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LA PITJOR CRISI HUMANITÀRIA I ECONÒMICA EN 
DÈCADES 
Març 15, 2011 

La tragèdia japonesa tindrà conse-
qüències econòmiques. Les prime-
res estimacions sobre el cost econò-
mic de la catàstrofe apunten a un 
import superior als 100.000 mili-
ons de dòlars (72.000 milions 
d’euros) per a l’economia del país
[1]. Les pèrdues en infraestructu-

res, segons Eqecat, superen els 
30.000 milions de dòlars, als quals 
cal afegir altres 10.000 milions en 
danys sofets en ports i vaixells. 

“És la crisi més greu per al Ja-
pó des que va acabar la segona 
guerra mundial, fa 65 anys”, 
assenyalava el passat dilumenge el 
primer ministre nipó, Naoto Kan, 
en una compareixença televisiva en 
què va demanar unitat al país. El 
Govern elevava ahir el nombre ofi-

cial a 1.353 morts i 1.085 desapare-
guts, però altres fonts apunten a 
diversos milers, els greus danys en 
habitatges i infraestructures i l’em-
ergència nuclear decretada al país, 
que s’ha estès de Fukushima a Ona-
gawa, a més de problemes en un 
reactor a Tokai. Les xifres oficials 

parlen de més de 20.800 edificis 
destruïts i 600.000 ciutadans des-
plaçats de les seves cases. 

Borsa de Tòquio 

Tal i com es preveia, l’índex Nikkei 
de la Borsa de Tòquio va caure ahir 
al tancament 633,94 punts, 6,18%, 
fins a situar-se en 9.620 punts, en 
la seva primera sessió després del 
terratrèmol i el posterior tsunami. 
Entre els valors que van experimen-

tar fortes caigudes va figu-
rar TEPCO, l’empresa d’el-
ectricitat que opera la plan-
ta nuclear de Fukushima, 
on avui es va registrar una 
segona explosió que va 
afectar al seu reactor nú-
mero 3. Les seves accions 
es van desplomar ahir un 
23,57%, mentre les de To-
yota, líder mundial del mo-
tor, van caure gairebé un 
8% i les de la companyia 
ferroviària JR East, que 
ofereix servei a la zona del 
nord-est devastada pel sis-
me, van retrocedir un 
18,35%. 

[1] El càlcul ha estat realitzat per AIR Worldwide (http://www.air-worldwide.com/) i Eqecat (http://

www.eqecat.com/), dues companyies nord-americanes especialitzades en càlculs de riscos per catàs-

trofe  

“El dany causat pel terratrèmol ha estat geogràfi-
cament extens i, per ara, caurà la producció. Hi ha, 
a més, preocupació que es deteriori l’ànim de les 
empreses i les famílies”  
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Injecció de diner del Banc Central del 
Japó 

La forta caiguda de la Borsa de Tòquio, un dels 
parquets més influents del món, es va produir 
tot i que durant la sessió el Banc del Japó (BOJ) 
va anunciar una injecció rècord de liquiditat al 
sistema financer per facilitar el crèdit i la re-
construcció de la zona, de 15 bilions de iens 
(182.700 milions de dòlars ó 131.860 milions 

d’euros). Minuts abans que tanqués el parquet, 
el Banc del Japó va indicar que “el dany causat 
pel terratrèmol ha estat geogràficament extens 
i, per ara, caurà la producció i hi ha a més preo-
cupació que es deteriori l’ànim de les empreses 
i les famílies”. L’entitat emissora va fer aques-
tes consideracions al final d’una reunió a Tò-
quio en la qual va decidir mantenir els tipus 
d’interès al Japó virtualment a zero, en un rang 
entre el 0 i el 0,1%.  

EL CURT TERMINI: PREOCUPACIONS PELS EFECTES SOBRE L’ECONOMIA  
Març 18, 2011 

La tragèdia japonesa tindrà greus 
conseqüències econòmiques, això 
és innegable. El que preocupa a 
hores d’ara a molts analistes és el 
que passarà a curt termini amb 
el gegant asiàtic. Evidentment es 
preveu una marcada contracció 
de l’activitat econòmica, afectada 
pel terratrèmol. Però es confia que podrà pas-
sar a una ràpida recuperació, liderada per la 
construcció i fondejada pel sector públic. La 
destrucció parcial o total d’importants infraes-
tructures, especialment el cas de la central de 
Fukushima, amenaça els esforços d’aquest 
país per consolidar la seva recuperació i, en de-
finitiva, tornar a ser la segona potència mundi-
al, posició que ara està en mans de la Xina. 

Tot i això, és curiós com tradicionalment els 
treballs de recuperació després d’una catàstrofe 
suposen la posada en marxa d’una gran quanti-
tat de tasques que donen un gran impuls 
econòmic, capaç de contrarestar els efectes de 
la tragèdia, ja que incrementa els recursos i els 
diners en circulació. No obstant, en aquest cas 
el problema és que aquesta mesura implicarà 
augmentar el deute públic, que ja està sobre-
dimensionat: 200% del seu PIB, un dels majors 
percentatges dels països de l’OCDE. Per si no 
fós poc, el seu nivell de dèficit, del 10% del PIB, 
ofereix també molt poc marge de maniobra. 
“No és la millor posició de sortida per a la re-
construcció”, va advertir Robert Subbaraman, 
del banc Nomura, mentre que el famós gurú 
econòmic Nouriel Roubini va afegir que “El 
que ha passat és realment el pitjor que 
podria haver passat a Japó i a sobre en el 
pitjor moment”. 

Pel que fa a les matèries primes, “A curt ter-
mini es pot esperar una pujada del nivell preus 
dels productes agrícoles, sobretot per la caigu-
da de l’estoc. A mig termini, l’economia nipona 
es reactivarà a partir de la inversió en noves 
infraestructures”, ha considerat l’economista 
Mauro Gini, de l’agència FDI argentina. 

El sisme es va produir just quan aquest país 
estava a punt de deixar enrere la caiguda sofer-
ta a finals del 2010, període en el qual va trun-
car la seva reactivació pel descens de les seves 
exportacions i la contracció del consum. 
“Encara no sabem l’escala total del dany, però 

A curt termini es pot esperar una puja-
da del nivell preus dels productes agrí-
coles, sobretot per la caiguda de l’estoc. 
A mig termini, l’economia nipona es po-
dria reactivar a partir de la inversió en 
noves infraestructures  

Font gràfica: bighaber.com 
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considerant el que va passar després del terra-
trèmol, això certament portarà el Govern a 
aprovar un pressupost d’emergència. És d’es-
erar que el ritme econòmic es vegi perjudicat 
bastant”, sosté l’analista econòmic Yasuo Ya-
mamoto. D’acord amb algunes estimacions, 
molt preliminars, el creixement del PIB d’aque-
st país es reduiria al 2%, des d’una base inicial 
de gairebé el 3,5% realitzada pel Banc Central 
nipó. Entre les zones més afectades pel sisme, 
es troba la ciutat de Sendai, a l’oest de Tòquio, 
un pol de gran importància per al sector auto-
motor i de l’alta tecnologia. 

