
Presentació
Què passa quan ajuntem dues realitats complexes com són democràcia i crisi eco-
nòmica global?
Segons Winston Churchill, «la democràcia és el millor dels pitjors sistemes polítics» 
ja que sense democràcia només hi ha dos sistemes d’organització social i política 
possible: la dictadura o l’autarquia.
El principal factor que defineix una democràcia és el relleu en el poder. Aquest re-
lleu recau en la voluntat dels governants. Quan aquests volen un canvi, el sistema 
garanteix que es pugui produir.
Segons l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’Espanya, una crisi econòmica 
succeeix quan es produeixen canvis negatius en les principals variables econòmi-
ques, com a mínim en el Producte Interior Brut i en l’ocupació, car si es produeix 
menys hi ha menys ingressos i, per tant, es necessiten menys treballadors, augmen-
ta la població aturada, augmenta la conflictivitat social i, per tant, la sensació i la 
necessitat de canvi.
Una crisi econòmica global és una crisi econòmica que té conseqüències dins i fora 
de les fronteres on s’ha generat i té un efecte expansiu i exponencial internacional.
L’objecte d’aquest estudi és la fusió d’ambdós conceptes, per analitzar quin pes 
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específic tenen les crisis econòmiques globals en el comportament electoral. Per 
això, hem estudiat dos països: Espanya i França, que són països veïns, democràtics, 
membres de l’OCDE, socis de la UE, sota l’economia de mercat, amb partits polítics 
homònims i amb comportament electoral semblant.
Una vegada escollits els objectes d’estudi, hem de cercar quines han estat les crisis 
econòmiques globals que els han afectat per poder comparar i extreure’n conclusi-
ons. En tenim tres:
—Crisi del petroli de 1973, que va derivar en una crisi energètica a nivell mundial.
—Crisi del Sistema Monetari Europeu de 1993, que va derivar en una crisi econòmica 
per la caiguda del valor de les monedes nacionals.
—Crisi financera de 2008, que va derivar en una crisi de confiança en l’aspecte més 
important del capitalisme: la necessitat constant de finançament.
Per aconseguir trobar totes les variables necessàries (històriques, socials, polítiques, 
estadístiques), hem hagut de recórrer a diverses fonts, des dels tradicionals llibres 
de text fins a la premsa actual, passant per anuaris estadístics, articles d’opinió i 
anàlisis d’instituts d’estudis oficials dels països que són objecte del nostre treball. 

Metodologia
La metodologia bàsica ha estat la lectura crítica de tots els documents cercant la 
dada més valuosa, així com l’anàlisi més acurada i objectiva. Per evitar la saturació 
d’informació, hem hagut de resumir i esquematitzar totes les fonts treballades. Tot 
això s’ha fet per extreure’n conclusions empíriques amb la dificultat que comporta 
trobar variables científiques en fets socials. 

Cos del treball
La primera crisi econòmica global sorgeix de la dependència econòmica d’Occident 
del petroli. Tota la productivitat de l’OCDE estava basada en el carburant. En el mo-
ment en què els països productors de petroli s’adonen de la importància d’aquesta 
dependència, poden, amb el joc de l’oferta i la demanda, encarir el producte bàsic. 
L’espurna que provoca que els països de l’OPEP es plantegin encarir el producte és el 
suport d’Occident en la Guerra del YomKippour de 1973.
De cop i volta, les principals economies occidentals es troben que els ha pujat el preu 
del petroli un 175% amb la consegüent inflació, puix que, si puja el carburant, pugen 
el transport, l’electricitat de les fàbriques, els costos de la producció, els preus de l’ali-
mentació, els dels béns de consum i, per contra, els salaris es mantenen igual.
El context sociopolític francès ve marcat pels moviments contestataris fruit del 
Maig de 1968, amb la dimissió forçada del pare de la República, Charles de Gaulle. A 



