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EL PACTE EUROPEU DEL 21 DE JULIOL: LA 
SOLUCIÓ ESPERADA? 
Agost 09, 2011 

Segurament no són pocs els ciuta-
dans que esperaven que el pacte del 
21 de juliol calmés els ànims dels 
mercats i frenés, si més no, l’espiral 
de la crisi del deute europeu. Sor-
prenentment per a alguns i no tant 
per a altres, el pacte no ha tin-
gut, però, els efectes esperats 
en els mercats. No només això, 
sinó que durant l’última setmana 
les borses, impulsades per la crisi 
del deute americà, s’han desplomat 
de manera espectacular. Al mateix 
temps,diverses accions preses en el 
si de la UE amb la intenció de cal-
mar els mercats també han estat 
interpretades de la pitjor manera 
possible.  

El quatre d’agost el Banc Central 
Europeu (BCE) anunciava la com-
pra de bons a països de l’Eurozona, 
matisant, però, que ni Itàlia ni Es-
panya estaven, de moment, entre 

els països seleccionats, la qual cosa 
va desconcertar enormement els 
mercats. La consegüent pujada de 
la prima de risc va portar finalment 
al BCE, que temia un ‘dilluns negr-
e’, a anunciar que sí que compraria 
deute espanyol, donant així un res-
pir als mercats i propiciant una bai-
xada important de la prima de risc. 
El dia abans, el president de la Co-
missió Europea – Durao Barroso – 
enviava una carta als líders dels go-
verns de l’Eurozona alertant-los de 
la reacció escèptica per part dels 
mercats sobre el pacte del 21 de ju-
liol. Aquest gest el van interpre-
tar  com un descrèdit del mateix 
pacte, i malgrat l’esforç dels asses-
sors de Durao Barroso per dissipar 
els dubtes sobre aquest , el mal es-
tava fet. Olli Rehn, comissari euro-
peu d’afers econòmics i monetaris 
admetia també fa uns dies que el 
pacte no havia causat la reacció es-

perada, tot i que, en 
aquest cas, ell apunta-
va a les expectati-
ves  poc realistes dels 
mercats– i no pas al 
pacte en si mateix  - 
com a causants de la 
reacció negativa dels 
mateixos mercats. 

Però…en què consis-
teix exactament el 

Resolucions del pacte del 21 de Juliol per la Unió Europea 

Es pot consultar a través del Consell de la Unió Europea—Economic & 
Financial Affairs: 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/
economic-and-financial-affairs.aspx?lang=en&BID=93 

A principis d’agost, el presi-
dent de la Comissió Europea – 
Durao Barroso – enviava una 
carta als líders dels governs de 
l’Eurozona alertant-los de la 
reacció escèptica per part dels 
mercats sobre el pacte del 21 
de juliol. 
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pacte i quins són els seus pos-
sibles errors? 

El pacte del 21 de juliol 

En l’enllaç mostrat al quadre 
inferior verd es poden veure les 
conclusions del pacte, que in-
tentem resumir de forma explí-
cita a continuació: 

 Canvis en el rescat existent 

• S’allargarà el període de ven-
ciment del deute existent de 
Grècia amb el Fons Europeu 
d’Estabilitat Financera (FEEF). 

Ampliació del rescat i canvis 
del mateix 

• S’amplia el rescat a Grècia 
des d’ara fins al 2014 amb 109 
mil milions d’euros provinents 
del FEEF i el Fons Monetari 

Internacional (FMI). D’aquests 
109,000 milions, 35 seran uti-
litzats per Grècia per comprar 
bons qualificats amb triple A i 
tenir així una garantia per 
emetre més deute. Vint mil mi-
lions més seran utilitzats per 
Grècia per comprar els seus 
propis bons a un preu inferior. 

• S’allargaran els períodes de 
venciment d’aquest préstec de 
7,5 anys a 15-30 anys i es bai-
xarà els tipus d’interès fins un 
3,5%. Aquesta reestructuració 
del venciment i tipus d’interès 
serà aplicable també a Irlanda i 
Portugal. 