Com a conseqüència del feno-
men, nombroses plantes d’au-
omòbils, fàbriques de productes 
electrònics i refineries han hagut 
de tancar les seves portes. Ge-
gants de l’electrònica com Sony, 
Panasonic i Sharp, per esmen-

tar només alguns casos, van haver d’evacuar les 
seves plantes i ara mateix la majoria resten tan-
cades ó parcialment obertes. Toyota ha para-
litzat la producció en dues plantes d’acobl-
ament, mentre que Nissan ha suspès les seves 
operacions per uns dies. També es van veure 
obligades a seguir el mateix camí importants 
companyies mineres i tres refineries de pe-
troli que, en conjunt, produeixen el 30% del 
combustible del país. També es preveu que el 
sector manufacturer rebí un cop dur. 

Entre les zones més afectades pel sisme, 
es troba la ciutat de Sendai, a l’oest de 
Tòquio, un pol de gran importància per 
al sector automotor i de l’alta tecnologia 

DE L’ESPECULACIÓ MONETÀRIA A LA INTERVENCIÓ DEL G-7 
Març 24, 2011 

Setmana frenètica al Japó, no només pel devas-
tador terratrèmol i el perill nuclear, sinó també 
per les notícies a nivell macroeconòmic, deriva-
des dels efectes de la catàstrofe. Als problemes 
que portem comentant, cal analitzar els impac-
tes sobre la moneda del país, el ien, ja que ha 
patit fortíssims alts i baixos durant les darreres 
dos setmanes.  

Això ha desembocat en dos fets notables: d’una 
banda, el ien s’ha apreciat fins a nivells histò-
rics (al voltant d’un valor de 76 iens cada dòlar) 

i, d’altra banda, això ha provocat la ràpida in-
tervenció dels Bancs Centrals del G-7 que s’han 
afanyat a vendre iens per combatre l’apreciació 
i l’especulació (el G-7 no actuava coordinada-
ment en política monetària des de l’any 2000). 
Tot plegat incideix notablement en els proble-
mes econòmics que arrossega la potència asiàti-
ca i posa en perill, encara més, la seva recupera-
ció. 

Causes i conseqüències de l’apreciació: 
atacs especulatius o ajust natural? 

Un país com Japó, potència exportadora i forta-
ment dependent d’una divisa més aviat dèbil 
(és a dir, una divisa molt depreciada que faci 
atractius els productes autòctons als mercats 
exteriors), es veu molt perjudicat davant un ien 
enfortit. No només crea volatilitat i afecta a les 

El ien s’ha apreciat fins a nivells 
històrics, provocant la ràpida inter-
venció dels Bancs Centrals del G-7 
que s’han afanyat a vendre iens per 
combatre l’apreciació i l’especulació  
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exportacions, sinó també fa que les indústries 
japoneses perdin mercat i capacitat de reacció 
davant els competidors asiàtics de la regió. 

Per exemple, a inicis de l’any 2007, el ien cotit-
zava a uns 115 iens per dòlar, en el moment del 
terratrèmol es situava a 82 iens, fins arribar al 
rècord de 76 iens per dòlar del passat dia 16 de 
març. Com s’ha generat aquest efecte tan ràpid i 
implacable sobre la divisa japonesa? 

Si mirem els diferents mitjans de comunicació 
financers, sembla no haver-hi consens sobre si 
és un ajust natural davant la nova situació de 
l’economia o una especulació que anticipa 
aquests canvis. De totes maneres, el que ha suc-
ceït és que s’ha dut a terme una massiva com-
pra de iens en un període de temps molt curt. 
Aquest excés de demanda tindria l’origen en 
que fa falta enormes quantitats de iens per re-
construir el país i, per tant, fons d’inversió i 
companyies asseguradores estarien repatriant 
capital cap al Japó i venent actius a l’estranger a 
gran escala (implica vendre la moneda en que 

estiguessin valorades les inversi-
ons i canviar-la per iens). Els es-
peculadors podrien tenir un paper 
important a l’anticipar aquests 
moviments per part de les institu-
cions japoneses. Comprar iens a 
82 iens/dòlar per vendre’ls a 76 

iens/dòlar, sabent en endavant que la moneda 
augmentarà de valor, és la forma més senzilla i 
ràpida d’obtenir guanys. 

En definitiva, el Banc del Japó, l’autoritat mo-
netària del país, no va dubtar ni un moment a 
fer ús de la política monetària per frenar la vo-
latilitat. El problema és que, per si sol, no podia 
influir sobre l’apreciació del ien; la seva venda 
de iens no tenia influència als mercats. I és així 
com, al matí de divendres 18 de març, el G-7 va 
acordar una actuació conjunta en suport del 
Banc del Japó. El gràfic mostra l’evolució dels 
esdeveniments. 

Els efectes de l’actuació del G-7: un ien al 
voltant de 80 iens/dòlar 

El que es busca amb l’actuació coordinada del G
-7 és a frenar els atacs especulatius que provo-
quen una apreciació de la moneda i estabilitzar-
la, en principi, al voltant del valor de 80 iens 
per dòlar. El comunicat era el següent: “en res-
posta als recents moviments del tipus de canvi 
del ien associats als tràgics esdeveniments al 

El Banc del Japó, l’autoritat monetària 
del país, no va dubtar ni un moment a 
fer ús de la política monetària per fre-
nar la volatilitat  
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Japó, i sota sol�licitud de les autoritats japone-
ses, les autoritats dels Estats Units, el Regne 
Unit, Canadà i el Banc Central Europeu s’unir-
an al Japó, el 18 de març, en una intervenció 
concertada als mercats de divises”. 

Per efectuar aquesta intervenció, es tracta de 
fer el contrari del que ha causat l’apreciació. Es 
tracta de vendre quantitats massives de iens al 
mercat. Existeixen estimacions, recollides per 
l’agència Reuters, que xifren la venda duta a 
terme pel Banc del Japó en uns 2 bilions de iens 
(gairebé 18.000 milions d’euros). El Banc Cen-
tral Europeu i el Banc de Canadà, conjunta-
ment, haurien venut iens per valor de més de 
5.000 milions d’euros; dades per la Reserva 
Federal americana i el Banc d’Anglaterra no 
estan disponibles. Aquesta actua-
ció i la confiança en que el G-7 ac-
tuarà de nou en cas de noves pres-
sions alcistes sobre el ien fa que la 
moneda japonesa s’hagi mantingut 
més o menys durant tota la setma-
na al voltant dels 80-81 iens per 
dòlar, que és l’objectiu implícit de 
les autoritats monetàries. 

