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Dos punts de vista antagònics (i resumits) sobre l’ actual crisi 
 

Què és la crisi? 
Pensament oficial:  És un 
moment puntual d’aguda 
caiguda econòmica causat 
per elements conjunturals. 

Espai Jove de la Intersindical-CSC:  És un 
element intrínsec i periòdic del sistema 
capitalista, en el qual s’hi expressen les seves 
contradiccions i s’hi apliquen reformes per 
poder-les enterrar un temps. Generalment, 
combinen dos elements: superproducció de 
béns, per part de les empreses, i incapacitat 
per consumir-los, per part d’una majoria de la 
població, el que duu al col·lapse. A banda, 
actualment, no estem parlant només d’una 
crisi econòmica o financers, sinó de moltes 
crisis entrelligades en molts àmbits (social, 
productiu, mediambiental, de valors, 
nacional...). 

Qui l’ha provocada? 
Po:  L’avarícia d’uns pocs 
banquers, agreujada a l’Estat 
espanyol per l’alt grau 
d’absentisme laboral i la 
rigidesa del mercat de treball, 
que impedeix adequar les 
plantilles a les necessitats 
patronals que han de garantir 
la viabilitat de les empreses. 
Igualment, també afecta la 
baixa productivitat dels 
treballadors i les 
treballadores. En definitiva, 
és una crisi que afecta l’àmbit 
de l’empresa i les relacions 
laborals. 

EJ:  Aquesta va sorgir de l’esclat de les 
hipoteques subprime, fruit de la desregulació 
del sistema financer, però això fou tan sols la 
guspira que féu saltar les contradiccions d’un 
sistema econòmic mundial cada cop més 
desigual, on la indústria cada volta es 
deslocalitza més per cercar mà d’obra barata, 
amb l’agreujant a l’Estat espanyol d’unes 
desigualtats econòmiques extremes (el que 
dificulta la capacitat de comprar allò que es 
produeix), un model productiu basat en 
l’especulació i el totxo i uns serveis socials 
subdesenvolupats. En definitiva, és una crisi 
que afecta principalment el consumidor, 
majoritàriament precari i hipotecat, i que no 
disposa de diners per consumir i fer viables les 
petites empreses i negocis. 

Ha sorgit del no-res?  
Po:  Més o menys, ja que era 
impossible de preveure, les 
crisis vénen sense avisar. 
Tanmateix, feia temps que es 
demanava major flexibilitat 
laboral i el govern central no 
en feia cas. 

EJ:  De fet, feia molts anys que s’avisava 
d’aquesta crisi (i molts més encara que es 
denuncien les contradiccions intrínseques del 
sistema) i els símptomes eren clars: països 
emergents amb economies basades en la 
manca de drets socials i laborals i baixos 
salaris, transaccions financeres sense valor 
real i polarització creixent de la riquesa, 
mentre a l’Estat espanyol la construcció 
guanyava pes que no tenia enlloc més 
d’Europa, la riquesa també era cada cop més 
desigual i es minaven drets socials i laborals a 
marxes forçades. 
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Qui està pagant més la crisi?  
Po:  El conjunt de la 
societat, perquè les 
empreses tanquen, 
la gent es queda 
sense feina, l’Estat 
deixa de cobrar 
impostos i 
d’ingressar... Aquí 
totes i tots 
naveguem en el 
mateix vaixell. 

EJ:  Principalment, sens dubte les classes 
treballadores, que ja han hagut de patir prèviament la 
precarietat endèmica, durant el temps de bonança, i 
que veuen com després d’anys d’apretar-se el cinturó 
perden igualment la feina i tot tipus de sustent 
econòmic, amb prestacions i subsidis de misèria, 
hipoteques de per vida i un estat del benestar 
desmantellat; mentre d’altres treuen rèdit dels beneficis 
d’anys anteriors, de les inversions realitzades en 
operacions especulatives aquí i allà, cobren les ajudes 
de l’estat per reflotar l’economia i es preparen per 
tornar a guanyar diners un cop la situació es calmi i 
torni a créixer l’economia. 