Participació del sector privat 

• Participació del sector privat 
en el futur rescat de Grècia va-
lorat en 37 mil milions d’euros. 
Es calcula que d’aquí al 2020 
els bancs que posseeixen bons 
grecs intercanviaran els bons 
antics per nous bons que expi-
ren al cap de 15 -30 anys. 

Intervenció BCE 

• Es pretén que el BCE actuï 
quan ho consideri convenient 
comprant deute d’Estats amb 
problemes de liquiditat als 
mercats secundaris. 

• Es recapitalitzaran els bancs 
dels països que ho necessitin, i 
es desemborsaran 20 mil mili-
ons d’euros per recapitalitzar 
els bancs grecs. 

És suficient? 

Aquesta és sens dubte una de 
les preguntes més complexes 
del moment. La reacció del 
mercat ha estat més aviat ne-
gativa: les primes de risc d’Es-
panya i Itàlia es van enfilar i 
les borses del món van regis-
trar fortes pèrdues la setmana 
passada, influenciades per la 
inseguretat de la zona euro així 
com per la crisi del deute dels 
Estats Units. Però no queda 
clar què és el que els sembla 
malament: és el pacte en si? O 
bé la complexitat del mateix? 
Ha fallat la comunicació de la 
decisió al públic? 

Repassant alguns articles de 
Font: The Economist 

El pacte inclou modificacions en el paquet de 
rescat existent, amplia el pla, demana la par-
ticipació del sector privat i fixa la intervenció 
del Banc Central Europeu. És suficient? 
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revistes i acadèmics rellevants, 
sembla ser que s’ha fet un pas 
endavant molt important amb 
el pacte del 21 de juliol, tot i 
que hi ha opinions divergents 
sobre si ha estat suficient o no. 

Nouriel Roubini, economis-
ta de gran reputació i un dels 
pocs que va saber predir la cri-
si financera del 2008, escriu en 
un article del 19 de juliol al dia-
ri Expansión que la ‘única so-
lución realista y sensata es 
una reestructuración ordena-
da y orientada hacia el merc-
ado’. Al llarg de l’article va des-
envolupant aquesta idea, argu-
mentant que permetre a 
Grècia intercanviar bons 
antics per nous a un venci-
ment més llarg i baixar els 
tipus d’interès ja serà un 
pas definitiu per allunyar 
el fantasma de la fallida. 
També menciona la recapitalit-
zació dels bancs de l’Eurozona 
i el proveïment de liquiditat a 
certs bancs europeus com me-
sures necessàries per evitar el 
contagi de la crisi del deute a la 
resta d’Europa. Es mostra a 
favor de les mesures d’au-
steritat i reformes estructurals 
dels països de la perifèria i a la 

vegada insisteix en incen-
tivar el creixement de les 
economies d’aquests paï-
sos. Roubini, però, es 
mostra en contra de la 

participació ‘voluntària’ dels 
bancs, ja que, argumenta, això 
imposaria uns tipus d’interès 
prohibitius dels bons grecs. 

La revista The Economist, 
però, va més enllà en les seves 
opinions. El rotatiu aposta per 
una reestructuració orde-
nada i parcial del deute 
grec de manera que aquest 
es vegi disminuït fins a la 
meitat (80%). Tot i que ad-
met que aquesta decisió podria 
comportar un augment del risc 
de contagi de la crisi a altres 
països europeus, creu que no 
agafaria per sorpresa als mer-
cats, els quals ja fa temps que 
ho veuen venir. També argu-
menta que les pèrdues dels 
bancs afectats serien completa-
ment assumibles i finalment 
suggereix que les alternatives 
que hi ha no són vàlides. Una 
d’elles, una fallida desordena-
da acompanyada de la sortida 
de l’euro per part de Grècia, 
devaluaria el nou dragma 
(anterior moneda) augmentant 
encara més la càrrega del deute 
i provocant un increment des-
bocat de la inflació. A més, 
Grècia, al ser un país petit im-
portador, no es beneficiaria 

molt de la devaluació. L’altra 
alternativa, massives transfe-
rències dels governs europeus 
a Grècia enfurismarien els ciu-
tadans europeus, creant una 
crisi política de grans dimensi-
ons. Malgrat que la revista 
menciona com a part de la so-
lució una forma més ‘suau’ de 
reestructuració tot allargant els 
venciments dels bons exis-
tents, es decanta per la rees-
tructuració parcial del deute. 