Per tant, sembla clar que això no és tan sols una 
acció aïllada i d’un dia particular, sinó que l’ale-
rta es pot mantenir durant varies setmanes, 
probablement de forma satisfactòria. Cal tenir 
en compte, però, els efectes que comenta David 
Mann, cap de recerca de Standard Chartered, a 

Reuters: “amb cada intervenció, s’acaben gene-
rant uns resultats marginals decreixents. És a 
dir, el primer cop acostuma a generar el major 
impacte i es té èxit. La següent ronda d’ac-
tuacions té un impacte menor. Serà progressi-
vament més difícil que les intervencions siguin 
eficaces”. 

Informació addicional 

[1] G7 steps in to weaken yen; market braces 
for more; Reuters 18 de març de 2011 

http://in.reuters.com/article/2011/03/18/
markets-forex-idINN1828916620110318 

[2] Yen falls after G7 intervenes; traders eye 
80 level; Reuters 18 de març de 2011 

http://www.reuters.com/
article/2011/03/18/us-markets-forex-
idUSTRE71J2YO20110318 

Per efectuar la intervenció, el G-7 ha de 
fer el contrari del que ha causat l’apr-
eciació. Es tracta de vendre quantitats 
massives de iens al mercat fins deixar-lo 
al voltant dels 80-81 iens per dòlar 
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EL PACTE DE L’EURO: DIKTAT ALEMANY O SALVACIÓ? 
Març 28, 2011 

[Mireia Borrell Porta] En un arti-
cle del mes de febrer, titulat 
“Governança econòmica Europea 
II”, s’avançaven alguns dels meca-
nismes que la UE considerava per 
prevenir, mitigar o solucionar la 
crisi. Alguns d’ells ja havien estat 
aprovats – com la supervisió finan-
cera – i altres encara estaven en 
estat embrionari. Doncs bé, un mes 
més tard d’aquell article, la UE ha 
fet un gran pas endavant en alguns 
d’aquests mecanismes. 

El Mecanisme Europeu d’Est-
abilitat Financera 

En la reunió del Consell Europeu 
que va tenir lloc el dia 25 de març 
es va recolzar la decisió presa pels 
cap d’Estat de la zona Euro de cre-
ar el Mecanisme Europeu d’E-
stabilitat (MEDE). Tal com s’ha 
explicat en l’article d’aquest mateix 
número titulat 700.000.000.000€, 
el MEDE, un fons de rescat perma-
nent de la zona euro substituiria el 
mecanisme actual provisional de 
rescat – Facilitat Europea d’Est-
abilitat Financera (en anglès ano-
menat European Financial Stabi-
lity Facility) – en la seva funció de 
donar suport a països amb proble-
mes de liquiditat i/o solvència. 

El Pacte de l’Euro (anomenat 
primerament Pacte de Com-
petitivitat) 

El MEDE no s’ha estrenat sol. En 
les conclusions de la mateixa reu-
nió es va aplaudir també la decisió 

presa pels caps d’Estat de la zona 
Euro de crear el Pacte de l’Euro 
– Euro-plus pact o Pact for the Eu-
ro en anglès – un pacte impulsat 
per Alemanya i recolzat amb certs 
matisos pel President del Consell 
Europeu, Herman Van Rompuy. 
Aquest pacte, ratificat pels 17 
membres de la zona Euro i obert a 
la resta de membres que s’hi vul-
guin afegir té com a finali-
tat reforçar l’economia social de 
mercat de la UE i assolir un nivell 

de convergèn-
cia econòmica 
elevada de tots 
els països. De 
moment, sis paï-
sos més de la UE 
– Bulgària, Di-
namarca, Letò-
nia, Lituània, 

Polònia i Romania – s’han afegit al 
pacte. 

Aquest pacte ha generat grans ex-
pectatives i esperances en el si de 
la Unió Europea i en el món em-
presarial, pel seu pragmatisme i 
perquè apunta directament als er-
rors sistèmics de moltes economies 
europees. Els objectius principals 
del pacte passen per augmentar 
la competitivitat, reduir l’-
atur, sanejar les finances pú-
bliques i reforçar l’estabilitat 
financera. Detalla les línies gene-
rals i suggereix algunes mesures 
concretes per tal d’assolir els objec-
tius mencionats. D’aquestes mesu-
res en destaquen les següents: lli-
gar els salaris a la productivi-
tat, flexibilitzar el mercat de tre-
ball mantenint al mateix temps 
unes condicions laborals favorables 
al treballador – el que amb anglès 
es diu flexicurity –limitar les ju-
bilacions anticipades i adequar 
l’edat de jubilació a l’espera-
nça de vida per tal d’aconseguir 

El Pacte de l’Euro té com a finali-
tat reforçar l’economia social de 
mercat de la UE i assolir un nivell 
de convergència econòmica elevada 
de tots els països  
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un sistema de pensions sostenible, coordinar la 
política fiscal en tema d’impostos i per últim 
regular el sector financer fent-lo més transpa-
rent i conseqüent en les seves decisi-
ons  econòmiques. 

Posicions adoptades pels diferents sec-
tors 

Algunes fonts sostenen que el Pacte de l’Euro és 
una exigència d’Alemanya a canvi d’acceptar el 
Mecanisme Europeu d’Estabilitat. Alemanya, 
amb una opinió pública que comença a estar 
cansada de rescatar països poc solvents, ha vol-
gut deixar clar que no permetrà la creació d’un 
fons de rescat permanent sense poder tenir més 
control de les variables econòmiques de la resta 
de països. 

El President de la Taula Rodona 
Europea d’Industrials, un lobby 
que aplega les quaranta empreses 
més fortes de la UE ha mostrat la 
seva satisfacció amb la creació del 
Pacte de l’Euro, argumentant que 

aquest suposa un gran pas enda-
vant per millorar la competitivi-
tat de les empreses europees. Per 
la seva banda, John Monks, se-
cretari-general del sindicat euro-
peu ETUC (European Trade Uni-
on Confederation) critica el pac-

te, assegurant que aquest portarà a una compe-
tició a la baixa de salaris i condicions de treball. 
Nombrosos sindicats europeus s’han manifestat 
a Brussel�les per protestar contra les reformes 
europees. 

Però no cal entrar en les profunditats del pacte 
per trobar crítiques al mateix: Cal recordar que 
tant la creació del Mecanisme Europeu d’Estab-
ilitat com el Pacte de l’Euro són mesures acor-
dades pel Consell de la UE (format pels minis-
tres de les diferents carteres i els caps d’Estat) i 
el Consell Europeu (format únicament pels caps 
d’Estat). És per això que molts europarlamenta-
ris han criticat últimament la deriva intergo-
vernamental de les mesures acordades, que 
deixen al Parlament en una posició de simple 
espectador. 

