
* Transcripció de la conferència 

oferida a l’Eurocambra a Brussel·les

Què és la rilance? És el s’ha

proposat a la cimera

(G8/G20) de Toronto, un

programa que anuncia, de manera

simultània, tant la reactivació

econòmica com l’austeritat. La

cancellera alemanya, Angela Mer-

kel, defensava una política vigorosa

de rigor i d’austeritat. El president

nord-americà, Barak Obama, amb

por de trencar la tímida represa de

l’economia mundial i estatunidenca

amb una política deflacionista,

defensava la reactivació raonable.

L’acord final es va fer sobre una

síntesi coixa: la reactivació contro-

lada en el rigor i l’austeritat tempe-

rada per la reactivació. La ministra

francesa d’Economia, que encara

no era presidenta de l’FMI, Christi-

ne Lagarde, va llançar llavors el

neologisme “rilance” (contracció de

rigor i reactivació, en francès

riguer i relance). Amb això, se

situava al mateix nivell que el

conseller del president Sarkozy,

Alain Minc, qui, preguntat sobre

què calia fer davant de la crítica

situació generada per la desestabi-

lització dels estats pels mercats

financers, que els mateixos estats

venien de salvar de la desfeta, se li

va acudir una fórmula remarcable:

calia pitjar al mateix temps el fre i

l’accelerador.

Així doncs, denunciar la impos-

tura d’aquest programa constitueix

un triple desafiament per a mi: en

primer lloc, parlar en el recinte del

Parlament Europeu a Brussel·les

–temple de la religió del creixe-

ment– des d’una posició iconoclas-

ta, el decreixement, d’un tema del

que, a més, no en sóc especialista,

Grècia i la crisi del deute sobirà.

En segon lloc, parlar en aquest

lloc –temple de la política– a partir

d’una posició de “savi”, reprenent la

distinció i l’anàlisi de Weber,

segons l’ètica de la convicció i no

l’ètica de la responsabilitat.

Per últim, donar suport a un

punt de vista paradoxal: ni rigor ni

reactivació.

Rebutjar el rigor o l’austeritat

és una posició sobre la que puc,

almenys, trobar aliats (tot i que

minoritaris) tant entre els econo-

mistes, per exemple, Fréderic

Lordon, com entre els polítics, per

exemple, J-L. Mélanchon, en el seu

actual programa.

Rebutjar la recuperació del

creixement productivista i sortir de

la religió del creixement és un

posicionament, admès per alguns

ecologistes a llarg termini, però

totalment oblidat a curt termini. No

obstant, és aquest triple desafia-

ment el que intentaré respondre,

reprenent les dues negacions, la del

rigor i la de la reactivació.

No al rigor: refús

de l’austeritat

La crisi grega

s’inscriu en el

context més ampli

de la crisi de

l’euro i d’Europa.

I, per suposat,

d’una crisi de la

societat de consum,

és a dir, que conjuga

una crisi financera,

econòmica, social,

cultural i ecològica. La

meva profunda convic-

ció és que, resolent la

crisi d’Europa i de

l’euro, si no es resol la de

la societat consumista, sí que

es posarà fi a la crisi grega;

en canvi, si es manté a

Grècia per perfusió a cop de

préstecs condicionats als

cicles cada cop més forts

d’austeritat, ni se salvarà Grècia ni

se salvarà Europa i s’haurà sumit

els pobles en la desesperació.

Rebutjar l’austeritat suposa, en

primer lloc, aixecar dos tabús

situats en els fonaments de la

construcció europea: la inflació i el

proteccionisme. El projecte del

decreixement, el de construir una

societat d’abundància frugal o de

prosperitat sense creixement,

implica rehabilitar aquests dos

conceptes que havien estat objecte

de polítiques sistemàtiques en el

passat. Les polítiques tarifàries

sistemàtiques de construcció i

reconstrucció de l’aparell produc-

tiu, de defensa de les activitats

nacionals i de protecció social, i les

de finançament del dèficit pressu-

postari per un recurs raonat de

l’emissió de moneda generant

aquell “lleuger augment del nivell

de preus” (inflació moderada)

promogut per Keynes, han acom-

panyat l’excepcional creixement de

les economies occidentals de

després de la guerra, el que a

França es va anomenar “les Trenta

Glorioses” –l’únic període de la

història moderna en què la classe

treballadora ha gaudit d’un relatiu

benestar.