Aquestes dues opinions exem-
plifiquen la dificultat de jutjar 
el pacte del dia 21 de juliol. La 
major part dels punts que 
menciona Roubini s’han vist 
reflectits al pacte del 21 de juli-
ol, el que ens permetria supo-
sar que la Unió Europea, 
aquesta vegada, ‘ha fet els 
deures’. Però agafant la idea 
del The Economist, queden 
grans dubtes sobre si el 
pacte ha resolt del tot el 
problema de solvència de 
Grècia. 

El problema de fons 

Malgrat les possibles divergèn-
cies entre acadèmics, tant 
aquests articles com d’altres 
(per exemple veure l’article de 
Guido Tabellini) apunten a una 
mateixa direcció: la Unió Euro-
pea necessita desesperadament 
una major integració política, 
econòmica i fiscal per salvar no 
només l’Eurozona sinó tota la 
Unió Europea. 

S’ha culpat  les agències de 
qualificació del deute per la 

Si una lliçó es pot extreure de la crisi del 
deute americà, és que no és tant el deute 
exagerat el que fa trontollar els mercats, si-
nó la indecisió i la falta d’unió política.  

Roubini argumenta que permetre a Grè-
cia intercanviar bons antics per nous a 
un venciment més llarg i baixar els tipus 
d’interès ja serà un pas definitiu per allu-
nyar el fantasma de la fallida  
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seva pèssima actuació just 
abans de la crisi, s’ha mencio-
nat els especuladors com la 
causa de tots els mals, i ara a 
més a més  ningú dubta 
en  senyalar la crisi del deute 
d’Estats Units com a part del 
problema. Efectivament, tots 
aquests elements i molts 
d’altres són part del problema, 
però no representen el fons del 
problema. I precisament, si 
una lliçó es pot extreure de la 
crisi del deute americà, és que 
no és tant el deute exage-
rat el que fa trontollar els 
mercats, sinó la indecisió i 

la falta d’unió política. 

El problema principal el tenim 
dins de casa nostra, és a dir, 
dins d’Europa, on molts dels 
líders actuals no s’acaben de 
creure la Unió Europea, aquest 
marc institucional creat fa poc 
més de 60 anys que, malgrat 
les seves imperfeccions, ens ha 
permès prosperar durant dèca-
des i dècades. La increduli-
tat dels mateixos líders es 
converteix en una falta de 
visió a llarg termini, i mal-
grat que ara s’hagi demostrat 
que la Unió monetària coixeja, 

no hi ha consens per dotar-la 
de l’extremitat que li falta: una 
unió política i fiscal. I això és el 
que demanen a crits no només 
els mercats, sinó grans econo-
mistes i filòsofs com Amartya 
Sen i nombrosos polítics i eu-
ropeistes convençuts com Guy 
Verhofstadt, Jacques Delors, 
Felipe González i Romano Pro-
di -entre d’altres – en diversos 
articles que podeu trobar refe-
renciats més amunt. Que més 
ha de passar per a què es vagi 
en aquesta direcció? Fins quan 
hem d’esperar? 

Articles addicionals 

Article al diari digital European Voice: ‘Rehn: rescue-fund tools will be ready in weeks’, 5 d’agost 
2011.  
http://www.europeanvoice.com/article/2011/august/rehn-rescue-fund-tools-will-be-ready-in-
weeks/71829.aspx 

Article al ‘Brussels Blog’ del Financial Times: ‘Was Barroso’s letter bold leadership or bad timing?, 5 
d’agost 2011.  
http://blogs.ft.com/brusselsblog/#axzz1UMCPJr35 

Article a ‘Coulisses de Bruxelles’ de Jean Quatremer: ‘Comment la crise grecque a féderé l’Europe’, 23 
juliol 2011:  
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2011/07/comment-la-crise-grecque-a-f%C3%A9d%
C3%A9r%C3%A9-leurope.html 