Hi ha diverses maneres de calcular la productivitat; una d'elles és la utilitzada en aquest gràfic, correspo-
nent a la variable PIB per hora treballada. Font: Eurostat 2010  

Els objectius principals del pacte passen 
per augmentar la competitivitat, reduir 
l’atur, sanejar les finances públiques i 
reforçar l’estabilitat financera  

Nombrosos sindicats europeus s’han 
manifestat a Brussel�les per protestar 
contra les reformes europees  
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Diktat o salvació? 

Per alguns, el Pacte de l’Euro forma part d’un 
diktat alemany que imposa les seves regles de 
joc a la zona Euro i a molts altres països de la 
UE. Per altres, el diktat no és tal, sinó que és 
una prova més de que sense An-
gela Merkel la política econòmica 
europea navegaria sense rumb o, 
molt pitjor, a contra corrent. 

El debat està servit. Ningú sap on 
ens durà el Pacte de l’Euro. Els 
seus resultats depenen tant de 
l’encert de les polítiques que predica com de la 
voluntat política dels diferents estats membres. 
El que sí que se sap és que durant anys, a Espa-
nya, hagi governat la dreta o l’esquerra, el ca-
lendari electoral ha estat el que ha marcat les 
polítiques econòmiques, donant lloc a unes po-
lítiques erràtiques, pro-cícliques i basades en el 

curt termini  on la productivitat i la competitivi-
tat han desaparegut del discurs polític i econò-
mic. En aquest aspecte, sembla ser que estem 
en més bones mans amb un govern de caràcter 
més supranacional com l’europeu, que donada 
la seva idiosincràsia, tendeix a dissenyar la polí-

tica econòmica en base a criteris d’eficiència i 
deixant de banda el curt termini.  El lideratge 
de la cancellera alemanya suposa, doncs,  un 
triomf d’aquestes tesis i per tant, sembla més 
adequat el concepte de salvació alemanya que 
no pas el de diktat a l’hora de referir-se al Pacte 
de l’Euro. 

Informació addicional 

Conclusions Consell Europeu 11 Març: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/ec/119809.pdf 

Conclusions Consell Europeu 24-25 Març: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ec/120296.pdf 

Speech de Barroso, President de la Comissió Europea el dia 25 de Març http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/216 

Economismo, blog El Pais: España necesita del Pacto del Euro http://blogs.elpais.com/
economismo/2011/03/espana.html 

Brussels Blog, Financial Times: http://blogs.ft.com/brusselsblog/2011/03/eu-summit-day-2-and-
the-hungarian-presidency/ 

Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/0/29588d38-557c-11e0-a2b1-
00144feab49a.html#axzz1HjOVQv3V 

Blog Euroactiv: http://www.euractiv.com/en/euro-finance/eu-leaders-boost-bailout-fund-agree-
euro-pact-news-503043 

Blogactiv: European Council is changing Methods of European Governance: http://
rhein.blogactiv.eu/2011/03/14/european-council-is-changing-methods-of-european-governance/ 

Blog Ekonomicus: 700.000.000.000€: http://ekonomicus.com/2011/03/22/700-000-000-000e/ 

Blog Ekonomicus: Governança econòmica Europea II : http://ekonomicus.com/2011/02/07/

governanca-economica-europea-que-es-i-el-perque-de-la-seva-importancia-ii/ 

Per alguns, el Pacte de l’Euro forma 
part d’un diktat alemany que imposa les 
seves regles de joc a la zona Euro i a 
molts altres països de la UE  
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POSSIBLE PUJADA DE TIPUS D’INTERÈS A LA ZONA 
EURO A L’ABRIL 
Març 3, 2011 

La pujada del preu del cru i el re-
punt de la inflació en alguns països 
de la zona euro no han estat mo-
tius suficients perquè el Banc 
Central Europeu (BCE) modifi-
qui la seva política monetària, i 
manté així el tipus d’interès oficial 
en l’1%. El seu president, Jean 
Claude Trichet, ha assegurat 
que una pujada de tipus a l’abril 
“és possible”, encara que no segu-
ra. “No seria apropiada una àmplia 
pujada” de tipus a l’abril ha decla-
rat Trichet davant les insistents 
preguntes dels periodistes. Això 
situaria l’increment en un 0,25, 
fins al 1,25%. 

Pel que fa a la inflació, si fins ara 
augurava que la taxa mitjana anu-
al a finals de 2011 estaria al vol-
tant d’un 1,1%, a hores d’ara es 
calcula que arribarà al 2,3%, de 
manera que sobrepassa l’objectiu 
del 2% que, per mandat, el BCE ha 
de fer complir, pel que Trichet ha 
assegurat que “estem preparats 
per actuar quan faci falta”, en rela-
ció al creixent augment de preus. 
El president del BCE considera 
que els riscos per evolució dels 
preus són alcistes, un comentari 
que ha provocat una pujada im-
mediata de l’euro front el dòlar, 
+0,95%, fins als 1,394 dòlars per 
cada euro. Trichet ha subratllat 

que és “fonamental” evitar efectes 
de segona ronda i ha alertat dels 
riscos alcistes que per a la inflació 
suposen l’alça dels preus de l’en-
ergia i de les matèries prime-
res. A més, ha afegit que les últi-
mes previsions de la inflació no 
tenen en compte la recent pujada 
del preu del cru, que l’han portat a 
tocar els 120 dòlars en el cas del 
Brent, de referència a Europa. 
Sobre la diferència entre la políti-
ca monetària del BCE i la de la Re-
serva Federal nord-americana 
(Fed), Trichet s’ha limitat a asse-
nyalar que “nosaltres tenim la 
nostra responsabilitat, la Fed té la 
seva”. 

Els analistes no esperaven una 
pujada dels tipus, que indefecti-
blement incidirà l’alça en els preus 
dels hipoteques i resta de crèdits, 
fins a la sortida de Trichet de l’en-
titat, que acaba el seu mandat a 
l’octubre. Al costat de la carestia 
del petroli, els aliments tampoc 
donen treva. Segons ha advertit 
avui la FAO, els preus dels pro-
ductes bàsics ha marcat al febrer 
un nou màxim històric per sobre 
dels antics rècord d’estiu de 
2008. Llavors, la combinació 
d’ambdós fenòmens van desembo-
car en revoltes en una trentena de 
països.  