Aquests dos instruments han

estat proscrits per la contrarevolu-

ció neoliberal i les polítiques que

les han volgut promoure avui són

anatemitzades, inclús si tots els

governs que poden hi recorren de

manera més o menys subreptícia i

insidiosa.

Com tots els instruments, el

proteccionisme i la inflació poden

tenir aspectes negatius i perversos

–i són, sobretot, aquests els que

desta-

quen–1

però és indispen-

sable un recurs intel·ligent per

resoldre de manera satisfactòria les

crisis actuals des d’un enfocament

social. S’ha d’evitar la catàstrofe

d’una austeritat deflacionista però

també el desastre assegurat de la

represa productivista.

Ara bé, per fer-ho, avui, és precís

sortir de l’euro, sent impossible

reformar-lo. És precís que la mone-

da trobi el seu lloc: servir i no

subjugar. La moneda pot ser un bon

servidor però sempre serà un mal

amo.

Remarquem, primerament, que

la reactivació de Lagarde no és la

reactivació productivista de l’eco-

nomista Joseph Stiglitz, sinó que és

la reactivació de l’economia de

casino, la de l’especulació borsària i

immobiliària, essencialment.

Per als governs, l’eslògan

“reactivació i austeritat” significa

la reactivació per al capital i l’auste-

ritat per a la població. En nom de la

reactivació, d’altra banda molt

il·lusòria, de la inversió i de la feina,

s’abaixen o se suprimeixen les

càrregues socials, la taxa professio-

nal i l’impost sobre beneficis

de les empreses.

Es renuncia a

tota imposició

dels beneficis

bancaris i

financers,

mentre que

l’austeritat ataca

frontalment la classe

assalariada i les classes

mitges amb ingressos

baixos; representa la reducció

de les prestacions socials i la

reculada de l’edat legal

de jubilació (i,con-

cretament, la

disminució del

seu import). Per

completar el

quadre i prepa-

rar la mítica

recuperació, es

desmantellen per

sempre més els serveis

públics i es privatitza a

la primera de canvi tot allò

que encara no ha estat priva-

titzat, amb la supressió massi-

va de llocs de treball (educació,

sanitat, etc.). Assistim a una

estranya competència masoquis-

ta perseguint l’austeritat. El país

A anuncia una reducció dels

salaris del 20%, ràpidament, el país

B anuncia una rebaixa del 30%,

mentre que el país C, per no quedar-

se enrere, s’apressa a afegir mesu-

res encara més rigoroses. Obligats

per la publicitat omnipresent de

consumir encara més, sense tenir-

ne els mitjans i endeutant-se sense

perspectiva possible de retorn,

caldria, d’alguna manera, expiar la

pseudofesta consumista alimen-

tant-la en la morositat.

Aquestes polítiques d’estúpida

austeritat no poden engendrar res

més que un cicle deflacionista

precipitant la crisi que una recupe-

ració purament especulativa no

podrà impedir; i els estats exsan-

gües ja no podran salvar els bancs a

cop de milions de dòlars.

Aquestes polítiques no només

són immorals sinó absurdes.

Tindrem la desfeta de l’euro, d’Eu-

ropa i una catàstrofe social.

A l’espera d’aquesta eventuali-

tat, si els objectors del creixement

poguessin gestionar els assumptes

grecs, quines serien les seves

polítiques? El rebuig pur i dur del

deute, és a dir, mort el gos, morta la

ràbia. Tanmateix, aquesta solució

radical, que no s’ha d’excloure i que

comptaria amb el favor dels decrei-

xentistes, exposaria el país al caos.

El problema és que, a la pràctica, la

crisi d’endeutament dels estats no

és més que una part del problema.

La resposta teòrica a la qüestió del

deute dels estats que, fins i tot per

als més endeutats, és de l’ordre de

l’import del PIB, és més fàcil de

donar que aquella altra en relació

amb la solució de la inflació mun-

dial dels crèdits nascuts de l’espe-

culació financera. L’amenaça de

risc sistèmic és lluny d’haver-se

superat.