Article a ‘El Europeo’: ‘¿Que agencias de cualificación?’, 31 Juliol 2011.  
http://eleuropeo.es/news/article/que_agencias_de_calificacion/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eleuropeo+%
28El+Europeo%29#When:00:00:44Z 

Article a ‘Eva en Europa’: ‘ The Euro can be saved. Indeed’, 12 juliol 2011.  
http://evaeneuropa.blogspot.com/2011/07/euro-can-be-saved-indeed.html 

Article a ‘VoxEU’ de Guido Tabellini: ‘The eurozone crisis: what needs to be done’, 15 juliol 2011. 
http://voxeu.org/index.php?q=node/6757 

Article de Amartya Sen: ‘La democracia europea, en juego’, 27 de juny 2011 
http://elcomentario.tv/reggio/la-democracia-europea-en-juego-de-amartya-sen-en-el-
mundo/27/06/2011/ 

Article de Michel Rocard, Jan Pronk, Jorge  Sampaio, Guy Verhofstadt et al: ‘Un new deal para 
Europa’, 4 de juliol 2011 
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110704/54180096114/un-new-deal-para-
europa.html 
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ÉS PREFERIBLE UN BANC CENTRAL EUROPEU O UN 
BANC CENTRAL NACIONAL? 
Juliol 19, 2011 

Generalment, quan la premsa eco-
nòmica vol llençar una crítica a la 
unió monetària que governa part 
d’Europa des de fa més d’una dè-
cada, acostuma a recordar que 
aquesta unió ha implicat perdre 
sobirania sobre la política monetà-
ria –marca el tipus d’interès ban-
cari oficial– i que, per tant, és per-
judicial pels interessos nacionals. 
S’argumenta que l’economia es 
pot trobar “encorsetada” en un 
tipus d’interès que no li convé en 
aquell moment.  

Precisament, aquesta situació s’ha 
acabat plantejant com un dels pro-
blemes que impedeix la reacció de 

les economies europees perifèri-
ques (Portugal, Grècia, Irlanda, 
etc.): es veuen obligats a acceptar 
el tipus d’interès oficial fixat des 
de Frankfurt, que acostuma a afa-
vorir les potències europees, so-
bretot Alemanya (veure article d’-
eKonomicus sobre els beneficiats i 
perjudicats de les polítiques del 
Banc Central Europeu del 12 d’-
abril de 2011). I el problema pren 
rellevància especialment ara, en 
que fa poc més d’una setmana que 
el BCE va augmentar de nou un 
0.25% el tipus d’interès. Davant la 
insistència d’algunes veus, porta a 
plantejar-se la idoneïtat d’una po-
lítica monetària comuna. 

Europa: obligats a coordinar 
la política monetària sigui 
unió monetària o no ho sigui 

Cada política, en el fons, té les se-
ves virtuts i desavantatges. Els 
costos de tenir una institució com-

una que dicta els tipus d’interès de 
referència per tots els països 
membres són els que es comenta-
va abans: la variació del tipus pot 
venir en el moment menys ade-
quat per un d’aquests membres. I 
és llavors quan es troba a faltar la 
discrecionalitat en els tipus d’i-
nterès. Les crítiques mencionades 
al començament de l’article també 
emfatitzen, precisament, aquest 
fet: hi ha països que formen part 
de la UE-15 (aquesta és, la Unió 
Europea de 15 països, abans de 
l’ampliació als 17 països d’Europa 
de l’est) que tenen un banc central 
independent de l’europeu, ja que 
no van adoptar l’euro, i que, per 

tant, tenen més capacitat per ma-
niobrar davant la crisi. 

Però aquest no és un argument 
prou fort ni prou convincent 
per criticar una unió monetà-
ria com l’europea. Sí, probable-
ment aquests països fora de l’euro 
tinguin més capacitat de maniobra 
en matèria de política monetària, 
però tampoc gaire més i, sobretot, 
no suficient com per a ser un fac-
tor determinant per recuperar-se 
de la crisi. 