  

11 
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La política monetària restrictiva s’ha posat a la 
moda al sud-est asiàtic. En què consisteix? 
Doncs en que moltes de les economies emer-
gents de la regió han augmentat els tipus d’in-
terès de referència (els que marca el Banc Cen-
tral de cada país) des de que va començar l’any 
2011. Des de Corea del sud fins a Indonèsia, 
passant per la Xina, aquests darrers mesos han 
estat un degoteig constant de notícies respecte 
el canvi de rumb de la política monetària d’a-
quests països. Tot el contrari d’Europa i Estats 
Units, on és virtualment impossible baixar més 
encara els tipus d’interès.  

El sud-est asiàtic, però, pateix 
uns problemes totalment dife-
rents. Els augments dels tipus 
d’interès s’acostumen a dur a ter-
me per les autoritats monetàries 
del país amb l’objectiu d’evitar un 
sobrecalentament de l’economia 
(molt consum intern, molta arri-
bada de capitals i inversions de l’exterior, 
etc.)  i, per tant, lluitar contra la inflació. 

Així doncs, el gran problema que tenen és una 
inflació causada per un ràpid creixement eco-
nòmic, una política monetària molt expansiva 
durant els darrers dos anys, l’arribada de grans 
volums de capital forans (provocant l’aparició 
de “bombolles”) i l’impacte de l’increment dels 
preus dels aliments i béns bàsics als mercats 

globals. Fem una ullada als principals canvis 
cap a una política monetària més restrictiva per 
contenir la inflació: 

• A la Xina, El Banc Popular Xinès ha aug-
mentat el tipus d’interès de referència del 
5,81% al 6,01%, efectiu des del 9 de febrer. 
En els darrers cinc mesos ja ha augmentat 
un significatiu 0,75%, tot i semblar poc. No 

LA INFLACIÓ PROVOCA UN ALLAU D’AUGMENTS DELS TIPUS D’INTERÈS 
A ÀSIA 
Març 12, 2011 

La inflació en aquests països és causada 
per un ràpid creixement, una política 
monetària expansiva, l’arribada de ca-
pital i l’impacte de l’increment dels 
preus dels aliments. 
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és l’única acció: també va obligar als bancs 
a augmentar el seu coeficient de caixa, és a 
dir, a que haguessin de mantenir més diner 
en efectiu (provoca una disminució dels 
crèdits concedits i, per tant, menys consum 
i inversions). 

 
• Corea del sud també ha incrementat un 

0,25% els seus tipus d’interès de referència, 
cosa que porten fent regularment des de 
finals de 2010. 

 
• A Indonèsia no hi havia cap variació en la 

política monetària des d’agost de 2009. Al 
febrer, però, hi va haver un augment del 
6,50% al 6,75% en els tipus d’interès. Indo-
nèsia, fins i tot, ha acceptat i motivat una 
apreciació de la rupia més forta amb la fina-
litat de ser més efectius en la lluita contra la 
inflació. 

 
En canvi, altres països com Malàisia, Singa-
pur o Filipines han mantingut els tipus d’int-
erès sense variar en els darrers mesos. De fet, 
en el cas d’aquests dos darrers països, ha restat 
invariable durant tot el 2010. 

 

A més de la inflació, també es vol actuar 
sobre el tipus de canvi 

Tot i els problemes de la inflació, un altre gran 
factor que ha mogut 
molts banquers cen-
trals asiàtics a modi-
ficar la política mo-
netària és l’apreciació 
crítica de les seves 
divises. Tots aquests 
països són potents 
exportadors i depe-
nen molt d’un tipus 
de canvi baix i atrac-
tiu respecte el dòlar o 
l’euro per poder ven-
dre als mercats exte-
riors. I darrerament 
s’ha registrat com la 

rúpia, el baht o el ringgit han augmentat el seu 
valor relatiu, fet que ha propiciat l’actuació dels 

governs. 

Els augments del 
t ipus d’ interès 
aconsegueixen fre-
nar la tendència a 
apreciar-se de les 
monedes. No és l’ú-
nica mesura: els 
bancs centrals tam-
bé poden vendre 
quantitats massives 
de la moneda nacio-
nal. Així doncs, el 
que volen les autori-
tats és devaluar la 
moneda. Es compta 

Els augments del tipus d’interès 
aconsegueixen frenar la tendèn-
cia a apreciar-se de les monedes. 
Indispensable per seguir creixent. 

Informació addicional 

[1] Asia fights inflation with stronger cur-
rencies; article del Wall Street Journal, 8 de 
febrer de 2011. 

http://online.wsj.com/article/
SB300014240527487044222045761312135
22622904.html?mod=wsj_share_twitter 

[2] China’s reserve-ratio hike caps Asia in-
flation fight; article del Businessweek, 15 de 
gener 2011. 

http://www.businessweek.com/news/2011-
01-15/china-s-reserve-ratio-hike-caps-asia-
inflation-fight.html 

[3] Bank Indonesia begins battle to contain 
accelerating inflation; article del Jakarta 
Globe, 6 de febrer 2011. 

http://www.thejakartaglobe.com/
bisindonesia/bank-indonesia-begins-battle-
to-contain-accelerating-inflation/421018 

[4] Only higher taxes can curb Asia inflati-
on; article d’opinió de Frederic Neumann al 
Financial Times, 1 de març 2011. 

http://www.ft.com/cms/s/0/64cb2c32-
4441-11e0-931d-
00144feab49a.html#axzz1GLPMvFJP 
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amb casos com els següents: 

• Segons el Wall Street Journal, es sospita 
que el Banc Central de Corea del Sud in-
tervé en els mercats de divises per comprar 
dòlars i vendre wons, la seva moneda. S’est-
ima que durant el mes de gener es van com-
prar entre 300 i 500 milions de dòlars. Tot i 
això, sobre el won recau una crítica del De-
partament del Tresor nord-americà que la 
moneda està entre un 5 i un 20% artificial-
ment infravalorada (és a dir, que el seu preu 
real hauria de ser superior al preu de mer-
cat). 

 
• El Banc Central de Malàisia també ha in-

tervingut amb la compra de 200 milions de 
dòlars durant el mes de gener, des del mo-
ment que la seva moneda va marcar uns 
màxims històrics en 13 anys respecte el dò-
lar. 

 
• Tailàndia ha augmentat el tipus d’interès 

del 2,25% al 2,50% a principis de març, se-
guint amb la tendència a augmentar-los que 
ja va iniciar al juliol de 2010. Fins llavors, 
s’havien mantingut invariables des de març 
de 2009. En aquest cas, no és fa per frenar 
la inflació, ja que és estable, sinó per evitar 
que el baht es segueixi apreciant respecte el 
dòlar i l’euro. 