partir de 1973, la situació socioeconòmica s’agreuja. Un augment del 2% al 5% d’atu-
rats, mai vist a França, fa perdre més del 50% del seu PIB en els anys següents.
Les primeres eleccions presidencials són les de 1974. Per aquest context de crisi, el 
partit qui dona suport al govern, el conservador, es divideix i sorgeixen dues op-
cions. El moderat, UDF, de Valéry Giscard d’Estaign, i el radical, RPR, de l’hereu de 
Pompidou, Jacques Chaban-Delmas.
En la primera volta, l’electorat francès castiga el radicalisme de la RPR i els descavalca 
de la lluita pel poder. Giscard d’Estaign guanya en segona volta utilitzant el discurs de 
la por a l’esquerra, que havia guanyat amb un ampli marge quinze dies abans. 
La situació econòmica a Espanya havia millorat respecte als anys seixanta amb la 
consolidació d’una classe mitjana ideològicament conservadora. Malgrat que la crisi 
del petroli arriba amb retard a Espanya, la conflictivitat social s’inicia el 1972 i es 
manté fins a la mort del dictador Franco, el novembre de 1975. En els següents dos 
anys, l’atur augmenta un 2% i la inflació arriba al 18%.
Suárez convoca el referèndum de la reforma política per establir el manteniment del rè-
gim o iniciar la transició a la democràcia. El resultat d’octubre de 1976 no deixa cap mena 
de dubte, la població tria un canvi. La fal·làcia defensada pels franquistes que la població 
volia mantenir el nacionalcatolicisme després de la mort de Franco, desapareix.
Tant a França com a Espanya es produeixen canvis en els seus executius que no 
s’havien vist en les últimes tres dècades. Passen de governs conservadors radicals 
a governs conservadors moderats i, el més important, la societat d’ambdós països 
comprova que té la capacitat de produir canvis i hi perden la por. No necessiten 
revolucions violentes per aconseguir governs que els siguin més propers.
Vint anys després de la primera crisi, l’evolució de la Unió Europea continua i el 
1992, amb l’acord de Maastricht, s’avança en dos àmbits fonamentals: polítiques 
comunitàries i lliure circulació de capital, per la qual cosa es necessita igualar les 
economies i el valor de les monedes nacionals. Dues de les mesures més importants 
per aconseguir-ho són les inversions i ajudes dels països més rics a la resta i la ces-
sió de la sobirania dels estats membres en polítiques monetàries al Banc Central 
Europeu, perquè aquest prengui totes les mesures possibles per tendir a l’homoge-
neïtzació del SME i la creació de la futura moneda única.
La crisi sorgeix quan la població de Dinamarca, el juny de 1992 es nega a ratificar els 
acords de Maastricht. L’única solució possible és la devaluació, i això suposa trencar les 
rigoroses normes del BCE previstes per la convergència de les economies nacionals.
A França, governa des de 1981 el socialista Mitterrand, qui a principis de la dècada 
dels noranta es troba amb el pitjor escenari econòmic. El dèficit públic puja més del 
200 %, el deute ascendeix fins al 121%, l’atur està en un màxim històric del 12% i el 
PIB baixa quasi sis punts. A més de tot això, a partir de 1992 els casos de corrupció 
sota la seva administració comencen a fer-se públics, amb la qual cosa la seva po-