I ho podem exemplificar amb el 
cas dels països UE-15 que no han 
adoptat l’euro. A la pràctica, 
aquests països acaben per 
“acomodar” en major o menor 
mesura la seva política monetària 
a la que dugui a terme el BCE, que 
és, en el fons, la institució de refe-
rència. És a dir, tot i tenir total 
capacitat per dur a terme la políti-
ca monetària que més els interes-

  

7 

La política econòmica independent no existeix. 
No acostuma a ser eficaç –ni convenient. 
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si, acaba resultat que el més 
pràctic i beneficiós, per inten-
tar distorsionar el mínim pos-
sible l’activitat econòmica, és 
“seguir” el tipus d’interès que 
es fixi a la unió monetària. Dur 
a terme una política mone-
tària independent o bé no 
és eficaç o bé no és conve-
nient. Seria així a causa dels 
factors següents: 

• Existeix una mobilitat pràcti-
cament perfecta de mercaderi-
es, capitals i persones entre els 
països membres de la UE-15, 
tinguin o no tinguin adoptat 
l’euro. 
 
• Els països fora de la Zona Eu-
ro realitzen la major part de les 
transaccions econòmiques dins 
d’aquest espai político-
econòmic. 
 
• El sector financer nacional és 
molt interdependent de les en-
titats financeres de la Zona Eu-
ro (i que operen amb l’euro i 
sota el tipus d’interès marcat 
per Frankfurt). 
 
•Finalment, tenen un pes eco-

nòmic relativament menor, 
òbviament, davant la unió eco-
nòmica europea, que és qui 
marca el ritme dels esdeveni-
ments. 
 
El gràfic següent intenta mos-
trar com la pauta que seguei-
xen els tipus d’interès fixats pel 
Banc d’Anglaterra i el Banc 
Central de Dinamarca (tots dos 
mantenen la independència del 
Banc Central) és molt similar a 
la fixada pel BCE, evidenciant 
aquesta interdependència a la 
pràctica. De fet, Dinamarca fa 
mesos que va decidir lligar la 
seva política monetària a la de 
la Zona Euro (tant el tipus de 
canvi de la corona contra l’euro 
com els tipus d’interès). De fet, 
el mateix dia que Jean-Claude 
Trichet, governador del BCE, 
va anunciar l’increment del 
tipus de l’1% al 1,25%, a Co-
penhaguen també es va anun-
ciar el canvi de l’1,30% al 
1,55%. Al gràfic, s’ha inclòs 
Brasil com a exemple d’una 
política monetària molt més 
independent de l’Europea (per 
raons òbvies entre els dos blocs 
econòmics). 

[Per als economistes més teò-
rics: l’escenari representat és 
molt proper –no 100% replica-
ble, per descomptat– al que 
descrivien Robert Mundell i 
Marcus Fleming al seu mo-
del macroeconòmic: quan el 
capital és perfectament mòbil i 
hi ha tipus de canvi fix, els 
bancs centrals no poden seguir 
una política monetària inde-
pendent.] 

En definitiva, un país pot tenir 
un banc central propi, que fixi 
els tipus d’interès que cregui 
que millor convé al territori. O 
bé, pot cedir la competència 
sobre aquest aspecte a una au-
toritat monetària supranacio-
nal, com el cas de la Zona Eu-
ro. Però no té perquè ser millor 
la primera situació que la sego-
na: la política econòmica inde-
pendent no existeix. Per tant, 
pot no agradar que el BCE pugi 
ara mateix el tipus d’interès 
motivat per una alta inflació a 
Alemanya. Però això és quel-
com que s’ha de solucionar 
a través de la governança 
europea, i no pas llençant cri-
des a un passat millor, sense 
euro ni BCE. 
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SRI LANKA: ECONOMIA DE POST-GUERRA 
Juliol 9, 2011 

Al començament de l’any 2009, 
1Kg. d’arròs era tan escàs que el ta-
mil Selvadurai en pagava 25 dòlars 
o més. Això va passar quan ell i des-
enes de milers de persones, gairebé 
tots de la minoria tamil, van ser 
obligats a viure en un estret seg-
ment de terra sobre la costa nord, 
mentre la sagnant guerra civil de 
Sri Lanka entrava ja en la seva fase 
final. Doncs sí, per a molts descone-
guda, Sri Lanka va sortir no fa ni 
dos anys d’una guerra civil que durà 
26 anys i que es cobrà entre 80.000 
i 100.00 vides. Es va tractar d’una 
guerra ètnica entre la majoria sin-
galesa i la minoria tamil del nord i 
est de l’illa. Per als singalesos la se-
va religió és el budisme , mentre 
que els tamils, al igual que al sud de 
l’Índia, són hinduistes. 

