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Introducció

En aquest apartat s’introdueix i s’interpreta el procés globalització que coin-

cideix amb la reestructuració del sistema capitalista de finals de la dècada de

1980. En aquest context, es presenten els efectes territorials (socials, ambien-

tals i econòmics) que té la recomposició del capitalisme tant pel que fa la pro-

ducció com a la distribució i al consum. Finalment es parla de moviments al-

ternatius.

La globalització és un fenomen que ha afectat i que està transformant profun-

dament les estructures geogràfiques. El mòdul presenta el debat sobre els orí-

gens de la globalització a partir de les aportacions que han fet diferents autors

sobre aquest tema, les posicions dels agents davant d’aquest fet i el coneixe-

ment de les seves característiques bàsiques. Tot i que sovint es pot pensar que

la globalització homogeneïtza el territori, el cert és que les desigualtats territo-

rials continuen essent ben profundes i el món continua dividit en un centres

territorials on es concentren les capacitats directives del món i territoris que

tenen un paper subaltern. A l’última part es mesura amb diferents indicadors

l’estat dels països del món.
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Objectius

Els objectius principals a assolir són:

1. Comprendre la globalització com a fenomen multifacètic, multiescalar i

inacabat.

2. Conèixer les diferents interpretacions de la globalització que s’han fet des

de les ciències socials en general i des de la geografia en particular.

3. Conèixer les noves formes de poder (els anomenats centres) que emergei-

xen en el món.

4. Mesurar l’estat dels països en el context de les noves lògiques

d’organització territorial.
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1. La globalització del sistema capitalista (1970-
actualitat)

En una primera aproximació s’entén la globalització com un procés

d’interconnexió del globus terraqüi. Òbviament, des d’un punt de vista antro-

pocèntric, aquest fenomen va intrínsecament lligat a les persones que habiten

a la Terra i a tot allò que l’espècie homo sapiens genera mitjançant el seu modus

vivendi. Però aquesta aproximació inicial ens porta a la pregunta següent: quan

hi hagué per primera vegada una globalització? I, en el cas que n’hi hagi hagut

de diferents, què diferencia l’una de les altres?

Tot plegat no és gens fàcil de respondre ni de demostrar. I menys encara si se

segueix la teoria de l’efecte papallona, aquella que diu que el simple aleteig

d’un insecte es pot sentir a l’altra banda del món, ja que introdueix pertorba-

cions al sistema. Sense cap mena d’intenció de subestimar els efectes de la pa-

pallona, la literatura presenta interpretacions variades sobre l’inici de la globa-

lització. En aquest mòdul se centra l’atenció, però, en l’“última” interconne-

xió financera, econòmica, social, política i cultural que va des de la dècada de

1970 fins l’actualitat i que està caracteritzada per l’abaratiment dels transports

i la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

en les institucions (empreses, organitzacions socials i famílies, entre altres) així

com la fragmentació productiva. Aquest moment de canvi es caracteritza per

un context històric marcat per la crisi econòmica de 1973 i en l’establiment i el

domini polític del capitalisme neoliberal que té com a punt de partida el 1989.

1.1. Aproximació al concepte de globalització

A l’hora de buscar una definició del concepte de globalització, es pot dir que

és un procés inacabat, que es tracta del nom que es dona a la darrera forma

d’organització del món i que actualment abasta la pràctica totalitat del plane-

ta. En català s’empra aquest terme a partir de la denominació anglesa de glo-

balization i no del terme francés mondialisation, tot i que segons el Diccionari

de l’Institut d’Estudis Catalans, globalització i mundialització són sinònims.
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Figura 1. Esferes de la globalització

Font: elaboració pròpia

Malgrat les diferents aproximacions i definicions que es poden trobar, una de

les característiques en què coincideixen els diferents autors és en considerar

la globalització com un procés�multifacètic perquè implica diferents esferes

de la societat. Evidentment hi trobem l’econòmica, però també la política, la

cultural i la social. A l’hora de posar una data d’inici d’aquest procés no hi ha

consens, i podem trobar diferents posicionaments.

Hi ha autors, com el geògraf francès Jacques Levy, que posa el punt d’arrencada

en les primeres migracions que van permetre la colonització de tot el món

per part de l’Homo sapiens sapiens. Aquesta espècie va iniciar fa cent mil anys

un procés migratori que es va estendre al llarg de cinquanta mil·lennis fins

que es va aconseguir una fita transcendental: per primera vegada, una mateixa

espècie d’éssers humans habitava el conjunt del planeta. Al llarg d’aquests

50.000 anys, l’Homo sapiens sapiens va anar ocupant gradualment el Creixent

Fèrtil (100.000 anys), el Sudest asiàtic (70.000 anys), Austràlia (45.000 anys),

Europa (30.000 anys), Sibèria (30.000 anys) i va començar la colonització del

continent americà fa 12.000 anys després de creuar l’estret de Bering.

Figura 2. La dispersió mundial de l’Homo sapiens des d’Àfrica

Font: Marsh, W. M. i Grossa, J., 2005: 93.
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Altres autors, en canvi, situen aquests inicis molt més a prop en el temps. El

sociòleg Manuel Castells, per exemple, relaciona la globalització amb la crisi

del petroli dels anys 70 del segle XX i, sobretot, amb la capacitat de reorganitzar

la societat que han tingut les noves�tecnologies�digitals. No en va, aquest au-

tor va escriure The Information Age el 1996, una obra de referència per entendre

les noves organitzacions socials del món global. En aquest cas, hi ha una fita

que marca clarament un abans i un després: la creació i l’extensió d’Internet.

És als anys 1990 quan Internet es comença a generalitzar als països del Nord

Global i la societat inicia una nova forma de comunicar-se i de relacionar-se.

Finalment, trobem autors que se situen en un punt mig. El sociòleg Immanuel

Wallerstein, autor de l’obra The Modern World-System el 1974, situa el punt

d’arrencada del procés de globalització al segle XVI, amb la formació�d’un

sistema-món, que es plasma en les formes d’organització capitalista, que s’ha

anat expandint al llarg de cinc-cents anys.

1.2. Posicions davant del procés de globalització

En tractar-se d’un procés complex i multiforme que afecta la major part de

les esferes socials i econòmica de les nostres vides, trobem diferents posicions

davant d’aquest procés. Peter Dicken, en el seu llibre Global Shift, en descriu

tres:

1) Els hiperglobalistes. Sota aquesta denominació agrupa aquells col·lectius

que consideren que la globalització ha comportat un nou ordre econòmic,

polític i cultural en que les diferències culturals i socials desapareixen i són

homogeneïtzades, la demanda queda satisfeta a través del proveïment de pro-

ductes estandarditzats globals fets per transnacionals sense “pàtria”. D’entre

els hiperglobalistes es poden distingir:

• Els proglobalització, que destaquen les virtuts del procés i creuen que la

globalització és un projecte polític i econòmic (basat en el neoliberalisme

econòmic) que aportarà el més gran benefici per a una gran majoria de

població.

• Els antiglobalització, que associen aquests procés a l’economia neoliberal

i consideren que aquest projecte on el mercat té un paper central, lluny

de reduir les desigualtats, les manté i les augmenta.

2) Els escèptics. Consideren que la globalització no és un element tan nou com

creuen els del grup anterior, ja que la integració mundial, en diferents aspectes,

es produeix des de fa molt de temps. L’extensió de l’Homo sapiens sapiens, la

colonització europea de gran part del món o les dades de la intensitat del

comerç internacional abans de la Primera Guerra Mundial (entre els anys 1870

i 1913) són exemples que ho demostren. Una altra mostra la podem trobar al
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Manifest Comunista, publicat per primera vegada el 1848 en alemany i escrit

per Karl Marx i Freidrich Engels, ja descriuen un procés que avui es podria ben

anomenar globalització.

La burgesia, amb l’explotació del mercat mundial, ha fet esdevenir cosmopolites la pro-
ducció i el consum de tots els països. Amb gran sentiment dels reaccionaris ha arran-
cat a la indústria la seva base nacional. Les antiquíssimes indústries nacionals han estat
destruïdes i encara són destruïdes diàriament. Són arraconades per noves indústries la
introducció de les quals representa una qüestió de vida o mort per a totes les nacions
industrialitzades, i per indústries que ja no elaboren matèries primeres autòctones, sinó
matèries primeres pertanyents als països més remots; els productes d’aquestes indústries
no seran consumits solament al propi país, sinó simultàniament a tots els continents del
món. Al lloc de les velles necessitats, satisfetes amb productes de cada país, en sorgeixen
de noves que, per a la seva satisfacció, exigeixen els productes dels països i els climes més
allunyats. Al lloc dels antics aïllament i autosuficiència locals i nacionals sorgeix un in-
tercanvi universal, una dependència universal de totes les nacions entre elles. I com en la
producció material, així també en la intel·lectual. Els productes intel·lectuals de cadascu-
na de les nacions esdevenen un patrimoni comú de totes elles. L’estretor i l’exclusivisme
nacionals es fan cada dia més impossibles, i de les moltes literatures nacionals i locals es
forma una literatura universal.