Quines mesures cal prendre per fer-hi front?  
Po:  El que cal és 
assegurar el crèdit 
per a la banca, 
flexibilitzar el mercat 
laboral (abaratint 
l’acomiadament i 
desregular totalment 
les relacions 
laborals), reduir 
impostos al capital, 
re-centralitzar l’estat, 
perseguir 
l’absentisme laboral, 
jornades parcials, 
donar un major pes a 
les ETT... 

EJ:  Sense una repartició equitativa de la riquesa, no hi 
haurà model econòmic sostenible n ies podrà garantir 
el consum, per tant, cal assegurar el poder adquisitiu 
de les classes treballadores (amb prestacions socials, 
augmentant el salari mínim fins el 1.200€, imposant 
ventalls salarials en el si de les empreses), realitzar 
una major inversió en serveis socials, otorgar ajudes 
selectives i sense intermediaris a algunes empreses 
(que contribueixin a crear llocs de treball permanent i 
de qualitat i en sectors innovadors i rics en I+R+D), 
fomentar l’economia social i cooperativa, eliminar el 
frau a la temporalitat, nacionalitzar les ETT i realitzar 
canvis profunds en els serveis públics d’ocupació, 
aplicar una fiscalitat progressiva realment i lluita contra 
el frau fiscal i les Sicav, edificar un marc laboral propi 
adequat a les nostres característiques, possibilitats i 
necessitats... 

Cal una reforma laboral, per sortir de la crisi?  
Po:  Una reforma laboral 
profunda és imprescindible 
per tal d’introduir els canvis 
necessaris a les relacions 
laborals que facin viable el 
model econòmic espanyol, 
en especial per lligar salaris i 
productivitat i rebaixar les 
despeses dels 
acomiadaments, a poder ser, 
avançant cap a un contracte 
de treball únic que trenqui la 
dualitat del mercat entre 
treballadors/es fixos/es i 
temporals, equiparant els 
drets amb els dels segons, 
és clar. 

EJ:  El problema que ha provocat la crisi i que 
n’impedeix sortir no es troba en les relacions 
laboral i, per tant, introduir-hi canvis només 
serviria per precaritzar encara més les nostres 
vides i aportar més beneficis als i les de 
sempre, aprofundint d’aquesta manera en la 
dinàmica que precisament ha originat aquesta 
crisi. Per aquest motiu, el que cal no és reduir 
encara més el poder adquistiu de la majoria de 
la població, ni facilitar-ne l’acomiadament, 
sinó, ben al contrari, augmentar la capacitat de 
consum i garantir major estabilitat laboral. En 
cas de voler augmentar la productivitat, per 
contra, el que cal és invertir en millor 
maquinària i en recerca i innovació, un 
aspecte molt oblidat pel gran empresariat del 
país. 
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Satisfà la política que està impulsant el govern ce ntral?  
Po:  No satisfà gens, 
perquè es nega a 
impulsar una profunda 
reforma laboral i malgasta 
els diners en mesures 
improvitzades que en cap 
cas ajuden les empreses 
espanyoles a competir 
amb d’altres de països 
europeus o de fora del 
continent on les despeses 
salarials i la pressió fiscal 
són molt menors. 

EJ:  De cap de les maneres, ja que l’única mesura 
social que ha aprovat és la limitadíssima ajuda de 
420€ per a aturats/des sense subsidi, durant 6 
mesos, mentre s’ha gastat milers de milions 
d’euros ajudant a la banca, nombroses empreses 
multinacionals que amenaçaven en deslocalitzar-
se i empreses del sector de la construcció, així 
com ha aprovat diverses mesures fiscals i 
impositives que retallaven les despeses del 
capital i incrementaven la pressió sobre les 
classes treballadores, sense que tot això revertís 
en un manteniment de l’ocupació, en una millora 
de la qualitat de vida d’una majoria de la població 
o en l’impuls d’un canvi de model socioeconòmic. 
Per contra, s’està realitzant una reforma laboral 
contínua i permanent que ens lamina cada cop 
més els nostres drets socials i laborals i ens fa 
avançar cap a majors quotes de neoliberalisme. 