Els separatistes “Tigres Tà-
mils”, que van lluitar per 
l’autonomia del nord i est de 
Sri Lanka, es van declarar 
derrotats per les forces re-
gulars del govern el 17 de 
maig de 2009 en ser assassi-
nat el seu principal líder: 
Velupillai Prabhakaran. El 
conflicte havia començat el 
1983, després d’una sèrie 
d’atacs de la comunitat sin-
galesa, majoritària en aquest 
país, contra la tàmil, predo-
minant en aquesta zona 
(veure mapa). 

Per a Selvadurai, ara que la 
guerra s’ha acabat, el quilo-
gram d’arròs li costa 50 cen-
taus de dòlar, encara menys 
que en altres parts del país. 
Tot i això, segons l’agència 
IPS que és qui li fa l’e-
l’entrevista, quan se li de-
mana que descrigui la vida 
després de la guerra, tot el 
que diu és: “Difícil, la vida 

és encara difícil”. Però Selvadurai 
no pot evitar recordar èpoques pit-
jors, quan els aliments, les medici-
nes i tota la resta era escàs al Vanni, 
província del nord, on els Tigres 
d’ètnia tamil, van lliurar les seves 
últimes batalles contra les forces 
del govern. Selvadurai va estar uns 
sis mesos en campaments del go-
vern per als desplaçats. Va tornar a 
casa, o al que quedava d’ella, a mit-
jans del 2009. 

La vida a Allan Kulam i Vanni 

A Allan Kulam, província del nord-
est del país, hi ha 187 famílies regis-
trades, totes les quals viuen en 
construccions temporals o semiper-
manents que els serveixen de cases, 
fetes de fang i sostres elaborats amb 

Font: University of Texas at Austin 
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xapa. Per als vilatans, la bici-
cleta és el principal mitjà de 
transport, ja que els serveis de 
transport públic pràcticament 
no existeixen. Aquests sobre-
viuen en base a treballs ocasi-
onals, cria d’animals i cultiu 
d’arròs i verdures. No hi ha 
treballs permanents i els únics 
que ofereixen un ingrés esta-

ble són els que ocupen els 
pocs empleats del govern, 
principalment mestres. 

Degut a la falta d’inversions 
privades, els vilatans busquen 
cada vegada organitzar-se de 
forma comunitària: “Si hi ha-
gués empreses privades dispo-
sades a venir, els vilatans po-

drien guanyar molt més”, va 
dir Nagmani Rathnaraja, sots-
director del Re-awakening 
Project, una iniciativa conjun-
ta del govern de Sri Lanka i el 
Banc Mundial per ajudar a 
desenvolupar les províncies 
més castigades per la guerra. 
De moment, només hi ha dues 
grans inversions: una multi-
nacional que compra llet als 
ramaders de la regió i una ta-
baquera va assenyalar que 
ajudarà en el cultiu d’aquest 
producte. En ambdós casos no 
s’especifiquen els noms de les 
companyies. 

Sri Lanka va sortir fa dos anys d’una 
guerra civil que durà 26 anys i que es co-
brà entre 80.000 i 100.00 vides. Es va 
tractar d’una guerra ètnica 

EL NEXE ‘AIGUA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA’: COM GARANTIR-LO, TOT 
EVITANT EL CONFLICTE 
Juliol 25, 2011 

Article originalment pu-
blicat per Roger Guiu a la 
revista L’Economista del 
mes de juny, editada pel 
Col�legi d’Economistes de 
Catalunya, a qui agraïm 
el suport donat. 