Marx�i�Engels, El manifest comunista, Fundació Engels

3) Els grounding. Aquest grup adopta una postura intermèdia entre les du-

es anteriors. Consideren la importància del procés en termes qualitatius i no

tant en quantitatius. Consideren que el món es troba davant d’una nova geo-

grafia de la producció, distribució i consum atesa la profunda integració i la

complexa producció transnacionals. Donen més importància a la composició

del comerç internacional que al volum total d’intercanvis: aquest comerç es

caracteritza avui per la importància dels intercanvis intraempresa.

1.3. Característiques de la globalització

El procés de la globalització abasta diferents esferes de l’organització social.

Com s’acaba de veure, l’esfera econòmica sovint polaritza el debat entorn

de la globalització, degut al procés�continu�d’integració�del� sistema�eco-

nòmic�mundial. Els intercanvis comercials, la ja esmentada importància del

comerç intraempresa, la nova divisió internacional del treball, el domini de

l’economia mundial per part de grans corporacions transnacionals establer-

tes per diferents continents habitats de la Terra o la importància del capital

financer en el món d’avui serien els trets definidors de l’economia de la glo-

balització.

Un altre tret definidor del procés de globalització és el que fa referència a la

tecnologia i al transport. Les constants millores en el transport han permès

posar a l’abast la pràctica totalitat del planeta. Avui les possibilitats de viatjar

i, sobretot, de desplaçar-nos a més distància física són molt altes. El cert és que

la revolució del transport s’inicia amb la mateixa revolució industrial, quan

s’incorpora la màquina de vapor a vaixells i ferrocarrils. Però les possibilitats

d’anar encara més lluny en el mateix temps s’amplien amb el motor d’explosió

i amb l’aparició de l’aviació. El pas de les hèlixs al jet augmenta encara més
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aquestes possibilitats. D’aquesta manera, el món, mesurat en unitat de temps,

s’empetiteix. En canvi, per a les persones, el món s’engrandeix, ja que ara

poden fer desplaçaments de més distància.

Figura 3. La constricció del món amb la innovació en el transport

Font: Dicken. P (2007), pàg. 4.

El fet que el temps de viatge entre llocs disminueixi i la percepció de la distàn-

cia es redueixi es coneix com convergència�temps-espai. En general, les in-

novacions i les millores de transport són clau per a aquesta convergència. Per

exemple, l’Airbus A380 pot volar de París a Adelaida (16.146,86 km en línia

recta) en només 20 hores el 2017.

Ara bé, en aquest procés d’acceleració i de major integració mundial, la tec-

nologia ha permès la creació d’una xarxa�de�comunicació de nivell global.

Aquesta xarxa tant pot emprar-se tant per desplaçar el capital d’una borsa a una

altra, per invertir i desinvertir ràpidament, com per organitzar protestes alter-

mundistes. Així mateix, moltes empreses aprofiten les possibilitats d’internet

per organitzar un procés productiu que no s’atura: l’elaboració i les millores

del software d’un dispositiu electrònic com un iPod es reparteix entre Oxford
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al Regne Unit, on es fa el disseny bàsic del xip, i el “codi intern” es fa a Kirkland

(EUA), San José (EUA) i Hyderabad (Índia), de manera que els permet treballar

24 hores al dia.

Des del punt de vista productiu, per entendre les causes del canvi que es pro-

dueix durant la dècada de 1970, es pot considerar l’exemple de la samarreta. La

samarreta explica la història de l’economia capitalista global, és a dir, la seva

eficiència, el seu superàvit massiu, la seva hiperconnexió i també la seva insos-

tenibilitat. La samarreta, com bona part de les samarretes fabricades al món,

està feta de cotó, que és la fibra natural més utilitzada per la indústria tèxtil

a tot el món. Durant molts anys, Nord Amèrica va ser una gran productora

de cotó. En els últims 30 anys, la part nord-americana d’exportacions de cotó

s’ha reduït a mesura que ha augmentat la part procedent de l’Índia, la Xina, el

Pakistan i el Brasil, entre d’altres. Amb la pèrdua de la subvenció nord-ameri-

cana (en perjudici dels productors nord-americans de Texas, Geòrgia, Missis-

sippí i Arkansas), la producció agrícola però també la indústria cotonera (que

inclou filar i teixir) tenen lloc en països amb menys costos productius.

Figura 4. Producció de cotó als per principals països a tot el món el 2016 (en 1.000 de tones)

Font: https://www.statista.com/statistics/263055/cotton-production-worldwide-by-top-countries/ (2017)

En relació a la tecnologia també hi ha la comunicació global. Alguns autors

es remunten a la creació i la difusió de la televisió com un dels primers ele-

ments que van permetre la creació d’una certa globalització. D’ençà de la seva

existència, la humanitat ha pogut assistir en directe a esdeveniments globals,

ja siguin de l’àmbit esportiu, polític o socials, més transcendentals: se sol dir

que la difusió de la Guerra del Vietnam va ser un dels primers esdeveniments

mundialitzats. En aquests primers decennis del mil·lenni, a més de les possi-

bilitats d’accedir a la informació de manera immediata i descentralitzada, les

noves tecnologies de la informació permeten també difondre-la i crear-la.

http://www.statista.com/statistics/263055/cotton-production-worldwide-by-top-countries/
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Tot plegat té un impacte important en la societat. Jacques Levy considera que

el punt final de la globalització serà la creació�d’una�societat-món�única.

Altres autors també apunten cap a aquesta direcció. Els trets més rellevants

són:

• Creació d’una opinió pública mundial que es preocupa no només pel seu

entorn immediat sinó per situacions i esdeveniments que poden passar a

qualsevol indret del planeta. Les manifestacions a diverses ciutats del món

de manera simultània durant la Segona Guerra del Golf o les convocatòries

de protesta o defensa del medi ambient urbà en serien una mostra.

• L’aparició d’organitzacions socials globals. La proliferació d’associacions

amb l’etiqueta “sense fronteres”, entitats ecologistes com Greenpeace o la

Confederació Sindical Internacional són alguns exemples del camí cap

aquesta societat-món.

• L’homogeneïtzació cultural. La difusió de modes i d’hàbits de vida fan que

moltes persones creguin que està tenint lloc una pèrdua de les identitats

culturals. El debat és obert: mentre hi ha qui considera que l’extensió, per

exemple, de restaurants McDonalds per tots els països suposa la desapari-

ció de les cultures gastronòmiques locals, altres emfatitzen les adaptacions

regionals (modificant productes i gustos) que ha de fer aquesta empresa

per aconseguir el favor dels consumidors. Altres àmbits serien les formes

de vestir-se o la difusió de certes tendències musicals.

• La difusió dels espectacles de masses. L’espectacle global cada vegada ocu-

pa un espai més important en els entreteniments de la població. Certes es-

deveniments són seguits per milions de persones arreu del món. Un circuit

de Fórmula 1 o certs partits de futbol serien exemples ben clars d’aquest

fenomen.

• El sorgiment d’una nova organització política mundial que qüestiona el rol

tradicional dels estats alhora que apareixen embrions de noves estructures

administratives polítiques.

Mentre milers de culers israelians celebraven un gol del Barça quan seguien

el partit a través de pantalles instal·lades a la platja de Tel Aviv, altres milers

de palestins feien el mateix.
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Figura 5. Seguidors israelians celebrant un gol del Barça a la final de la Champions de 2009

Font: La Vanguardia, 28 de maig de 2015

1.4. Antecedents del capitalisme global: la redefinició cíclica del

sistema i la creació de centres i perifèries

El capitalisme global es caracteritza per una creixent interconnexió mundi-

al, un increment i una acceleració del intercanvis (ja siguin de béns materi-

als com de informació i capitals) i una creixent interdependència. Però, com

s’organitzava anteriorment l’espai? Quines han estat les redefinicions del sis-

tema al llarg dels darrers segles?

El període del capitalisme global (1970-2017) és un cicle que ha precedit altres

cicles del sistema productiu. Aquests cicles s’expliquen per les diferents inno-

vacions�tecnològiques, que fan possible la redefinició del sistema. Cada cicle

es divideix en una fase ascendent, quan s’introdueix una nova tecnologia, i

una fase descendent, quan la tecnologia ja és madura. Després d’aquesta fa-

se, n‘apareix una d’ascendent d’un nou cicle, amb la introducció d’una nova

tecnologia: qui controli aquesta tecnologia (nova i per tant poc estesa) serà

el nou centre.