pularitat cau en picat. El seu gabinet es veu obligat a devaluar la moneda un 8%, 
cosa que suposa la pèrdua d’influència en la política europea i la sensació d’haver 
viscut un somni com a potència econòmica regional.
A les eleccions legislatives de 1993, Chirac, el candidat conservador, aconsegueix la 
victòria a l’Assemblea i esdevé primer ministre. Dos anys més tard, Chirac ensorra 
definitivament el PS i surt victoriós de la batalla per l’Elysée.
A Espanya, el socialista Felipe González, president des de 1982, es troba l’any 1993 
amb una crisi tardana però que arriba a uns índexs semblants o pitjors a la mitjana 
europea en menys d’un any. El dèficit públic se situa en el 153%, el deute ascendeix 
fins a un 133%, l’atur se situa en un màxim històric del 24,1% i el PIB baixa sis punts. 
A més, s’hi afegeix que la corrupció, la lluita contra ETA i una major organització política 
de l’oposició fan que les seves quotes de popularitat estiguin en el seu pitjor moment.
En les eleccions generals de juny de 1993, el PSOE perd la majoria absoluta i gover-
na en minoria. Malgrat haver devaluat la pesseta un 8 %, no aconsegueix una esta-
bilitat política ni econòmica. Dos anys més tard, convoca eleccions anticipades i la 
dreta liderada per José Maria Aznar supera amb escreix el PSOE.
França i Espanya, després de 14 anys d’estar governades per l’esquerra, fracassen 
en la gestió de la crisi i la població d’ambdós països prefereix un canvi radical en els 
seus executius, i en tots dos casos són substituïts pels seus partits antagònics.
La tercera crisi global ataca l’estructura del sistema capitalista, basat en el consu-
misme de la societat. El consum necessita un crèdit constant de les entitats finan-
ceres. Quan es tanca, el sistema fa fallida. La recerca sense garanties del benefici 
a curt termini fa que les entitats financeres arrisquin amb moltes inversions que 
resulten fallides. Des del 2008, molts bancs americans es veuen immersos en unes 
pèrdues borsàries del 40%. Per intentar salvar-se, converteixen els deutes en ac-
tius tòxics que exporten a entitats financeres d’arreu, provocant que la crisi dels 
bancs s’estengui exponencialment a les economies de l’OCDE. Si els bancs no donen 
diners, baixa el consum, baixa el PIB, augmenten els acomiadaments, les famílies no 
poden pagar els préstecs ni les hipoteques i acaben sent desnonats.
Des de 2007, a França el conservador Sarkozy aplica polítiques de retallades da-
vant els primers indicis de crisi, amb el consegüent rebuig de la població francesa. 
Aquesta surt des de finals de 2011 a manifestar-se pels carrers. A les eleccions de 
2012 el candidat socialista, Hollande, amb un discurs «antiretallades» guanya i s’as-
segura cinc anys de govern d’esquerres. Malgrat que els índexs econòmics s’estabi-
litzen, la seva política neoliberal de «retallades» li fa perdre la confiança de la po-
blació. Hollande ha anunciat que no es presentarà a la reelecció del maig d’enguany. 
Ara per ara, hi ha una total incertesa de qui governarà França.
Des de 2004, Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, governa Espanya. Els primers indicis 
de la crisi els ignora i nega la seva existència fins al 2009, quan els índexs de crisi 



augmenten a nivells mai vistos en la història. A les eleccions de 2011, la dreta liderada 
per Mariano Rajoy guanya amb majoria absoluta i gestiona tant la crisi com la inter-
venció del sistema financer per part de les institucions europees. Aquesta crisi es veu 
agreujada, no només per les retallades, sinó pel gran nombre de desnonaments.
A les eleccions de 2015, el PP perd la majoria absoluta i sorgeixen nous partits que 
trenquen el bipartidisme històric: Ciutadans, de centredreta, i Podemos, d’esquerra. 
La crisi econòmica i política continua ja que, davant de la impossibilitat de formar 
govern, s’han de tornar a repetir eleccions el juny de 2016. Rajoy aconsegueix la 
presidència en l’últim moment amb el suport de Ciutadans i l’abstenció del PSOE.

Conclusions
La crisi del sistema financer afecta, en primer lloc, les estructures fonamentals de 
les economies nacionals, però es converteix en una crisi social quan les úniques 
solucions que es plantegen són «les retallades» cosa que afecta en gran mesura les 
classes més desafavorides i la classe mitjana. És tan llarga en el temps, que ja ha 
provocat un canvi en molts governs i encara no se sap ni quan se’n sortirà ni quines 
conseqüències tindrà per als executius dels països més afectats. 
Com s’ha demostrat, les crisis són la causa més important en el canvi d’un executiu 
d’un país democràtic, ja que tota crisi comporta una recessió. I, aquesta, tard o d’ho-
ra significa un acomiadament de treballadors/es i una pèrdua significativa del seu 
nivell de vida. La població, cada vegada més conscienciada del poder sobirà que té, 
responsabilitza l’executiu, no del sorgiment de la crisi, sinó d’una mala gestió, i al 
final l’acaba castigant. 
Negar l’existència de la crisi, com han fet sempre els executius, només empitjora la 
situació, ja que retarda la presa de decisions per solucionar-la. Amb la cultura de-
mocràtica del segle XXI s’ha demostrat que l’ús legítim de la força per apaivagar els 
moviments socials no és la solució, i els últims estudis demostren que les polítiques 
de «retallades» salvatges, tampoc. El futur establirà quines són les solucions per a 
l’actual crisi financera i per a les properes, que de ben segur sorgiran. 