En el que concerneix al deute

públic, la seva anul·lació amenaça-

ria amb afectar no només els bancs

i els especuladors, sinó també,

directament o indirectament, els

petits estalviadors que han confiat

en l’Estat o als que el seu banc els

ha encolomat la compra de títols

dubtosos. Una reconversió negocia-

da (el que equival a una bancarrota

parcial), com la que es va fer a

l’Argentina després de la caiguda

del peso, o una auditoria, com

proposa Eric Toussaint i un seguit

d’ONG, per determinar la part

abusiva del deute, seria preferible.

Fins i tot es pot preveure el mante-

niment dels títols per als petits

portadors i una depreciació d’entre

el 40 i el 60 % per als altres, o

recórrer a un haircut fiscal.2 Per

saldar el deute restant, no aniria

malament un augment de la recap-

tació fiscal a través d’una injecció

excepcional sobre els beneficis

financers, com en el cas d’Hongria,

i situar la fiscalitat progressiva

amb, en el cas francès, l’abandó real

de l’escut i les despeses fiscals

desorbitades.En una societat de

creixement sense creixement, el

que es correspon més o menys amb

la situació actual, l’Estat és con-

demnat a imposar a la ciutadania

l’infern de l’austeritat; primera-

ment amb la destrucció dels serveis

públics i la privatització del que és

encara possible vendre. Fent això es

La doble impostura de la ‘rilance’*
Serge Latouche • Professor emèrit d’economia a la Universitat d’Orsay i objector de creixement
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Sortir de la religió
del creixement és
un posicionament
totalment oblidat 
a curt termini

Tindrem la desfeta
de l’euro, d’Europa i
una catàstrofe social
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corre el risc de crear una

deflació i d’entrar en el cicle

infernal d’una espiral depressi-

va. És precisament per evitar

això que cal sortir d’una socie-

tat de creixement i construir

una societat de decreixement.

No a la reactivació: escapar 

de la religió del creixement

Pensant en l’amenaça de la

reactivació econòmica, bons

esperits com Joseph Stiglitz,

preconitzen les velles receptes

keynesianes de la recuperació

del consum i de la inversió per

reprendre el creixement. No és

una teràpia desitjable perquè el

planeta ja no ho pot suportar

més; impossible també, perquè,

a conseqüència de l’exhauri-

ment dels recursos naturals,

des dels anys setanta, els

costos del creixement són

superiors als seus beneficis.

Els guanys descomptables de la

productivitat són nuls o quasi

nuls. Caldria privatitzar i

vendre les darreres reserves de

vida social i fer créixer el valor

d’una massa igual o rebaixada

dels valors d’ús, per perllongar

alguns anys més la il·lusió del

creixement.

Tanmateix, el programa

socialdemòcrata dels partits de

l’oposició no és creïble, primer

perquè aquests partits no estan

en situació de qüestionar la

cadena de ferro del marc

neoliberal que ells mateixos

han contribuït a construir en el

decurs dels darrers trenta anys,

i que suposa una submissió

sense fissures als dogmes

monetaristes. L’exemple de

Grècia és prou eloqüent.

Es tracta de sortir de la

imposició del creixement, en

altres paraules, de rebutjar-ne

la seva recerca obsessiva.

Aquesta imposició no és,

evidentment (i no hauria de

ser-ho), un objectiu en ella

mateixa; ja no constitueix el

mitjà per suprimir l’atur.3 Cal

intentar la construcció d’una

societat d’abun-

dància

frugal o,

com

afirma

Tim

Jack-

son, de

prosperitat

sense creixement.

El primer

objectiu del canvi

hauria de ser la recerca de la

plena ocupació per posar fi

a la misèria d’una part de la

població. Podria ser una

relocalització sistemàtica de

les activitats laborals útils,

una reconversió progressiva de

les activitats parasitàries com

la publicitat, o perjudicials com

les nuclears i l’armament, i una

reducció programada i signifi-

cativa del temps de treball. En

quant a la resta, apostaríem

per una inflació controlada

(diguem-ne, més o menys, un 5

% anual). Aquesta solució

keynesiana que equival a

recorre a monedes “fundents”

per estimular l’activitat econò-

mica, sense entrar, però, en la

lògica del creixement il·limitat,

afavoriria la solució als proble-

mes creaTS per l’abandó de la

religió del creixement.