A partir de la idea dels cicles econòmics es pot fer un repàs històric per resseguir

la redefinició del sistema amb el pas dels anys. Els cicles�econòmics estan

basats en la idea que el creixement té lloc en períodes de 50 anys. L’economista

rus Nikolai�Kondratiev (1892-1938) va definir l’any 1924 els cicles econòmics

del període modern, i va suggerir que les principals causes dels canvis eren

les transformacions tecnològiques generades en els períodes de creixement i

prosperitat. La figura que hi ha a continuació mostra els canvis i les principals

causes d’aquests cicles.
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Figura 6. Els cicles econòmics de Kondratiev

Font: elaboració pròpia a partir de Ortiz (2011) i Dicken (2003)

Els cicles, per definició, fan referència al període de temps en què una sèrie de

fets van succeint fins a arribar al punt des del qual tornen a produir-se en el

mateix ordre. Els cicles econòmics són els períodes de quatre etapes que evo-

lucionen en funció de les grans revolucions tecnològiques. Els quatre períodes

són:

• expansió (o prosperitat),

• crisi (o recessió),

• depressió,

• recuperació.

Aquestes quatre etapes solen tenir una intensitat i una durada variables en ca-

da cicle, però es presenten sempre en el mateix ordre. Cada cicle o fluctuació

té associats canvis tecnològics i innovació en producció, distribució i organit-
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zació de l’estructura empresarial i del producte. Per a cada cicle de Kondratiev

s’ha identificat un tipus de tecnologia específica, un sector industrial i un es-

pai territorial concret on es localitzen.

A continuació s’expliquen els cinc cicles de Kondratiev:

• El primer�cicle de Kondratiev té el seu origen en els inicis de la industri-

alització (1780) fins la dècada de 1830. La seva localització és a les regi-

ons de Gran Bretanya, França i Bèlgica, i el seu principal sector econòmic

era la indústria tèxtil i del ferro i l’extracció de l’aigua. El segon�cicle, des

de 1830 a 1880, té com a tecnologia específica la maquinària de vapor

i el ferrocarril. Els principals nuclis industrials es trobaven a la Gran Bre-

tanya (Sud de Gal·les, Nord-Est d’Anglaterra i Escòcia central), Alemanya

(Ruhr), França, Bèlgica i els Estats Units. Aquests dos cicles, que coincidei-

xen amb dues onades tecnològiques, conformen el que s’anomena capi-

talisme�industrial. Amb el capitalisme industrial el territori inclòs en el

sistema s’ha ampliat de manera important i abasta un espai més ampli que

constitueix la nova perifèria. La resta d’Europa, els Estats Units, Rússia, Ja-

pó, les colònies en zones temperades d’Amèrica i d’Oceania i les colònies

d’explotació en àrees tropicals constituïen la perifèria del sistema. Les re-

lacions que es van establir van ser les d’explotació de les matèries prime-

res i els aliments de la perifèria per part del centre, mentre que des de la

Gran Bretanya s’exportaven manufactures i capitals. Els instruments amb

els que s’establien les relacions eren les companyies ferroviàries, mercan-

tils, mineres i bancs que estaven establerts al centre i des d’on controlaven

la perifèria.

• El tercer�cicle, des de la dècada del 1880 fins la dècada de 1930, està asso-

ciat a l’aparició de l’energia elèctrica, la maquinària elèctrica, l’enginyeria

pesada i d’armament, la indústria química i els colorants sintètics. Les re-

gions centrals d’aquest cicle van ser Alemanya (Hessen), els Estats Units,

Gran Bretanya, França, Bèlgica, Holanda i Suïssa.

• El quart� cicle, coincideix amb el període de postguerra (1930-1970) i

s’associa al sistema de producció�fordista. El principal sector productiu del

moment era la indústria de l’automoció (cotxes, camions), l’aeronàutica,

la petroquímica i els materials sintètics. Els principals centres produc-

tius d’aquest cicle van ser els Estats Units, Alemanya, Suïssa, Suècia (en-

tre d’altres països europeus), Japó, Canadà i Austràlia. Tot plegat forma

l’anomenat capitalisme�monopolista. Ara les perifèries dependents són

Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica.

• El cinquè�cicle, des de la dècada de 1970 fins la crisi de la dècada del

2010, aquest cicle també es reconeix amb el nom de post-fordista, i es

basa principalment en la informació i el coneixement, els programes de

telecomunicacions, la fibra òptica, la robòtica i la biotecnologia. Els prin-

cipals centres d’aquest cicle són els Estats Units (Silicon Valley), Europa i
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el Japó, i també s’hi han d’incloure les regions emergents com Taiwan i

Corea. És l’etapa anomenada capitalisme�global. Probablement s’observa

que el cicle està en la fase descendent i ja s’intueix la possible emergència

de nous centres per al següent cicle a venir.
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2. L’espai productiu econòmic global i el control des
dels països del Nord. Les noves formes d’acumulació
capitalista

La darrera transformació del sistema capitalista (de l’últim quart de segle XX i

principis del segle XXI) té unes característiques particulars que impliquen no-

ves realitats territorials a escala mundial. La configuració territorial crea, com

ja havia passat en el passat, la formació de la dualitat centre-perifèria. Es tracta

d’una redefinició d’aquests pols de poder molt lligat al nou cicle econòmic

caracteritzat pel capital financer, la inversió especulativa i la deslocalització

productiva, que genera desigualtats entre territoris i entre persones.

Les noves formes d’acumulació capitalista global (que inclouen les fases de

producció, distribució i comercialització) de finals del segle XX i principis del

XXI estan estretament relacionades amb la mundialització�de�l’economia�de

mercat i el progrés de les noves�tecnologies�de�la�informació�(informàtica

i telemàtica).

L’organització�de�l’espai�econòmic global s’organitza des de l’anomenat cen-

tre o nord. Entre els actors importants hi ha els Estats Units, la Unió Europea,

Japó, Corea del Sud, Austràlia i Nova Zelanda, també coneguts com la tríada

econòmica. Aquest terme va ser popularitzat per l’economista japonès Kenic-

hi Ohmae al seu llibre Triade Power: The Coming Shape of Global Competition

(1985). Les característiques del cor financer del món es poden resumir en els

següents punts:

• Les tres principals monedes mundials: el dòlar, l’euro i el ien (sovint irò-

nicament representades per ¥€$);

• Els tres centres borsaris més importants del món: NYSE Euronext, London

Stock Exchange i Tòquio Stock Exchange;

• Les institucions bancàries més grans del món: Bank of America, HSBC,

Crédit Agricole i Mitsui.



© FUOC • PID_00249881 19 Globalització i desigualtats territorials

Figura 7. Països de la Tríada econòmica

Resumint, es pot dir que coincidint amb el canvi de mil·lenni s’incorporen

altres països com a centres de poder (econòmic o, sobretot, financer). Aquest

és sobretot el cas de la Xina, i en menor mesura, dels països de Rússia, Índia,

Brasil i Sud-àfrica. Aquest conjunt de països s’abrevia BRICS, o BRIMCS si s’hi

afegeix Mèxic. Tots ells aconsegueixen amb el pas del temps més protagonis-

me en l’economia mundial i la contribució al PIB global. I en les projeccions

futures se’ls augura encara més importància.

Taula 1. Grans regions econòmiques segons la seva contribució en % al PIB global (2005-2010,
2030 i 2050)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2030 2050

Tríada eco-
nòmica

74,26 72,11 70,00 57,00 55,00 54,5 45 26,5

BRICS 13,30 15,66 17,99 26,5 27,5 28 35,4 43

Resta del
món

15,44 16,23 16,41 16,5 17,5 17,5 19,6 30,5

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Font: Banc Mundial

La República Popular de la Xina simbolitza perfectament aquest canvi en

l’economia mundial, amb una tendència a redistribuir les cartes en l’escenari

economicofinancer. La Xina ha aconseguit situar-se com la segona potència

econòmica mundial i, a més, té les reserves financeres més grans del món. I,

sens dubte, en el pla polític i diplomàtic té cada vegada més importància. Al-

gunes anàlisis pronostiquen que, amb el pas del temps, la Xina desplaçarà el

Japó i Corea del Sud, que han estat tradicionalment el nucli dur d’orient (en

el sentit indicat per Ohmae).
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Malgrat aquesta tendència en el poder econòmic mundial, les regles esta-

blertes i imposades per la Tríada del Nord a través de les institucions (com

l’Organització Mundial del Comerç, l’Organització de Nacions Unides o el

Consell de Seguretat) continuen vigents, condicionant així el desenvolupa-

ment d’acord amb el seu plantejament.

En retrospectiva, l’intercanvi desigual ja existia en les relacions establertes en-

tre territoris. A final del segle XIX, els imperis colonials (centres) en plena ex-

pansió s’establien, conquerien i explotaven diferents parts del món (perifèri-

es).

Figura 8. Relació d’intercanvi territorial a l’època colonial (final del segle XIX)

Font: elaboració pròpia

Amb la globalització del sistema de final del segle XX i principi del XXI, aques-

tes relacions d’intercanvi desigual continuen i no s’han eliminat les diferèn-

cies territorials. Per contra, s’han transformat i, en moltes ocasions, aprofun-

dit. Aquest apartat se centrarà en l’estudi d’aquestes desigualtats territorials i

l’existència d’un centre i d’una perifèria. Cal tenir present, però, que en cada

fase històrica d’aquest sistema econòmic i social, el territori ha tingut un cen-

tre i una perifèria, i no només en la fase actual de la globalització.