 

Però cal estar atents als efectes indirectes con-
tradictoris. Si ho emmarquen en allò que fa uns 
mesos es va anomenar “guerra de divises”, tro-
bem que l’elevat flux de capital que marxava 
dels països occidentals per anar a economies 
emergents amb millors oportunitats podria in-
tensificar-se. Aquests capitals poden veure’s 
atrets pels alts tipus d’interès a Àsia i causar tot 
el contrari al que es desitjava: una apreciació 
del tipus de canvi i una major volatilitat. 

En aquest sentit, per exemple, es troba l’avís 
llençat per Frederic Neumann, cap de recerca 
de l’entitat financera HSBC, en un article d’opi-
nió al Financial Times. Segons Neumann, la 
política monetària no és ja efectiva i, fins i tot 
perversa, i cal actuar més des del cantó de la 
política fiscal. 

En els darrers mesos, els Bancs 
Centrals de Corea del Sud, Ma-
làisia i Tailàndia han venut 
grans quantitats de la seva mo-
neda per evitar que s'apreciï. 

700.000.000.000€ 
Març 22, 2011 

L’acord assolit ahir dilluns a Brussel�les pels 17 
ministres d’economia de la Unió Europea resol 
els últims temes pendents sobre l’anomenat 
Mecanisme Europeu d’Estabilitat 
(MEDE), el fons de rescat permanent de la 
zona euro que entrarà en vigor a mitjans del 
2013 i que exigirà una bona participació del 
sector privat en les seves operacions. L’acord 
assolit ahir estableix un model de finançament 
basat en un capital compromès per valor de 

620.000 milions d’euros, i una contribució en 
efectiu de 80.000 milions d’euros més, és a dir, 
en total 700.000 milions d’euros. La clau 
del repartiment entre els països serà la seva 
quota en el Banc Central Europeu i per a Espa-
nya es tractarà d’un 11,9%.  

El nou instrument substituirà el fons provisio-
nal, anomenat Facilitat Europea d’Estabi-
litat Financera (FEEF), creat després de la 
crisi grega i estrenat l’any passat amb el rescat 

d’Irlanda. Segons Olli Rehn, co-
missari europeu d’Afers Econò-
mics, servirà perquè “les anome-
nades forces del mercat no tin-
guin el menor dubte sobre la nos-
tra capacitat d’actuar fins i tot en 
les situacions de major estrès”. 

La clau del repartiment entre els països 
serà la seva quota en el Banc Central 
Europeu  
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Espanya dins el fons de 
rescat 

L’Estat espanyol haurà 
d’aportar un total de 9.500 
milions d’euros en capital i 
uns 73.000 milions en avals o 
compromisos. La vicepresi-
denta del govern i ministra 
d’Economia, Elena Salgado, 
es va negar a facilitar aques-
tes xifres, però va assegurar 
que l’acord “és plenament sa-
tisfactori per a Espanya”. 
Part de les satisfacció espa-
nyola es pot atribuir a la crea-
ció d’una nova institució fi-
nancera encarregada de gesti-
onar aquest fons de rescat. Es 
tracta d’un petit truc compta-
ble que no existia en el cas del 
FEEF, pel qual els socis eviten 
que l’aportació d’avals com-
puti com a deute en els seus 
comptes públics. 

El lliurament en efectiu, però, 
s’ha d’anotar en el balanç els 
Estats com una despesa i, per 
tant, contribuirà al dèficit de 
l’any que sigui computable. 
L’acord, però, permet dos 
lliuraments: El primer al 

2013, i la resta, és a dir, 4.600 
milions en el cas d’Espanya, 
en els tres anys següents. Tot 
i això, les contribucions al 
MEDE encara han de ser rati-
ficades en els respectius par-
laments nacionals. Brussel�les 
confia que, després de la ci-
mera europea de dijous i di-
vendres, la ratificació es rea-
litzi de manera conjunta, per 
accelerar el procés i evitar 
possibles contratemps legisla-
tius en algun país. 

Quins països podran ac-
cedir al fons de rescat 
(MEDE)? 

Segons l’acord subscrit ahir a 
Brussel�les pels 17, es propor-
cionarà ajuda als països de la 
zona euro en dificultats se-
gons “estrictes condicions fi-
xades en un programa d’aj-

Informació addicional 

(1)   Mecanisme Europeu 
d’Estabilitat 

http://europa.eu/
legislation_summaries/
econo-
mic_and_monetary_affairs
/
stabi-
lity_and_growth_pact/
ec0009_es.htm 

(2) Governança Econòmica 
Europea: què és i el perquè 
de la seva importància (II) – 
eKonomicus – 07/02/2011 

http://
ekonomi-
cus.com/2011/02/07/
governanca-economica-
europea-que-es-i-el-perque-
de-la-seva-importancia-ii/ 

(3) Governança econòmica 
europea: què és i el per què 
de la seva importància (I) – 
eKonomicus – 02/02/2011 

http://
ekonomi-
cus.com/2011/02/02/
governanca-economica-
europea-que-es-i-el-per-que
-de-la-seva-importancia-i/ 

(4)Del pacient irlandès al 
sacrifici irlandès – eKono-
micus – 26/11/2010 

http://
ekonomi-
cus.com/2010/11/26/del-
pacient-irlandes-al-sacrifici
-irlandes/ 

Els ajuts seran, principalment, en forma de 
préstecs a curt i mig termini amb un tipus 
d’interès del 2 per cent els tres primers anys i 
del 3 per cent posteriorment  
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ust macroeconòmic”. Els ajuts seran, principal-
ment, en forma de préstecs a curt i mig termi-
ni amb un tipus d’interès del 2 per cent els tres 
primers anys i del 3 per cent posteriorment. 
“La concessió de l’assistència financera estarà 
condicionada al fet que l’Estat membre presen-
ti un pla creïble i demostri un compromís sufi-
cient per assegurar una participació adequada 
i proporcional del sector privat”, assenyala el 
mateix acord tancat ahir pels ministres. 

En línia amb els préstecs que atorga el Fons 
Monetari Internacional (FMI), s’exigirà una 
bona participació del sector privat, és a dir, 
que els inversors hauran de suportar part de les 
possibles pèrdues que obtingui l’estat. El ME-
DE es constituirà a través d’un tractat interna-
cional pels membres de la zona euro i tindrà la 
seu central a Luxemburg, el que permetrà que 
les aportacions compromeses no computin com 
a deute segons els criteris d’Eurostat, l’oficina 
estadística de la UE, sinó com una aportació a 
una institució financera internacional. 

Així doncs, el MEDE estarà dirigit per un con-
sell de governadors format pels ministres de 
finances de l’euro. El comissari d’Afers Econò-
mics i el president del Banc Central Europeu 
(BCE) participaran com a observadors. Aquest 
Consell de Governadors decidirà la concessió 
d’assistència, les condicions, la capacitat de 
préstec del MEDE i els canvis en els instru-
ments per majoria qualificada del 80% dels 
vots. 