Aquest gran programa,

evidentment, és més fàcil

d’enunciar que de realitzar. En

el cas de Grècia suposaria, com

a mínim, sortir de la zona euro

i recuperar la dracma, amb el

que això implica: control dels

canvis i restabliment de les

duanes. El proteccionisme

necessari i selectiu d’aquesta

estratègia esgarrifaria els

experts de Brussel·les i de

l’OMC (Organització Mundial

del Comerç). Caldria, doncs,

esperar mesures de retorsió i

temptatives de desestabilitza-

ció externes rellevades pel

sabotatge dels interessos

interns perjudicats. Aquest

programa sembla avui molt

utòpic, però quan siguem en el

marasme i la veritable crisi ens

aguaiti, llavors ens semblarà

desitjable i realista.

Conclusió

En la tragèdia grega antiga, la

catàstrofe era l’estrofa final. És

en aquest punt on estem

actualment. Un poble vota

massivament un partit socia-

lista el programa del qual era

clàssicament socialdemòcrata

i, sotmès a la pressió dels

mercats financers, ha d’impo-

sar una política d’austeritat

neoliberal obeint les injun-

cions conjuntes de Brus-

sel·les i l’FMI (Fons

Monetari internacio-

nal). Però el que Islàndia

ha fet, negar democràtica-

ment aquesta imposició,

l’euro impedeix Grècia de fer-

ho. És clar que el poble grec

probablement no acceptaria, en

qualsevol cas no fàcilment, les

conseqüències de la ruptura

necessària per a una altra

política (la sortida de l’euro,

el rebuig parcial del deute

públic, la probable

separació d’Euro-

pa, l’embargament

dels països “espoliats”, la

fugida de capitals, etc.). Però

“la sang i les llàgrimes”, reme-

morant la famosa fórmula de

Churchill, ja han arribat, però

sense l’esperança de la victòria.

El projecte del decreixement no

estalviaà

aquesta

sang ni

aquestes

llàgrimes però

almenys ens obre la porta de

l’esperança. L’única manera de

fugir, i és el que desitgem, seria

treure Europa de la dictadura

dels mercats i construir una

Europa de la solidaritat, de la

convivència, la base del vincle

social que Aristòtil anomenava

philia.

NOTES:

1-. Segons el Banc Mundial, la conseqüència del

proteccionisme agrícola del Nord seria un lucre

de 50 milions de dòlars anuals per als països ex-

portadors del Sud. El diputat verd alemany, Sven

Giegold, va donar un altre exemple amb la política

fiscal alemanya per obligar a les exportacions.

2-. Proposta de Thomas Piketti a Libération el

28/06/2011. es tractaria de fer pagar als bancs

una part de la devolució del deute.

3-. Segons el càlcul d’Albert Jacquard (J’accuse

l’économie triomphante, Calmann Lévy 1995/

Poche 2004, p. 63), s’estima que un creixement

del PIB francès del 4% anual comportaria una

reducció de les taxes d’atur del 2%. A aquest

ritme, en 50 anys, a molt tardar, el PIB s’hauria

multiplicat per set (+600%) però el número de

persones aturades no es reduiria més que en un

64%. Tenint en compte que l’atur, en tots els

sectors, afectava cinc milions de persones el

2010, estaríem encara molt lluny de la plena

ocupació el 2060, ja que encara existiria una

mica menys de 2 milions de persones aturades.
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S
r. Rubalcaba, segueixo des del Gernika

els esdeveniments de l’escena política

espanyola amb especial atenció.

