marxista deu 
explicar la recessió de forma distinta 
com els mitjans de cornunicaci6 expo- 
sen; 10 cert és que ja ho fa. Perd al 
mateix temps tal volta pugui propor- 
cionar nous elements per a la reorga- 
nització de la classe treballadora ade- 
quant mecanismes de defensa davant 
les agresions d'un sistema que s'esbuca 
perd que es pot refer: és la reacció 
de la fera ferida de mort. Mecanismes 
que l'home ha d'utilitzar com a eina i 
només l'home ha de transformar en el 
curs del temps. També és convenient 
repasar la histdria del capitalisme per 
conhixer amb precisió de quina mane- 
ra s'ha readaptat en les Bpoques críti- 
ques, quines relacions ha establert, 
com ha reestructurat l'economia per 
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NOTES 

El mecanisme de la crisi ja va esser 
detectat per Marx. No ens estendrem sobre 
la seva visió del problema, perque aix6 su- 
posa un treball apart. Remetem a una bi- 
bliografia que hem consultat i que fa men- 
ció a aquest tema, servint-mos d'introducció 
a~ la postura marxista sobre les crisis capita- 
listes: José Rojas: "Crisis y mmbios estruc- 
turales en la economia capitalista: panora- 
ma teórico", Monthly Review, nov. 1980, 
vol. IV, n.0 2; Karl Marx: ~ e o r i a  econb- 
mim, Ed. Península, Barcelona 1976, pigs. 
244 i SS.; L. Beltrh: Historia de las docm'- 
nas econbmims, Ed. Teide, Barcelona 1976, ' 

pigs. 119-130 i 171-178; Claudio Napoleo- 
ni: 'Teorias de las crisis económicas en 
Marx", Transicibn, n.0 3, des. 1978, pi@. 
27 i SS;; J. M. Vidal Villa: Iniciacibn a la 
economla marxista, Ed. Laia, Barcelona, 
1975. 

1984 és el títol d'un novehla de 
Georges Orwell on es relata el futur del 
món enqiiadrat dins unes relacions de com- 
pleta repressió i control per part de la nova 
tecnologia; un món sense expresivitat on el 
pensar és delicte. 