Al centre trobem els nuclis�de�poder. La identificació dels centres de poder

es defineix a partir de l’existència de certs atributs presents en uns territoris i

absents en d’altres. Aquests atributs es relacionen amb la capacitat de control

del conjunt del territori, allà on es localitzen les activitats amb més valor afegit

o on es repatrien els beneficis, entre d’altres.

Un factor clau en la constitució del centre és el control�i�l’aplicació�tecno-

lògiques. Això fa que aquests territoris puguin situar-se en una posició avan-

tatjosa respecte la resta i que s’estableixin unes relacions de dependència en-

tre la perifèria i el centre. És habitual que les innovacions tecnològiques més

innovadores siguin les d’ús militar, cosa que atorga a aquests territoris unes

capacitats més grans de control dels altres territoris. Així és fàcil d’entendre la

gran centralitat que tenen els Estats Units, gràcies també al seu exèrcit i a la se-
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va superioritat tecnològica: l’ús dels drons amb finalitats militars, el desplega-

ment del seu exèrcit per totes les regions del planeta, la capacitat d’intervenir

en qualsevol racó del món en pocs dies i la sofisticació del seu armament fan

que actualment no tinguin competidor.

Un altre tret característic dels centres és la seva capacitat�de�controlar�els

fluxos�d’informació mundial. Quan es va saber que l’Agència de Seguretat

Nacional nord-americana va espiar a 193 països del món, inclosos els seus

dirigents, l’exèrcit de la Xina era darrera de nombrosos ciberatacs a empreses

d’alta tecnologia i a agències públiques de nombrosos països, inclosos els Estat

Units.

L’existència d’un centre (o centres) i d’una perifèria (perifèries) és una constant

en l’organització del territori. En aquest mòdul relacionarem aquesta dicoto-

mia territorial amb el procés històric de formació de la globalització.

En particular, d’acord amb el llibre La ciudad global (1991) de la sociòloga Saskia

Sassen, dins d’aquest Nord es distingeix alhora una jerarquització de ciutats.

L’autora estudia la ciutat global des de diferents aspectes, en especial, la jerar-

quia i la xarxa de ciutats. Distingeix les ciutats globalitzadores i les ciutats glo-

balitzades.

La monopolització del poder polític, de decisió i del control de la informació

i el coneixement, del capital i de les finances per part dels països del Nord es

pot observar en diferents indicadors. Un d’ells és l’índex�de�globalització�de

l’economia cartografiat a escala món.

L’índex de globalització econòmica d’un territori es mesura a partir de les

seves exportacions i importacions, del percentatge que representa el comerç

pel que fa al seu PIB, de les inversions rebudes de l’estranger i de les que es fan

fora. Un valor alt indica una activitat comercial i inversora significant.
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Figura 9. Índex de globalització de l’economia l’any 2005

Font: Geografia Batxillerat. Editorial Barcanova

Amb la integració econòmica mundial de final del segle XX i principi del XIX,

el poder econòmic del sistema productiu traspassa les fronteres dels estats, la

qual cosa permet el fenomen de la deslocalització de l’activitat.

2.1. El concepte de deslocalització econòmica

Des de les dècades de 1980 i 1990 es produeix freqüentment i a escala mundial

el procés anomenat deslocalització�econòmica (en un sentit més genèric)

o deslocalització�industrial (terme que fa esment del sector productiu més

afectat). Aquest és un procés que ha adquirit una importància cada vegada més

grans per a la gent i pels territoris directament implicats.

La deslocalització econòmica és un fenomen inherent a qualsevol economia

que es mou en termes de competència internacional i on s’apliqui el principi

de la llibertat. El fenomen de la deslocalització consisteix a traslladar tota o

una part de la producció a altres països amb l’objectiu d’intentar optimitzar�la

rendibilitat de les inversions realitzades. L’objectiu és aconseguir uns menors

costos de mà d’obra, del sol industrial, uns beneficis fiscals més grans, així

com també beneficiar-se de legislacions sociolaborals menys exigents (menor

protecció social, escassos drets sindicals, poc interès en perseguir l’explotació

infantil...). La qüestió energètica i ambiental té també la seva importància ja

que es poden obtenir energia i primeres matèries més barates, amb escassa o

nul·la preocupació per les emissions contaminants al medi ambient.

La presa de decisió de deslocalitzar té un signe�negatiu des del punt de vista

del manteniment de l’activitat econòmica i dels llocs de treball en el país ori-

ginari. Com a conseqüència d’aquestes deslocalitzacions es produeixen pèr-

dues de la població activa i menys aportació de determinats sectors (química,

siderúrgica, metal·lúrgia, tèxtil) al PIB. L’impacte pot ser menor si hi ha pos-
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sibilitat d’una ocupació alternativa a partir de noves activitats que l’empresa

pugui desenvolupar o de la seva capacitat per investigar i desenvolupar noves

activitats o productes.

Malgrat això, aquestes possibilitats desapareixen del tot quan la decisió suposa

el tancament total de les plantes de producció i el trasllat de l’activitat fora del

país originari. I aquest és, precisament, el rumb que prenen un gran nombre

d’empreses multinacionals que opten per la deslocalització.

En el�cas�espanyol, la deslocalització ha estat una pràctica habitual en les

darreres dècades, i ha afectat determinats sectors intensius en mà d’obra, com

el tèxtil (confecció i calçat), la pell i el cuir o els components de l’automòbil:

Enllaç recomanat

La plantilla de Delphi certifica el ERE y el cierre de la plan-
ta de Sant Cugat. (La Vanguardia, 2017, 14 de juny). Enllaç
web: http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20160504/401549833283/78-planti-
lla-delphi-sant-cugat-aprueba-preacuerdo-ere.html

Des d’un punt de vista territorial, la deslocalització de l’activitat es produeix

en tres�grans�direccions: l’àrea del Magrib, alguns països asiàtics considerats

“països amb economies emergents” i els països de l’est d’Europa. Els primers (el

Marroc n’és un exemple clar) són àrees logístiques properes a la Unió Europea,

però tenen l’inconvenient del risc creixent d’existència d’integrisme islàmic

com a element desincentivador (que s’intenta fer disminuir amb l’aplicació

de beneficis fiscals). Pel que fa als segons, hi ha l’inconvenient d’una major

distància, cosa que suposa uns majors costos de logística i de transport, malgrat

que la productivitat sigui elevada en fonamentar-se en una mà d’obra molt

barata i, de vegades, en condicions de semiesclavitud. Pel que fa els tercers, el

fenomen sembla que s’està orientant més cap els països de l’Europa de l’Est,

especialment des que s’ha iniciat el seu procés d’integració a la Unió Europea.

Així doncs, hi ha un trasllat d’empreses de l’Europa Occidental cap als països

de la nova ampliació de la UE (per exemple, Romania).

2.2. El control del sistema econòmic global i el que es produeix

al Nord

El control i la capacitat de decisió del sistema econòmic global s’exerceix des

del Nord, com ja s’ha dit abans. En concret, a través de les grans�empreses

(més que no pas dels estats), que són les que concentren el capital del sistema

productiu.

http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20160504/401549833283/78-plantilla-delphi-sant-cugat-aprueba-preacuerdo-ere.html
http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20160504/401549833283/78-plantilla-delphi-sant-cugat-aprueba-preacuerdo-ere.html
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Figura 10. Localització de les 50 empreses més grans del món per capital l’any
2014

Font: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/05/01/mercados/1398964637_970611.html

Com es pot observar a la gràfica anterior, hi ha una concentració�de�capital al

Nord canalitzat a través de les grans empreses�multinacionals. Aquest tipus

d’empresa controla establiments industrials ubicats en dos o més països, do-

mina el mercat internacional. Aquestes empreses aconsegueixen els seus ob-

jectius (augment de capital, concentració empresarial i ampliació de mercats)

posicionant-se en el mercat a partir de monopolis o oligopolis. La formació

d’aquestes empreses es pot fer mitjançant el creixement intern, la unió amb

altres empreses o una oferta pública d’adquisició (OPA).

Una OPA consisteix en el fet que una empresa compri les accions d’una altra i

que ofereixi als accionistes un preu superior a la cotització que tenen en borsa

en aquell moment. Les OPA poden ser hostils o amistoses.

http://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/05/01/mercados/1398964637_970611.html
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El model del sistema econòmic global comporta una interdependència en-

tre les empreses i els territoris, que experimenten un increment exponencial

dels intercanvis i una fragmentació de les àrees productives. L’organització de

l’espai productiu del Nord, està caracteritzat pel valor�afegit del producte i per

activitatsterciàries com ara el turisme.

2.3. Les relacions entre el centre i la perifèria: l’intercanvi

desigual

Com s’ha explicat, els territoris del centre estableixen una relació de po-

der amb els països perifèrics. Aquesta relació de subalternitat la va definir

l’economista Samir Amin, que la va denominar intercanvi�desigual. Aquesta

relació d’intercanvi és molt favorable als països del centre. Per dir-ho de ma-

nera planera, aquesta relació d’intercanvi consisteix en el fet que els països del

centre venen a un preu més alt els productes que compren als països perifèrics,

de manera que l’empobriment dels segons va en augment.