L’aigua és un dels recursos més 
propensos a ser una font de 
conflicte al segle XXI. Els ris-
cos per la societat venen moti-
vats per una incorrecta gestió 
de l’aigua, per la ineficiència en 
el seu ús, pel canvi climàtic i 
pel repte que suposa la segure-
tat alimentària a mig termini. 
Tot i això, no hi ha (i no es pre-
veuen) guerres pròpiament 
dites pel control d’un bé tan 
escàs com l’aigua. Sinó, per 
què un país com Jordània, per 
exemple, amb baixa pluviome-
tria, sistemes d’irrigació inefi-
cients i poc poder de decisió a 
la conca del riu Jordà, no ha 
entrat en conflicte davant pro-
blemes de total escassetat d’a-
igua? 

La resposta rau en què Jordà-
nia ha utilitzat els recursos hí-
drics d’altres països per fer 
créixer els aliments que no po-
dia produir dins el seu territori 
per manca de recursos. Com? 
A través de la importació d’-
aliments, també ha “importat” 
els volums d’aigua “virtuals” 
que estaven continguts en el 
producte, és a dir, tota aquella 
aigua que ha fet falta per fer 
créixer els cultius i produir els 
aliments. El concepte va ser 
introduït pel geògraf britànic 
Tony Allan i, arran de tot això, 
ha aparegut un món nou per a 
la investigació en l’àmbit de 
l’aigua. 

Per què un país com Jordània amb baixa 
pluviometria, sistemes d’irrigació inefici-
ents i poc poder de decisió a la conca del 
riu Jordà, no ha entrat en conflicte davant 
problemes de total escassetat d’aigua? 



eKonomicus.com   Juliol—Agost 2011 Desigualtats i desenvolupament 

11 

Relacionat amb aquest concep-
te trobem la petjada hídrica. 
És un indicador que mostra els 
volums totals i la ubicació del 
consum d’aigua que es fa en un 
país, conca o regió, i fins i tot a 
nivell de persona o empresa. 
És a dir, mostra tots els tipus 
d’ús d’aigua, dins o fora del 
territori, que han contribuït a 
la producció dels béns i serveis 
consumits. Està molt determi-
nada pels hàbits de consum i 
per les condicions en que s’han 
produït els aliments: necessi-
tats particulars de cada cultiu, 
pràctiques agrícoles, tipus d’-
aigua disponible, clima, etc. 
Per tant, disposem actualment 
d’uns esquemes innovadors 
que, en certa manera (no és un 
indicador totalment exacte i 

manca d’una metodologia es-
tàndard), ens permeten avalu-
ar i comparar l’eficiència i sos-
tenibilitat en l’ús de l’aigua a 
múltiples escales. També, sa-
ber en quins cultius cada regió 
és més eficient, comparant re-
queriments i disponibilitat d’-
aigua; és a dir, on es troben els 
avantatges comparatius. 

Tot plegat permet posar en re-
lleu importants paradoxes. Per 
exemple, com hi ha regions 
amb forta escassetat d’aigua 
que, de fet, estan exportant 
recursos hídrics –en forma d’-
aigua incorporada a productes 
intensius en aigua– a altres 
països sense problemes de dis-
ponibilitat hídrica. O bé com el 
cas d’Aràbia Saudita, on s’utili-

tzen les reserves finites d’aigua 
fòssil per irrigar el desert i pro-
duir-hi blat. Un blat que reque-
riria menys quantitat d’aigua 
en moltes altres parts del món. 

Per tant, el nexe amb la qüestió 
de la seguretat alimentària és 
evident. Però el punt clau aquí 
rau en no confondre el concep-
te de seguretat alimentària 
amb el d’autosuficiència ali-

 

Informació addicional 

[1] Web de l’equip investiga-
dor sobre la petjada hídrica 
‘Water Footprint Network-
’ (també té versió en castellà) 

http://
www.waterfootprint.org/?
page=files/home 

[2] Calculadora individual de 
la petjada hídrica personal 

http://
www.waterfootprint.org/?
page=cal/
waterfootprintcalcula-
tor_indv 

[3] Grup al LinkedIn de Wa-
ter Footprint 

http://www.linkedin.com/
groups?
mostPopu-
lar=&gid=2621964 

[4] Ressenya del llibre 
‘Globalització d’aigua – com-
partir els recursos d’aigua 
dolça del planeta’, d’Arjen 
Hoekstra i Ashok Chapagain; 
editat per la Fundació Agbar. 