Segons llegeixo a diferents mitjans, sembla

que pretén donar al PSOE un nou aire

d’esquerres per recuperar un electorat que,

sens dubte, els havia abandonat a causa de

les polítiques de retallades tan injustes amb

qui menys té, i les seves complicitats amb

banquers i empresaris. La seva política

exterior, ja sap com és de solidari el poble

espanyol, també els ha passat factura. La

crisi de l’atac a la Flotilla de la Llibertat de

l’any passat, on es va tractar els cooperants

com enemics de l’estat, les infrangibles

aliances amb el Marroc en el cas del Sàhara,

i la participació a les guerres d’Afganistan o

Líbia són només alguns exemples del que un

govern d’esquerres, per ètica, no s’hauria de

permetre. Sr. Rubalcaba, com a líder del

PSOE i candidat, pronunciï’s demanant la

llibertat del Gernika, comprat amb els

diners de milers de persones que han cregut

que un projecte com el nostre era necessari

per mostrar un suport efectiu a la població

assetjada de Gaza. Escolti, comprometi’s i

resolgui. Avui, sis dels nostres companys

comencen una vaga de fam a l’ambaixada

espanyola a Atenes. El govern que vostè

representa ens ha deixat abandonats i

només ens queda la protesta per rescatar el

Gernika, per dret i per dignitat. Em consta

que molts dels seus potencials votants han

format part de la campanya Rumb a Gaza,

així que m’atreveixo, en el seu nom, a exigir-

lo que actuï de manera contundent i que,

sense més dilació, el Gernika pugui navegar

lliurement per la Mediterrània.

. EN CALENT

“El seu govern 
ens ha abandonat 
i només ens queda
la protesta”
Manuel Tapial, activista embarcat 
a la Flotilla de la Llibertat

Pols al cru
Roger Pujol Rodon, Barcelona

L’
energia és un factor determinant en la

consideració de la sostenibilitat. Qualse-

vol transformació física, sigui moviment,

conformació o transformació de matèria, neces-

sita energia. Aquesta energia és obtinguda

bàsicament a través dels combustibles fòssils o

nuclears, responsables directes d’emissions de

CO2 que causen, entre altres impactes ambien-

tals, el canvi climàtic de la terra.

L’augment del preu del cru, les múltiples

revoltes als països àrabs i el desastre nuclear de

Japó han demostrat la gran dependència energè-

tica que tenim de països tercers.

Fins al moment, l’Estat espanyol havia

demostrat ser un exemple mundial en matèria de

generació d’energia neta, però això forma part

del passat. Ara es tracta d’un mercat desatès i

aïllat. La crisi econòmica i les seves conseqüèn-

cies ha provocat que tecnologies verdes com

l’eòlica, la fotovoltaica o la biomassa sofreixin

retallades en les subvencions, fet que posa en risc

el seu desenvolupament.

Aprofitant el pas de les eleccions, i malgrat el

canvi del color polític del país, arriba el moment

d’oblidar conflictes passats i caminar cap a una

política energètica de consens que asseguri un

estat energèticament eficient, sostenible i verd.

Quin escàndol!
Rafael Blanch Via, Barcelona

L
a SGAE sempre ha desviat fons en direcció

contrària als interessos dels artistes

associats. Servien perquè els directius

cobressin uns sous escandalosos semblants o

superiors als que s’embutxaquen molts polítics i

banquers, i no parlem de les pensions vitalícies

autoassignades per quan es retirin. Pobrets,

quina vellesa els espera.

Què està passant 
amb l’euro?
Josep M. Loste i Romero, Portbou

Què està passant amb l’euro? Al servei de

qui ha d’estar la moneda única? No hauria

de ser, l’euro, un instrument al servei de

tots els pobles d’Europa, per tal d’afavorir un

creixement econòmic, ordenat i qualitatiu, per

impulsar la creació d’ocupació de debò i que,

alhora, exerceixi de contrapès d’una globalització

asilvestrada i profundament injusta? L’euro no és

el culpable d’aquest desmanegament en majúscu-

les que tots patim; tot i que caldrà que ens mobi-

litzem per tal d’avançar cap la refundació d’una

UE més social, democràtica i sensible a la lliber-

tat dels pobles. Caldrà que ens mobilitzem per fer

possible un autèntic govern europeu que posi

ordre a l’actual desgavell que han provocat els

dogmàtics defensors de la finança especulativa.

Ha arribat l’hora d’Europa, amb tots els ets i uts,

i, sobretot, de la democràcia de debò.

PACO ARJONA

Cal evitar 
una austeritat
deflacionista
i la represa
productivista