Principalment, des del centre s’exporten cap a les perifèries:

• productes d’alt valor i amb tecnologia associada;

• inversions de capital i préstecs per al desenvolupament,

• informació i pautes culturals i

• turistes.

En sentit invers, és a dir els centres importen de les perifèries:

• recursos naturals i manufactures amb poc valor afegit,

• devolució de préstecs i els seus interessos,

• repatriació dels beneficis obtinguts per les transnacionals i

• mà d’obra.

Figura 11. Les relacions d’intercanvi desigual entre el centre i la perifèria

Font: Méndez i Molinero (1998, pàg. 58)
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Aquesta relació desigual ha contribuït a empènyer els països del Sud Global

cap a un endeutament cada vegada més gran. Es tracta del conegut deute�ex-

tern. Aquest deute prové dels préstecs que els països del Sud van demanar per

inserir-se en l’economia capitalista i iniciar el seu creixement econòmic. Ma-

joritàriament, els préstecs van servir per invertir en el sector primari (ja fos en

el sector agrícola o bé en la mineria) per obtenir uns productes per exportar i

obtenir-ne uns beneficis que servirien per reinvertir en la modernització de la

seva economia. La realitat, però, va ser diferent. En primer lloc, perquè per fer

això es va desplaçar molta població que ocupava aquell territori i en treia pro-

fit: per exemple, es van expulsar els agricultors que practicaven una agricultura

tradicional per passar a desenvolupar una agricultura comercial d’exportació.

En segon lloc, perquè, en moltes ocasions, els preus dels productes agrícoles

han baixat (molts d’aquests productes no són de primera necessitat, com a ara

el cafè o el cacau), mentre que els dels productes que cal importar (productes

manufacturats, tecnologia, etc.) han anat augmentant. Aquest desequilibri ha

conduït a no poder fer front al deute i a haver de demanar ajuda a organis-

mes financers internacionals com ara el Fons Monetari Internacional. Aquests,

però, abans de concedir un nou préstec, exigien un seguit de condicions en

la política econòmica del país. Aquestes polítiques són els anomenats Plans

d’Ajustament Estructurals i suposen la privatització d’empreses i recursos i la

retallada en polítiques socials, que, al seu torn, significa un empitjorament de

les condicions de vida de la població. Aquesta situació ha portat a un cercle de

l’endeutament molt difícil de trencar, per això economistes i activistes d’arreu

del món demanen l’abolició del deute extern.

Figura 12. El cercle de l’endeutament

Font: Ortiz, A. (coord.) (2011, pàg. 44)

També, en l’era de la globalització, a més de les noves lògiques i formes que

prenen les guerres, el fenomen del terrorisme, que està lligat als conflictes

bèl·lics, condueix a nous escenaris geopolítics, ja que atempten al cor de les so-

cietats del Nord Global, cosa que suposa una percepció més gran d’inseguretat,

la prova que les estructures armades tradicionals (com ara l’exèrcit) són poc
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efectives davant d’aquest fenomen i, finalment, l’excusa per la implantació

de polítiques de seguretat que poden estar en contradicció amb el règim de

llibertats i drets civils que han estat l’eix dels règims occidentals.

2.4. La globalització capitalista, és positiva o és negativa?

La globalització, i més específicament l’economia mundial, no és un joc de

suma nul·la. La globalització ha fet l’ésser l’humà, de mitjana, més ric. En

aquest context s’observa com els rics tendeixen a usar més de tot i són altament

demandants d’energia a l’hora de cobrir les seves necessitats.

Figura 13. Distribució dels set mil milions d’habitants al món segons la disponibilitat monetària
diària i el mode de mobilitat

Font: https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-the-facts-about-population/

El creixement, almenys fins el 2017, ha estat dependent de la utilització in-

sostenible dels recursos�naturals (sobretot aigua i combustibles fòssils) del

planeta. Això ja es tradueix en el canvi�climàtic, tal com veurem al mòdul 3

de l’assignatura. El planeta no pot sostenir set mil milions d’automòbils, per

exemple, o set mil milions de viatgers, tot i que la majoria de nosaltres pot

donar-se el luxe de conduir o volar i sentir-se amb dret a fer-ho.

Hi ha probablement un problema amb el model que han adoptat els països del

Nord Global, que permet a la societat la producció, la distribució, la comerci-

alització i el consum. Considerant les etapes evolutives del capitalisme (des de

la Revolució Industrial, passant per la Revolució Monopolista i acabant amb

la Revolució Global), s’observa l’existència d’un cercle virtuós: es necessita ser

(més) eficient per poder reduir els costos de producció, la qual cosa facilita

que els productes es puguin comprar més fàcilment. Això, alhora, permet un

augment de la demanda que repercuteix en l’eficiència productiva.

https://www.gapminder.org/videos/dont-panic-the-facts-about-population/
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Figura 14. Cercle econòmic de l’eficiència productiva

Font: elaboració pròpia

Ara bé, des de la perspectiva ambiental i ecològic del Planeta, cada etapa del

cicle deixa un rastre: pot ser en forma de més terra conreada, de més emissions

de carboni o de més extracció de recursos. Això pot durar per sempre? No. El

més preocupant és que el model actual de creixement econòmic no permet

cap alternativa massiva, encara que sí que apareixen moviments i projectes

de canvi.

A l’hora de valorar la globalització i els seus efectes apareix el component de la

salut. La salut de l’ésser humà es pot qualificar de robusta. Si s’estudia quin és

el principal problema de salut pública, trobem la incidència que té el virus�de

la�immunodeficiència�humana (VIH) al món, especialment als països amb

ingressos baixos o mitjans. El cert és que gran part del món ha estat devastat

pel VIH durant els decennis que van des del 1980 fins l’actualitat. Segons dades

de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), en aquest període han mort 35

milions de persones, i més de 37 milions de persones viuen amb el VIH a tot

el món. D’elles, poc més de la meitat, 19,5 milions, tenen accés a la teràpia

antirretrovírica, un tractament amb el qual les persones seropositives poden

viure més temps i en millor estat de salut. Si es compara la incidència del virus

en el temps s’observa un fort augment entre el 2010 (7,7 milions de persones)

i el 2015 (17,1 milions de persones). L’accés als medicaments ha fet baixar la

mortalitat un 26% en els últims cinc anys.
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Figura 15. Nombre de persones vives amb VIH (2016)

Font: http://aidsinfo.unaids.org/ (2017)

Es pot dir que als segles XX i XXI hi ha relativament poques pandèmies. La

grip de 1918 es pot considerar l’últim gran esdeveniment de crisi de mortalitat

mundial. Això és particularment sorprenent atès l’augment de la població (i

de la seva densitat de població també), els moviments migratoris interns del

camp a la ciutat (i viceversa), la ràpida transformació dels centres urbans i la

interconnexió global i accelerada entre els mateixos poblaments mundials.

Aquests canvis�territorials (demogràfics, socials, econòmics) han estat espe-

cialment intensos des dels darrers anys del segle XX. Només cal preguntar-se

com pot canviar una ciutat en només 25 anys. I la resposta, és clar, és molt. La

superposició de dues fotografies en dos moments temporals diferents va molt

bé per comprovar-ho.

Figura 16. La ciutat de Xangai el 1987 (esquerra) i el 2013 (dreta)

Font: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10220444/Shanghais-26-year-mega-city-transformation-
captured.html

La transformació i l’evolució del sol és intensa i ràpida a les ciutats globals com

per exemple Xangai. Aquesta ciutat de 24 milions d’habitants (la desena més

poblada del món) té el port de càrrega més gran del món. Xangai s’ha convertit

http://aidsinfo.unaids.org/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10220444/Shanghais-26-year-mega-city-transformation-captured.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10220444/Shanghais-26-year-mega-city-transformation-captured.html
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en el centre urbà més gran de la Xina i tot un símbol de la pròspera economia

asiàtica. Possiblement, aquest progrés econòmic té la seva cara B. Què queda

dels antics mercats de carrer, de les cases tradicionals i dels comerços familiars?

EI cert és que l’augment poblacional i la integració econòmica del període

1980-2017 no ha comportat un cessament de la violència. Aquesta pot ser una

manera de valorar la contribució de la globalització. Les matances ètniques i la

violència nacionalista ha aparegut a diferents territoris com Rwanda, a l’antiga

Iugoslàvia, a la República Democràtica del Congo o a l’Afganistan. Però encara

que la globalització no ha alliberat al món de la violència sí que hi ha un canvi

ideològic (bastant nou) que té a veure amb la democràcia. Hi ha motius per dir

que la democràcia i la llibertat política, especialment la llibertat de participar

i influir en el govern, han anat en augment a tot el món.