L’estat del fons de rescat actual (FEEF) 

Els països de la zona euro segueixen sense un 
pacte sobre el fons actual que alleugi la pressió 
dels mercats sobre Portugal i el seu deute. Els 
ministres van deixar sense resoldre l’enfo-
rtiment del fons temporal (Fons Europeu d’E-
stabilitat Financera, FEEF) perquè la seva dota-
ció de 440.000 milions sigui realment efectiva i 
no es limiti als 250.000 milions actuals per 
mantenir la màxima qualificació de les agències 
de rating. 
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SUBVENCIONS ALIMENTÀRIES AL NORD D’ÀFRICA, 
CANVIARAN AMB ELS NOUS GOVERNS? 
Març 2, 2011 

Article originalment publicat al 
diari ARA, secció Emprenem: 
http://emprenem.ara.cat 

Actualment sabem que el preu de 
molts aliments ara són molt superi-
ors al seu punt més alt abans de la 
crisi. No és el cas, però, dels països 
del nord d’Àfrica i d’orient mitjà, 
que en general subvencionen bona 
part del preu dels molts dels ali-
ments i de productes derivats dels 
combustibles[1]. En un recent arti-

cle de dos membres de la Comissió 
Europea[2], s’argumenta com els 
propers governs s’haurien de preo-
cupar de modificar, retirar o focalit-
zar aquest tipus de subsidis. 

Abans de la crisi global de setembre 
del 2008, el preu de molts aliments 
i del petroli va augmentar conside-
rablement, fent augmentar d’aques-
ta manera la inflació en moltes eco-
nomies a nivell mundial. L’impacte 
d’aquesta pujada de preus va ser 
especialment crítica per a les eco-

[1] A Egipte, per exemple, es subvenciona el 10% d’alguns aliments. 

[2] Albers, R and M Peeters (2011), “Food and energy prices, government subsidies and fiscal balances 
in South Mediterranean countries”, European Commission Economic Papers No.437. 
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nomies nord-africanes i d’orient mitjà, tals com 
Tunísia, Líbia, Egipte, Israel, Jordània, Palesti-
na i Síria, on el percentatge de renda personal 
gastada en menjar és elevat. De fet, només les 
economies més avesades a l’agricultura, com el 
Marroc, varen poder resistir l’avenç dels preus 
dels aliments a escala mundial. Aquesta escala-
da de preus es frenà durant el 2009, ja que la 
crisi global va reduir substancialment la de-
manda global d’aliments i petroli. 

Però en els països del nord d’Àfrica i de l’Orient 
Mitjà, si observem el gràfic, aquests preus no 
van començar a disminuir (tot i ser, de mitja, 
més baixos que a la resta del món), sinó que 
van continuar la tendència a augmentar. Per 
tant, tot i que la majoria d’economies es varen 
poder beneficiar d’unes baixes taxes d’inflació 
per recuperar-se, altres països no. Quins són els 
factors que no han fet baixar els preus dels ali-
ments en aquests països? La resposta per a Al-
bers i Peeters és òbvia: en molts d’aquests mer-
cats existeix un monopoli ó bé un oligopoli con-
trolat per un petit grup d’empresaris. Per tant, 
molts països nord-africans i d’orient mitjà es-
tan subvencionant productes per a consumi-
dors desfavorits, però, operant en mercats oli-
gopolístics. 

Les recents revoltes a Tunísia, Egipte, Líbia i 
altres països de la regió demostren la pressió 
popular de molts d’aquests territoris sobre les 

subvencions d’aquests productes. Evidentment 
l’eliminació ó reducció de la totalitat ó parcial-
ment dels subsidis implicaria un immediat aug-
ment del preu dels productes subvencionats, 
que afectaria de forma desproporcionada a les 
famílies més pobres. I a més, aquest augment 
de preus implicaria retorn a altes taxes d’i-
nflació, el que a la vegada suposaria un obstacle 
a les polítiques monetàries a establir. Per tant, 
les autoritats monetàries i fiscals s’enfronten a 
un dilema: La continuïtat dels subsidis afavo-
reix a les rendes més pobres, però deixa en mal 
estat les balances públiques, mentre que un re-
tall d’aquests subsidis deteriora el poder de 
compra dels consumidors al augmentar el preu 
d’aquests. 

Evidentment entre les dues solucions extremes, 
eliminar o no els subsidis, n’hi ha d’i-
intermèdies. Una altre possible solució és, per 
tant, l’eliminació de les subvencions de manera 
gradual, com serà segurament el cas que adop-

taran Jordània i Egipte. Una altre possible solu-
ció intermèdia és l’orientació dels subsidis cap 
a les classes més desafavorides i no per al con-
junt de la població, una mesura que sembla que 
molts egipcis veurien amb bons ulls amb l’a-
rribada del nou govern. Evidentment la mesura 
no és senzilla d’adoptar, on comença la pobre-
sa? On s’estableix el límit subvencionable? 

Molts països nord-africans i 
d’orient mitjà estan subven-
cionant productes per a 
consumidors desfavorits, 
però operant en mercats 
oligopolístics  

Les recents revoltes a Tunísia, 
Egipte, Líbia i altres països de 
la regió demostren la pressió 
popular de molts d’aquests 
territoris sobre les subvenci-
ons d’aquests productes  
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ESTATS UNITS FOMENTA LA INVERSIÓ PRIVADA A 
EGIPTE 
Març 22, 2011 

Article originalment publicat al 
diari ARA, secció Emprenem: 
http://emprenem.ara.cat 

Nombrosos legisladors dels Estats 
Units busquen impulsar l’economia 
d’Egipte estimulant la inversió es-
trangera directa mentre el país afri-
cà va votar en referèndum una re-
forma constitucional el passat dis-
sabte dia 19, després de la revolta 
popular que va enderrocar a Hosni 
Mubarak. En concret, un 77% 
dels egipcis es va pronunci-
ar a favor de la revisió de la Cons
titució, va anunciar diumenge Mo-
hamed Atiya, president de 
l a  c o m i s s i ó  a  c à r r e c  d e 
la consulta,  precisant que 
la participació va ser del 41%. 

Hem de tenir en compte, que des 
de la partida de Mubarak, qui diri-
geix el país nord-africà és l’exèrcit. 
I el present resultat del referèn-
dum permetrà al 
Consell Suprem de les 
Forces Armades seguir 
endavant amb el ca-
lendari de reformes i 
continuar amb la pre-
paració de les elecci-
ons previstes per al 
mes de setembre. 

