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L a crisi econòmica desencadenada el dar-

rer trimestre del 2008 a nivell internaci-

onal després de la caiguda del sistema finan-

cer nord-americà va ser el motiu de diversos 

debats per analitzar les causes i les possibles 

sortides de la depressió econòmica. La nova 

situació va qüestionar el model imperant fins 

al moment, el sistema capitalista, que durant 

anys va donar molt bons resultats econòmics. 

Una de les principals conclusions a nivell glo-

bal va ser que calia aprofitar la crisi per crear 

noves oportunitats, modificant allò que no 

havia funcionat per sortir-ne reforçats i d’aquí 

que els estats més poderosos i influents del 

moment agrupats sota les sigles del G-20 in-

tentessin planificar una estratègia de sortida 

de la crisi de manera consensuada.

El debat en el que hi van participar el 

diputat al Parlament Europeu, Raimon Obi-

ols; el director de la Fundació Jaume Bo-

fill, Jordi Sànchez, i el director executiu de 

Foment del Treball Nacional, Joaquín Trigo, 

va servir per reflexionar sobre la situació 

de crisi i les fórmules que els governs i les 

institucions internacionals estaven duent a 
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La crisi econòmica: una catàstrofe o una oportunitat?

D’un model basat en un mercat sense regulació a un on imperin els 
valors de la solidaritat, la igualtat i la sostenibilitat
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terme per resoldre-la. Els ponents van co-

incidir a dir que s’estava davant d’una crisi 

de gran abast i que calien mesures a curt i 

llarg termini.

El diputat al Parlament Europeu, Raimon 

Obiols va qualificar la crisi “d’inèdita” i va 

assegurar que “se superarà, com ha passat 

sempre, però cal veure com”. El parlamentari 

europeu va alertar del perill que l’economia 

tornés a la situació anterior basada en “el fo-

namentalisme d’un mercat sense regulació” i 

va demanar que s’aprofités la crisi per crear 

mecanismes de coordinació i de control del 

mercat. Segons Obiols, la crisi podia donar 

lloc a un nou model basat en valors com “la 

solidaritat, la igualtat i la sostenibilitat” en-

front de l’individualisme que havia caracterit-

zat els darrers anys. 

Per la seva banda, el director de la Funda-

ció Jaume Bofill, Jordi Sànchez, va explicar 

que la crisi “no és només econòmica sinó 

que ha posat en qüestió els tres pilars prin-

cipals: el mercat, els poders públics i la so-

cietat”. Sànchez va defensar la necessitat de 

“restablir l’equilibri entre aquests tres àmbits 

ja que la crisi ha estat derivada de l’excessiva 

preponderància del mercat que ha dut a una 

globalització descontrolada”. 

El representant de Foment del Treball Na-

cional, Joaquín Trigo, va posar l’accent en la 

situació de les empreses “que tenen una greu 

manca de liquiditat” derivada de la “manca 

de confiança dels bancs”.  Trigo va defensar 

l’aplicació de mesures per part de l’Estat per 

estimular el crèdit com, per exemple, “que 

s’avali un terç del deute que els bancs tenen 

pendent de cobrar”. També va reclamar a les 

administracions públiques agilitar el paga-

ment de factures a les empreses. 

Jordi Sànchez: “La crisi no és només econòmica sinó que ha posat en 
qüestió el mercat, els poders públics i la societat”

ECONOMIA: CAPITALISME EN CRISI?  
Refundació liberal o nova socialdemocràcia?