Si ens fixem en els governs de la majoria de països de l’Amèrica Llatina durant

la major part del segle XX, es troba generalment la figura d’un home militar

governant. Coincidint amb les dues últimes dècades del XX i les dues primeres

del segle XXI, s’observa l’estabilització de la democràcia en la major part del

subcontinent. A l’Àfrica hi ha també històries exitoses en relació als valors

democràtics. Així, la història democràtica és reeixida a Sud-àfrica. A la dècada

de 1990 es va posar fi a l’apartheid, Nelson Mandela va ser investit president

el 1994 (essent el seu primer president negre), i es va adoptar una de les cons-

titucions més progressistes del món.

Tot i això val la pena recordar que la democràcia i l’èxit econòmic no

sempre van agafats de la mà.

Democràcia i èxit econòmic

Moltes de les noves democràcies africanes continuen en una situació poc transparent
relativa al conflicte armat. En altres casos, com el xinès o el bangladeshià, l’experiència
del creixement econòmic no implica el respecte dels valors democràtics en relació a les
condicions laborals o la distribució de riquesa i equiparació de la qualitat de vida. En altres
casos, com el Brasil i l’Índia, la combinació de la democràcia i el liberalisme econòmic
genera un creixement que ha tret a milions de persones de la pobresa.

Així, podem dir que la globalització és bona? Podem celebrar la globalització,

malgrat els seus efectes desestabilitzadors en les famílies i en el medi ambient?

L’ús de les dades i les estadístiques permet fer una observació de l’estat global

del món. Es constata que hi ha un veritable creixementràpid�de�la�poblaci-

óglobal des de l’any 1800-2017, passant de mil milions d’habitants a set mil

milions cinc-centes mil persones (es preveu un escenari futur d’estabilització

en onze mil milions el 2100).

En aquest context, per una banda, les persones són molt més�saludables, i la

seva esperança de vida s’allarga de 60 anys el 1960 a 70 el 2017. Rere l’augment

de l’esperança de vida hi ha una caiguda impressionant de la mortalitat infan-
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til. Desgraciadament, 7 milions dels 135 milions de nens nascuts cada any (és

a dir, un de cada vint) encara moren abans d’arribar a fer cinc anys. El 1960

això passava a un de de cada cinc nens.

Per altra banda es pot veure el final de la pobresa�extrema. La pobresa extrema

es va definir originalment per les Nacions Unides el 1995 com:

«una condició caracteritzada per la privació severa de les necessitats humanes bàsiques
com aliments, aigua potable, instal·lacions de sanejament, salut, habitatge, educació i
informació. No depèn exclusivament dels ingressos, sinó de l’accés als serveis»

Nacions Unides, Report of the World Summit for Social Development (1995)

Actualment, la pobresa�extrema està definida pels economistes com

un ingrés de menys de 1,25 $ al dia (figura 13). Aquesta mesura és

l’equivalent a guanyar 1,00$ al dia el 1996. D’aquí l’expressió àmplia-

ment utilitzada que diu “viuen amb menys d’un dòlar al dia”. En reali-

tat, aquesta expressió vol dir que una família no pot estar segura que

tindrà prou capacitat monetària per menjar d’un dia per l’altre.

Continuant amb dades oficials del Banc Mundial, el nombre de persones en

situació d’extrema pobresa ha passat de dos mil milions l’any 1980 a poc

més de mil milions el 2013. Encara que moltes persones del món viuen amb

uns ingressos molt baixos, 6 de 7 mil milions estan fora de la pobresa extre-

ma, i aquest és un canvi considerable (figura 13). De fet, per primera vegada,

l’evidència suggereix que ara és possible que durant les pròximes dècades, els

últims mil milions d’habitants del món també escapin de la pobresa extrema.

De fet, a través de les estadístiques s’observa que, en els darrers 200 anys, hi

ha una relació positiva entre l’esperança�de�vida i la renda per països:
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Figura 17. Esperança de vida i la renda dels països del món l’any 1800

Font: https://www.gapminder.org/ (2017)

Figura 18. Esperança de vida i la renda dels països del món l’any 1900

Font: https://www.gapminder.org/ (2017)

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
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Figura 19. Esperança de vida i la renda dels països del món l’any 2015

Font: https://www.gapminder.org/ (2017)

El 1800 tots els països del món presentaven una esperança de vida i una ren-

da econòmica baixes. Es podria deduir que eren “pobres i estaven malalts”.

L’arribada de la Revolució Industrial fou determinant per a millorar ambdues

variables, amb uns efectes molt més ràpids als països de l’Europa occidental

i d’Amèrica del Nord. La situació a mitjan segle XX va millorar més que mai

a països asiàtics com la Xina i als països Llatinoamericans. Ja al segle XXI, a

l’Índia o a Bangladesh presenten registres ascendents, tant de l’esperança de

vida com de creixement econòmic (renda). Sembla que la tendència dels paï-

sos africans va també en aquesta direcció.

Totes aquestes dades, és clar, són mitjanes per països. Però què passa amb les

persones? La resposta pot ser que els individus també han notat una millora

de vida. Això es pot veure a partir del nombre total de persones (els 7,5 mil

milions del món) segons la renda:

http://www.gapminder.org/
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Figura 20. Persones per renda segons regions mundials (1963)

Font: https://www.gapminder.org/ (2017)

Figura 21. Persones per renda segons regions mundials (2015)

Font: https://www.gapminder.org/ (2017)

Prenent ara en consideració el període 1960-2015 es veu com el 1963 el món

estava constituït per dues “gepes de camell”, en referència a la forma que

s’observa a la gràfica 18. La primera gepa (més baixa) correspon a les regions

http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/
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més riques. Es tracta principalment d’Europa i d’Amèrica. La situació és dia-

metralment oposada a la dels països d’Àsia i Àfrica, cosa que coincideix amb

la segona gepa de la gràfica 18. Tanmateix, en la línia de pobresa i en el seu tall

es pot veure que hi havia molta pobresa extrema fa cinquanta anys. A l’any

1960 la societat no pensava que Àsia sortiria del seu estat de pobresa. I quina

és la situació a l’any 2015? La forma del món ha canviat, i la gràfica representa

ara una “gepa de dromedari”. Comparant les dues gràfiques es pot veure com

les dades es desplacen cap a la dreta. És a dir, mil milions de persones surten

de la pobresa extrema. Tot i que la proporció de la pobresa extrema al món

és menor que mai, encara hi ha mil milions d’habitants per sota el llindar de

la pobresa. La pregunta serà, doncs, si aquests mil milions d’habitants poden

sobrepassar el límit de la pobresa extrema i tenir una bona vida.

La resposta pot ser que sí. De fet, d’acord amb els estudis, s’observa una reduc-

ció de la pobresa global entre l’any 1990 i l’escenari estimat de l’any 2030.

Figura 22. Reducció mitjana del percentatge de pobresa global entre 1990 i 2030

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_poverty#/media/File:Brookings_--_2030_Extreme_Poverty_Projections.png

Per a aconseguir-ho cal la col·laboració del món ric. Això requereix trobar for-

mes�eficients pel que fa a l’ús de recursos i d’energia, i fer-ho a un nivell que

pugui ser compartit pels 11 mil milions d’habitants que tindrà el planeta al

final del segle XXI.

Les disparitats entre els que tenen més i els que tenen menys han existit pràc-

ticament des de la revolució agrícola del neolític, que va permetre obtenir

superàvit per primera vegada en l’evolució humana. Encara que les desigual-

tats són tan antigues com la història humana, la societat actual té la capacitat

d’aprendre’n i de trobar solucions conjuntes per a una comunitat global con-

nectada i més ben integrada.

http://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_poverty#/media/File:Brookings_--_2030_Extreme_Poverty_Projections.png
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3. Indicadors per a mesurar l’estat de
desenvolupament dels països

El significat i l’origen de les diferents expressions utilitzades normalment per

a referir-se a la qüestió del desenvolupament presenta problemes alhora de

comprendre la complexa realitat del món. Tanmateix, la mesura del nivell de

desenvolupament també és controvertida, ja que pot fer-se des de diferents

punts de vista.

De manera molt general i simplista, hi ha un conjunt de característiques que

són comunes a un gran nombre de països. Es pot dir, per exemple, que els

“països subdesenvolupats” del “Tercer Món” o del “Sud Global” coincideixen

majoritàriament en els següents indicadors:

• Baixos nivells:

– d’industrialització

– d’urbanització

– d’alfabetització

– d’esperança de vida

– de consum de calories

– de renda per càpita

• Alts�nivells:

– de mortalitat infantil

– de creixement demogràfic

– de pobresa

– d’endeutament extern

– de desigualtats internes

3.1. La renda per càpita

Durant el segle XX hi ha hagut propostes d’una sèrie d’indicadors per quanti-

ficar el desenvolupament, segurament des d’un punt de vista esbiaixat, occi-

dental i economicista. És d’aquesta manera com, coincidint amb la creació de

l’Organització�de�les�Nacions�Unides (ONU), el 1945 es van posar en marxa

les primeres polítiques internacionals per a fomentar el desenvolupament dels

països més pobres. D’aquí va sortir-ne l’adopció, per part del Banc Mundial

(BM), d’un indicador econòmic per a mesurar el nivell de vida dels diferents

països: es tracta de la renda�per�càpita.

