
Una  crisi econòmica  és 
una caiguda important 
de l’activitat que provoca 
tancaments d’empreses i 
atur, que enfonsen l’objec-
tiu final de l’economia: el 
benestar de la població. 

La causa més freqüent de 
les crisis és l’esclat d’una 
bombolla especulativa. 
En d’altres casos és un fet 
puntual com pot ser un 
terratrèmol, una guerra o 
un virus. 

Les crisis econòmiques es 
repeteixen cada cinc o deu 
anys, tot i que aquests ci-
cles poden tindre una du-
rada molt variable. 

En els darrers quatre segles, hi ha comptabilitzades 
quasi un centenar de crisis. 

Enmig d’una crisi, la incertesa fa que les persones tin-
guin por, angoixa i desconfiança en tot.

De cada crisi s’aprèn. El crack de 1929 va mostrar que 
els governs han de rescatar l’economia per evitar mals 
majors. 

La crisi de 2008 ens va ensenyar que l’actuació dels 
governs ha de ser molt ràpida per a evitar danys molt 
difícils de recuperar. 

Quan esclata una crisi econòmica, cal actuar de ma-
nera ràpida i contundent rescatant l’economia. Per a 
evitar mals majors cal que els governs: subvencionin 
de manera immediata les empreses i persones més 
vulnerables.  També cal que les ajudes de liquiditat 
(préstecs i avals) arribin ràpidament i sense massa 
burocràcia.

Sobre la crisi de 2008: “Després d’aquesta crisi, el que 
tornarà a passar més d’hora que tard serà una altra 
crisi”, José Luis Sampedro (1917-2013), economista 
y humanista. 

Quan estem enmig d’una crisi, el pessimisme predo-
minant fa que molts pensin que és com la fi del món, 
però la història ens diu que les crisis s’acaben i sovint 
més d’hora que tard.
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