Les inversions dels 
Estats Units a Egip-
te 

Membres del Congrés 
nord-americà estan 
treballant sobre un projecte de llei 
per capitalitzar petites i mitjanes 

empreses a Egipte i impulsar la in-
versió directa estrangera en el sec-
tor privat. Segons la majoria d’a-
nalistes, si s’aprova la norma, es 
contribuirà a pal�liar els greus pro-
blemes econòmics d’Egipte, com 
l’enorme grau d’atur que castiga 30 
per cent dels joves, i estimularà el 
creixement econòmic a llarg termi-
ni del país més poblat de la regió. 
“La riquesa en petroli i gas natural 
va anar a parar a mans d’uns pocs i 
la població no pot més”, va asse-
nyalar el senador John Kerry, pre-
sident del Comitè de Relacions Ex-
teriors de la cambra alta del Con-
grés. Per la seva banda, Hillary 
Clinton, secretària d’Estat nord-
americana, va prometre el dimecres 
al Caire un paquet d’ajuda immedi-
ata de 90 milions de dòlars i es va 
referir al pla de la Corporació d’In-
versió Privada a l’Estranger (OPIC) 
de destinar 2.000 milions de dòlars 
al sector. ”Les inversions privades 
són fonamentals per a la seguretat, 

l’estabilitat, el creixement i la crea-
ció d’ocupació al Pròxim Orient i 
Àfrica del nord”, va assenyalar la 
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Un 77% dels egipcis es va pronunci-
ar a favor de la revisió de la Constitució  
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presidenta de OPIC, Katherine 
Littlefield, qui va acompanyar a 
Clinton a Egipte. 

Però els crítics de les reformes 
liberals sostenen que “el proble-
ma és que els Estats Units volen 
fer una reforma econòmica libe-
ral que redueixi les empreses de 
l’Estat i promogui la privatitza-
ció, el que pot fer augmentar la 
desigualtat”, va dir Marina Otto-
way, directora del programa per 
Orient Mitjà del grup d’estudi 
Carnegie Endowment for Inter-
national Peace. A principis dels 
anys 90, Mubarak, va adoptar 
programes del Fons Monetari 
Internacional vincu-
lats al lliure mercat i 
a les privatitzacions 
que van acabar be-
neficiant a uns pocs 
sectors socials i ac-
centuant la desigual 

distribució de la riquesa. Les 
mesures econòmiques de llavors 
van contribuir al ressentiment 
popular contra el règim, el que 
va derivar en la renúncia de Mu-
barak del passat 11 de febrer, 
sostenen diversos especialistes. 
Segons Ottoway, “El malestar 
popular s’origina en les reformes 
econòmiques de 1991″. Després 
d’anys d’assistència econòmica i 
de promoure la democràcia a 
Egipte, no està clar que els pro-
grames de recuperació econòmi-
ca previstos hagin de tenir resul-
tats diferents als de Mubarak. 

Informació addicional 

(1)   Overseas Private In-
vestment Corporation – 
OPIC 

http://www.opic.gov/ 

(2)   Unsettling America – 
R. Skidelsky – Project 
Syndicate – 17/03/2011 

http://www.project-
syndicate.org/
commentary/skidelsky38/
English 

(3)   Carnegie Endowment 
for International Peace 

http://
carnegieendowment.org/ 

El malestar popular s’origi-
na en les reformes econòmi-
ques de 1991  
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Aproximadament unes 500.000 
persones, 250.000 segons fonts po-
licials, van desfilar ahir pel centre 
de Londres en contra les retallades 
del govern de David Cameron. A 
Hyde Park es va celebrar un míting 
al qual la majoria de la gent no va 
poder arribar a causa de la massiva 
assistència de públic. En aquest mí-
ting final, el líder laborista Ed Mili-
band es va queixar del paper dels 
bancs en l’actual crisi, però també 
va insistir en la idea de “retallar dè-
ficit”, però no de forma ” tan ràpida 
ni tan profunda “com ho està fent el 
Govern. Tot s’ha de dir, que el pú-
blic va aplaudir però sense gaire 
entusiasme. Molts van destacar que 
els laboristes tenen també la seva 
part de responsabilitat sobre el pe-
nós estat de l’economia britànica, 
recordem que els ex-primers minis-
tres Gordon Brown i Tony Blair són 
laboristes. 

La cita porta el segell dels sindicats i 
l’objectiu és protestar contra el pla 
d’ajust presentat per Cameron, que 
es proposa eliminar en cinc anys un 
dèficit públic d’entorn el 12%. El 
programa inclou una pujada de l’-
IVA del 17,5% al 20%. Però es cen-
tra sobretot en la reducció de la des-
pesa pública, que minvarà en cinc 
anys en uns 95.000 milions d’euros. 
Hem de tenir en compte, que el pla 

el va presentar el Govern l’octubre 
de l’any passat, però els primers re-
talls entraran en vigor la setmana 
que ve. Per això els qui s’oposen a 

ells han triat aquest cap de setmana 
per a la protesta. 

Durant la manifestació, però, un 
grup d’encaputxats es enfrontar a la 
policia i va atacar diverses sucursals 
bancàries, entre elles una del San-
tanderUK. Van irrompre en diver-
ses botigues del centre de Londres 
com Fortnum & Mason ó TopShop, 
al mateix temps que calaven foc al 
centre d’Oxford Street, principal 
artèria comercial de la ciutat. La 
policia afirma que es tracta d’un 
grup minoritari, mentre que altres 
fonts afirmen que eren aproximada-
ment un miler. Fins ara, han estat 
arrestades nou persones. 

Per la seva part, Brendan Barber, 
líder de la confederació de sindicats 
va fer èmfasi sobretot en la defensa 
de la sanitat pública. “Amb els su-
posats estalvis per guanyar en eficà-
cia, el NHS (sigles del sistema pú-
blic de salut) està ja en cures inten-
sives. No els deixarem que destruei-
xin el que ens ha costat construir 
durant generacions”. El Govern ha 
promès mantenir com a mínim el 
pressupost real de la sanitat, però al 
mateix temps pretén fer-lo més ren-
dible i retallar en uns serveis sanita-
ris per invertir en d’altres. Els ma-
teixos conservadors estan preocu-
pats perquè la imatge de la sanitat 

pública pot ser un 
dels elements bà-
sics que jugui en 
contra en la pro-
pera campanya 
electoral. Tanma-
teix, molts dels 
assistents ahir a 
Londres recorda-
ven les manifes-

tacions en contra la “poll tax” de 
Margaret Thatcher dels anys ’80. 
De fet, alguns repetien les consignes 
de “són els tories de sempre”. 

PROTESTES A LONDRES PER LES RETALLADES DEL 
GOVERN DE CAMERON 
Març 27, 2011 

El Govern ha promès mantenir 
com a mínim el pressupost real de 
la sanitat, però al mateix temps 
pretén fer-lo més rendible i reta-
llar en uns serveis sanitaris per 
invertir en d’altres  
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