Aquest indicador mesura�la�riquesa que produeix cada país (renda) i la po-

sa en relació amb el volum de població (càpita) que el país té al llarg d’un

any. L’objectiu de l’indicador és orientar sobre la riquesa general del país, però
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també sobre la distribució mitjana de la riquesa entre els individus del país. És

obvi que un dels avantatges de la renda per càpita és la seva senzillesa, per la

qual cosa és utilitzat de manera molt generalitzada.

Figura 23. PIB per càpita (US$ a preus actuals), 2016

Font: Banc Mundial (2017)

Ara bé, aquest indicador presenta alguns problemes. Entre els més destacats

hi hauria:

• La renda per càpita és una mitjana a nivell nacional que no mostra les

disparitats en la distribució�interna dels ingressos a cada país.

• Comparar la renda per habitant no té gaire sentit si no s’analitza fins a

quin punt aquesta riquesa es tradueix en qualitat�de�vida: per exemple,

l’Índia dedica una part important dels seus pressupostos anuals a mante-

nir-se com una de les principals potències militars del planeta.

• La renda per càpita (i tots els indicadors econòmics en general) presenta un

altre problema, i és que només té en compte els sectors�més�moderns�de

l’economia, que són els que tenen preus reconeguts oficialment i actuen

dins dels mercats regulars. És sabut que en molts països l’activitat econò-

mica sovint no passa pels mercats oficials, es tracta del “sector informal”

o de l’“economia submergida”. Per descomptat, aquesta té una gran im-

portància als països més pobres i no es veu reflectida en la comptabilitat

nacional.

• No hi ha una correlació directa entre la renda per càpita i la satisfacció

de�certes�necessitats�essencials.

Renda per càpita

A l’any 2016 Guinea Equatorial té un PIB per càpita superior al de Bhutan (38.000$
versus 8.200$ / càpita). Però, per a l’any 2017, segons el CIA World Factbook (https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/), presenta una esperança de vida
més baixa (64,6 anys a Guinea Equatorial i 70 a Bhutan).

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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3.2. Els valors per quantificar la relació entre desenvolupament i

desigualtats territorials

Es veu, doncs, que entendre i quantificar amb indicadors la realitat i l’estat

del món és una cosa complexa. Rere els indicadors tradicionals com el PIB

per càpita hi ha amagat el concepte desenvolupament. Però què s’entén per

desenvolupament? Si s’ha de respondre a través d’algun sinònim, podríem

aventurar: progrés, evolució, millora, creixement, entre altres. Però a què es

deu aquesta llista? Per què des de la visió occidental es troben aquests sinònims

i s’assumeix el significat que hi ha darrera seu?

L’explicació es troba en el que ha passat en l’espai durant els darrers dos o tres

segles. El concepte de desenvolupament, i els indicadors per mesurar-lo, tenen

epistemològicament unes arrels. Encara que el conjunt de l’evolució prehis-

tòrica i històrica de l’ésser humà és necessària i imprescindible per entendre

la societat contemporània, hi ha un moment de canvi al segle XVIII. En certa

manera és un trencament amb l’organització estamental de la societat, que

apareix il·lustrada en l’obra El gronxador de Jean-Honoré Fragonard (1767).

Figura 24. El gronxador

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Fragonard,_The_Swing.jpg

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Fragonard,_The_Swing.jpg
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Deixant de banda que El gronxador sigui considerada una de les obres mestres

de l’art rococó, la tela de Fragonard permet veure una part dels estaments típics

de l’Antic�Règim (segles XV-XVIII): la noblesa. Juntament amb la monarquia i

el clergat formaven part dels “privilegiats”, és a dir, dels que estaven exempts

d’impostos. La societat estamental de l’Antic Règim es completava per un es-

glaó social inferior on hi havia el grup dels “no privilegiats” o “el poble”, és

a dir, la burgesia i els camperols.

Doncs bé, a final del segle XVIII, a Europa es trenca amb les estructures de

l’EdatModerna i apareix el quart�estat, nom amb què era conegut el proleta-

riat a l’època de la Revolució�Francesa (1789). El que succeeix des d’aquest

moment en endavant ve determinat per la configuració de la societat demo-

cràtica i per la manera d’entendre el concepte de desenvolupament, així com

per l’elaboració d’indicadors per mesurar l’estat “desenvolupat” (o “no desen-

volupat”) dels territoris, bàsicament a escala territorial de països mundials.

La Revolució Francesa, a pesar de mantenir les característiques bàsiques de

l’Antic Règim, contribueix a establir un nou model democràtic, a introduir

els conceptes de justícia social i d’igualtat i a obrir les portes a una època de

revolucions burgeses, entre altres. És per descomptat un model inspirat, si no

paral·lel, a la Il·lustració (segles XVII i XVIII), moviment que fa referència a la

superioritat de la raó individual i el mètode científic. La contribució de pen-

sadors com Marie�Jean�Antoine�Nicolas, marquès de Condorcet (1743-1794),

és clau per lligar el concepte de desenvolupament amb progrés o creixement

econòmic.

Aquí cal sumar-hi la contribució d’economistes clàssics com Adam� Smith

(1723-1790), autor de The Wealth of Nations (1776), i David� Ricardo

(1772-1823), autor de On the Principles of Political Economy and Taxation (1817),

i també l’aportació de neoclàssics com Alfred�Marshall (1842-1924), autor de

Principles of Economics (1890). Aquests autors fan possible que s’estengui des

dels segles XVII i XVIII el concepte de desenvolupament. De fet, és la idea que

arriba al segle XXI a través de la redefinició del sistema capitalista. Tot plegat,

mesurat amb indicadors econòmics que apareixen cada dia als mitjans de co-

municació. La necessitat que el PIB creixi un 3% per reduir l’atur i per pagar el

deute públic. A partir de diferents notícies d’actualitat es pot observar aquesta

situació.

3.3. L’índex de desenvolupament humà

Des de finals del segle XX han aparegut noves aproximacions per mesurar

l’estat del món, amb indicadors més adequats que puguin solucionar els pro-

blemes que presenten els indicadors clàssics. La necessitat d’utilitzar un in-

dicadorsocioeconòmic més complet ha conduït a l’adopció de l’anomenat

índex�de�desenvolupament�humà (IDH) per part del Programa de les Naci-

Enllaç recomanat

El PIB espanyol va créi-
xer un 0,8% el primer tri-
mestre. (Ara, 2017, 25 de
maig). Enllaç web: https://
www.ara.cat/economia/PIB-
creixer-trimestre-consum-in-
versio_0_18022198 65.html

http://www.ara.cat/economia/PIB-creixer-trimestre-consum-inversio_0_1802219865.html
http://www.ara.cat/economia/PIB-creixer-trimestre-consum-inversio_0_1802219865.html
http://www.ara.cat/economia/PIB-creixer-trimestre-consum-inversio_0_1802219865.html
http://www.ara.cat/economia/PIB-creixer-trimestre-consum-inversio_0_1802219865.html
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ons Unides per al Desenvolupament (PNUD), incorporat a l’ONU des de 1990.

Aquest índex fa servir la ja coneguda renda�per�càpita com a indicador eco-

nòmic, combinada amb dues altres mesures:

• Esperança�de�vida (indicador demogràfic)

• Grau�d’alfabetització�i�escolarització (indicador cultural)

Per tant, l’IDH mesura l’avenç d’un país en tres dimensions bàsiques del desen-

volupament humà: gaudir d’una vida llarga i saludable, tenir accés a l’educació

i tenir un nivell de vida digne. L’IDH és la mitjana geomètrica d’índexs nor-

malitzats que mesuren els èxits en cada dimensió, i utilitza diversos indicadors

per al seu càlcul: l’esperança de vida en néixer, els anys de mitjana d’escolaritat

i anys esperats d’escolarització i l’ingrés familiar disponible o consum per cà-

pita.

Figura 25. Índex de desenvolupament humà, 2016

Font:https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#/media/
File:2016_UN_Human_Development_Report_(Quartiles).svg

Però, com passava també amb la renda per càpita, l’IDH coincideix a posicio-

nar en els primers llocs de la classificació als mateixos països. Així encapçalen

els nivells de desenvolupament països com Noruega, Austràlia i Suïssa, i en

els últims llocs de la classificació hi ha el Txad, Níger i la República Centrea-

fricana.

Com es busquen les dades dels països del món? I, a continuació, com

s’elaboren les gràfiques? I, per últim, com es fa el comentari analític? Per a

resoldre aquestes preguntes, proposem un exercici amb valors d’IDH, entre els

anys 2007 i 2015, pels següents 15 països: Afganistan, Armènia, Austràlia, Bar-

bados, Espanya, Estònia, Kazakhstan, Líban, Malta, Níger, Nigèria, Noruega,

Togo, Ucraïna i Uganda.