Com ho pateix la gent jove?  
Po:  Tal com diu la 
consellera de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, 
Mar Serna, la gent jove 
pateix xifres d’atur més 
elevades, però a la vegada 
tenen més facilitats per 
trobar feina, per la seva 
experiència a l’hora 
d’adaptar-se a més àmbits i 
treball i per una millor 
formació acadèmica. 

EJ:  La gent jove és el camp de proves de 
l’empresariat i l’exemple més clar que, malgrat 
presentar un acomiadament més barat (a causa 
d’una majoria de contractes temporals) i uns 
salaris més baixos, la taxa d’atur permanent és 
molt més elevada que la mitjana; amb 
l’agreujant que bona part del jovent va deixar els 
estudis per anar a treballar a sectors inflats com 
el de la construcció i que, tanmateix, en un marc 
productiu tan precari, la sobrequalificació és una 
característica molt extesa. Igualment, massa 
vegades no es té accés a cap mena de 
prestació i el dret a l’habitatge i l’emancipació es 
fa cada vegada més falaç. 

Com ho pateixen els Països Catalans? 
Po:  La descentralització de 
l’estat ha estat un fre per 
l’evolució econòmica, 
perquè ha complicat molt la 
instal·lació d’empreses 
estrangeres i la promoció 
exterior de l’economia 
espanyola, però, en tot cas, 
ara pateixen la crisi igual 
que la resta de l’estat, ja 
que els seus interessos 
econòmics hi estan 
estretament lligats. 

EJ:  Amb molta major gravetat, ja que les 
polítiques impulsades pel govern central (l’única 
administració amb competències efectives), a 
banda de desencertades i en favor del gran 
capital, no s’adequen gens a les necessitats i 
característiques de l’economia i el teixit 
productiu català, el que provoca que bona part 
dels ERO i els concursos de creditors que 
s’estan succeint tinguin lloc als Països Catalans, 
amb la conseqüent precarietat i atur que 
comporten. Igualment, les prestacions social no 
s’ajusten gens al cost de la vida catalana, amb 
el que la seva eficàcia es redueix encara més, i 
es manté un espoli fiscal que ens escanya dia 
rera dia. 
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Quin ha de ser el paper del sindicalisme, en aquest  context? 
Po:  Els sindicats han de tenir 
un paper responsable i 
garantir un diàleg social que 
ens serveixi per superar la 
crisi entre totes i tots, 
rebaixant els acords 
d’increment salarial d’anys 
anteriors i pactant una 
reforma laboral que avanci 
cap a la flexibilització de les 
relacions laborals. 

EJ: Ara, més que mai, el sindicalisme ha de 
plantar cara a tots aquells acomiadaments i 
ERO injustificats que tenen lloc amb l’excusa 
de la crisi, a totes les rebaixes de drets 
laborals i a totes les temptatives i mesures del 
govern per sortir de la crisi amb velles 
fórmules caduques i vetllar perquè les 
respostes a la situació actual serveixin per 
avançar cap a un canvi de model 
socioeconòmic. I això només ho aconseguirem 
des de la confrontació social i, si és possible, 
amb la vaga general, la nostra eina de lluita i 
de pressió més efectiva i genuïna. 

Hi ha alternatives al model actual?  
Po:  No, el capitalisme és 
l’únic sistema socioeconòmic 
viable i, com a molt, cal fer-
ne algunes reformes per 
evitar que torni a patir una 
crisi, tals com una lleugera 
regulació del sector financer 
o més inversió en el sector 
de les renovables i 
l’economia verda. 

EJ:  El capitalisme ja s’ha refundat nombroses 
vegades i sempre ha acabat patint la mateixa 
crisi que combina extrema desigualtat i 
superproducció; ara, per contra, el que toca és 
enderrocar aquest model per tal de construir-
ne un de més just, solidari, cooperatiu i 
igualitari, i és cap aquí que cal enfocar les 
reformes, cap al canvi, i no cap al 
manteniment forçat d’un sistema en 
decadència i caduc. 

 