Pas�1.�Obtenció�de�les�dades

Nota

Els resultats de l’IDH s’obtenen
en un interval que va de 0 a 1.
Els valors inferiors a 0,549 sig-
nifiquen un IDH�baix; els va-
lors entre 0,550 i 0,699, mitjà;
els valors entre 0,700 i 0,799,
alt, i des de 0,800 i fins a 1,
molt�alt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#/media/File:2016_UN_Human_Development_Report_(Quartiles).svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index#/media/File:2016_UN_Human_Development_Report_(Quartiles).svg
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Per obtenir les dades fa falta la font oficial que les proporciona, que és el Pro-

grama de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) de l’ONU. A

través de la pàgina web http://hdr.undp.org/en/data es pot fer la consulta dels

15 països de l’exercici, així com de la resta de països. Així s’obté:

Taula 2. IDH segons països (2007 i 2015)

  2007 2015

Afganistan 0,433 0,479

Armènia 0,721 0,743

Austràlia 0,921 0,939

Barbados 0,775 0,795

Espanya 0,854 0,884

Estònia 0,835 0,865

Kazakhstan 0,758 0,794

Líban 0,740 0,763

Malta 0,813 0,856

Níger 0,298 0,353

Nigèria 0,481 0,527

Noruega 0,936 0,949

Togo 0,441 0,487

Ucraïna 0,730 0,743

Uganda 0,453 0,493

Font: UNDP (2017)

Ara ja nomes fa falta comprovar que les dades siguin correctes. Una manera

de fer-ho és comprovar que les dades se situen amb uns valors entre 0 i 1.

Pas�2.�Fer�la�gràfica�amb�un�full�de�càlcul

A partir de les dades es fa la gràfica. Els gràfics es poden produir de forma

ràpida i senzilla amb l’ajuda d’un full de càlcul (per exemple, l’Excel). El vell

refrany que “una imatge val més que mil paraules” és veritat!Sense cap mena

de dubte, les gràfiques són imprescindibles perquè recolzen i destaquen idees,

i, alhora, fan que els conceptes siguin més fàcils d’entendre. No obstant això,

les gràfiques no s’han de col·locar en un document sense una bona raó i s’han

de dissenyar d’acord amb uns principis determinats.

http://hdr.undp.org/en/data
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En aquest moment es planteja quin tipus de gràfica és més apropiada per re-

presentar els resultats. Per a l’exercici presentem tres possibilitats: la gràfica

sectorial, la lineal i la de barres. Per escollir alguna de les tres possibilitats cal

conèixer les característiques i les restriccions de les diferents gràfiques.

Taula 3. Tipus de gràfica, característiques i restriccions

Tipus de
gràfica

Característiques Restriccions

Sectorial o cir-
cular

Mostra relacions entre les parts i el
conjunt.
S’utilitza per representar valors mone-
taris i percentatges.

Cal limitar els talls a 6 o 7.
Cal treballar en el sentit de les agulles
del rellotge des del tall més gran fins
al més petit.

Columnes o
barres

Mostra comparacions simples, especi-
alment canvis de quantitat.

Cal limitar el nombre de barres.
Cal assegurar-se que les comparatives
siguin clares.
Cal ajustar els amples de la barra i
l’espai entre ells per fer-los iguals.

Lineal Mostra tendències o canvis al llarg del
temps, com ara els canvis de preus.

Cal evitar posar números sobre les líni-
es del gràfic.
No s’han de posar gaires línies.

Font: elaboració pròpia

Per a l’exercici triem l’opció de les columnes. A partir dels valors dels 15 països

s’insereix la gràfica al full de càlcul i s’obté el següent resultat:

Figura 26. IDH (anys 2007 i 2015)

Font: elaboració pròpia a partir de PND

Per donar-ho per acabat cal incloure els següents elements: títol dels eixos,

títol de la gràfica, llegenda (en cas que sigui necessari) i font.

Pas�3.�Fer�el�comentari

Per a l’anàlisi és convenient fer referència a la gràfica. Així es pot distingir

quins països apareixen amb un IDH proper a 1, intermig o proper a 0. La inter-

pretació dels valors es pot fer segons grans regions. Els països amb l’IDH més
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alt els anys 2007 i 2015 pertanyen a la denominació Nord Global, amb No-

ruega (0,936 i 0,949 respectivament) i Austràlia (0,921 i 0,939) al capdavant.

Destaca un segon grup amb valors mitjos, de procedència més heterogènia

(Amèrica Central i parts d’Àsia). Es tracta, per exemple, de Barbados (0,775 i

0,795) i Kazakhstan (0.758 i 0,794). Per últim, a la part baixa hi ha els països

amb el menor IDH, com per exemple Afganistan (0,433 i 0,479) i Níger (0,298

i 0,353), que formen part de l’Àfrica Subsahariana i d’algunes parts d’Àsia. El

comentari es pot tancar aportant, entre altres, les causes econòmiques, políti-

ques i climàtiques que explicarien la posició a la llista.

Per finalitzar aquest subapartat dedicat a l’IDH es presenta una afirmació: “A

més creixement econòmic, major desenvolupament humà”. És certa? Per a

resoldre-ho es té en compte la següent gràfica:

Figura 27. Relació entre l’IDH i el PIB, 2007

Font: Ortiz (2011)

La gràfica mostra una relació evident: com més alt és un dels indicadors (per

exemple PIB) també ho és l’altre (IDH). Ara bé, hi ha excepcions; hi ha punts

que surten de la relació, és a dir, surten de l’eix de la recta diagonal, amb una

millor millor d’IDH que de PIB per càpita (per exemple Cuba), i a la inversa

(Guinea Equatorial). Considerant aquest darrer cas, es pot dir que hi ha una

capacitat de generar riquesa que no es tradueix en la mateixa capacitat de ge-

nerar benestar o que els governants i gestors responsables no apliquen políti-

ques de redistribució que permeten millorar els dos altres aspectes compresos

en l’IDH, que són la salut i l’educació.
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L’avenç en l’obtenció d’indicadors socials ha fet que s’explorin altres

maneres de mesurar desenvolupament al món, en termes ambientals,

tecnològics, socials o emocionals d’acord amb les noves tendències que

consideren que el desenvolupament no pot oblidar un ús equilibrat dels

recursos naturals i personals. El càlcul de la petjada�ecològica, l’índex

d’igualtat�de�gènere i l’índex�del�Planeta�Feliç en són alguns exem-

ples.
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Activitats

1)�Personatges�geohistòrics�dels�segles�XX�i�XXI

Quins són els personatges més rellevants, en positiu i en negatiu, per a l’esdevenir de la
societat dels últims cent anys? Si s’hagués de fer una llista de personatges líders per la seva
contribució, quins serien?

En aquest exercici es presenta una proposta de personatges que inclou unes fotografies enu-
merades de l’1 al 9:

Figura 28

L’objectiu és relacionar les fotografies de la pàgina anterior amb la informació (desordenada)
de la taula. A cada imatge correspon una cel·la o altra de les columnes: Nom i cognoms, Sobre
el personatge i Context geopolític. L’ús de les lletres pot ajudar a identificar les cel·les.
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Taula 4. Informació relativa a 9 personatges geohistòrics

  Nom i cognoms   Sobre el personatge   Context geopolític

A Nelson Mandela A (1931-)
Polític marxista

A Unió Europea
Unió Demòcrata Cristiana
d’Alemanya
Bundestag

B Vladimir Ílitx Ulià-
nov (“Lenin”)

B (1915-2006)
Militar xilè
Responsable del govern
de Xile de 1973 i 1990

B Descolonització
Lluita contra la discriminació
Pacifisme

C Mikhaïl Sergeièvitx
Gorbatxov

C (1918 - 2013)
Polític sud-africà
Premi Nobel de la Pau
(1993)

C II Guerra Mundial
Guerra Freda
Estat del Benestar
Capitalisme

D Augusto José Ra-
món Pinochet Ugar-
te

D (1870-1924)
Polític marxista

D I Guerra Mundial
II Guerra Mundial
Holocaust
Nazisme-Feixisme
Dictadures

E William Henry Gates
III (“Bill Gates”)

E (1954-)
Cancellera d’Alemanya

E Globalització
Revolució tecnològica i digital
Nova Divisió Internacional del
Treball
11-S

F Angela Dorothea
Merkel

F (1869-1948)
Pensador i polític indi

F Àfrica
Apartheid
Resistència pacífica
Desobediència civil
Post-apartheid

G Mohandas Karamc-
hand Gandhi

G (1955-)
Empresari
Informàtic

G Revolució d’octubre 1917
Comunisme
Primer president de la Unió
de Repúbliques Socialistes So-
viètiques (URSS)

H Adolf Hitler H (1883-1946) Economista
britànic

H Dictadures conservadores
Amèrica Llatina
Drets humans

I John Maynard Key-
nes

I (1889-1945) Polític aus-
tríac

I Perestroika
Glasnost
Darrer president de la URSS
Fi de la Guerra Freda

Font: elaboració pròpia

Finalment, es demana un comentari de la proposta de personatges referents segons el perfil
(variables social, demogràfica, econòmica, cultural, etc.). A quines conclusions s’arriba? Es
pot relacionar el grup de nou personatges amb l’organització territorial que caracteritza el
sistema capitalista global?
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