http://
www.fundacionagbar.org/
ca/page.asp?id=6&ui=344 

L’aigua “virtual” són els volums d’aigua que 
estaven continguts en el producte, és a dir, 
tota aquella aigua que ha fet falta per fer 
créixer els cultius i produir els aliments.  
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mentària. La seguretat alimen-
tària probablement no passa 
per intentar ser autosuficient 
sinó per teixir unes relacions 
comercials seguint els criteris 
d’eficiència dibuixats per la 
petjada hídrica i el comerç d’a-
igua virtual. En aquest sentit, 
s’argumenta que un esquema 
d’intercanvi eficient a nivell 
internacional hauria de pro-
moure la producció d’aliments 
intensius en aigua als països 
més humits per exportar-los 
als països més àrids. 

Hoekstra i Chapagain, dos dels 
investigadors que més han des-
envolupat el concepte de la 
petjada hídrica, documenten 
l’exemple del comerç de cere-
als entre Mèxic i els Estats 
Units. Mèxic importa cereals 

del seu veí, on s’estima 
que es destinen 7.100 
milions de m3 anuals 
per produir aquests 
cultius. Si ho hagués de 
produir Mèxic per ell 
mateix, implicaria una 
mica més del doble 
i g u a .  P e r  t a n t , 
consegueix un estalvi 
global del recurs apro-
ximadament de 8.500 
milions de m3 anuals 
gràcies al comerç inter-
nacional de productes 
agrícoles. Aquest exem-

ple ricardià[1] reafirma que 
una cooperació a llarg termini 
acaba sent més desitjable que 
l’autosuficiència per assolir 
una millor seguretat alimentà-
ria, tot i crear vincles de de-
pendència. 

Malgrat això, hi ha dos factors 
que fan complicat assolir 
aquesta correcta gestió global 
del recurs. El primer és la 
manca d’un preu de l’aigua a 
l’agricultura que iguali el seu 
cost real. El fet que l’ús d’aigua 
estigui altament subvencionat 
fa inviable un comerç d’a-
ments basat en criteris d’e-
ncia assignativa. No es fa explí-
cit, llavors, que produir un cul-
tiu intensiu en aigua en zones 
àrides resulti més car i menys 
avantatjós. 

L’altre factor limitant és que, 
en una mateixa conca, els drets 
d’ús d’aigua no acostumen a 
estar assignats del tot òptima-
ment i, a més, aquesta assigna-
ció és bastant rígida. És a dir, 
un cop assignats els drets d’ús, 
normalment no es pot modifi-
car la situació, ragi o no ragi 
prou aigua, sigui o no sigui un 
ús eficient (caldria posar-se 
d’acord, també, en què vol dir 
‘eficient’). 

Totes dues qüestions tindrien 
certa solució si fos possible in-
tercanviar, dins un entorn re-
gulat, els drets d’ús d’aigua en-
tre usuaris d’una conca (el que 
es coneix com banc d’aigua). 
Caldria valorar-ho de forma 
més àmplia i íntegra, però po-
dria permetre assignar els 
drets de tal manera que cada 
territori s’especialitzi en 
aquells usos que signifiquin 
una major productivitat i un 
avantatge comparatiu, en fer 
patents els costos d’oportunitat 
d’una assignació no òptima. 

En definitiva, la millor forma 
de resumir-ho és argumentant 
que, tal com afirma Allan a la 
seva darrera publicació, “la 
producció i comerç d’aliments 
a nivell global permet una se-
guretat hídrica a nivell local”. 

Un esquema d’intercanvi eficient a nivell interna-
cional hauria de promoure la producció d’alime-
nts intensius en aigua als països més humits per 
exportar-los als països més àrids. 

[1] Ricardià està afegit aquí en referència a David Ricardo, economista clàssic a cavall del segle XVIII i XIX, qui, dit en poques paraules, va 
argumentar que cada país s’havia d’especialitzar en produir allò que podia produir més eficientment (és a dir, consumint menys recursos) que 
els seus veïns, de manera que tots plegats generaven un benefici mutu en l’intercanvi de productes  

Tal com afirma Tony Allan a la seva 
darrera publicació, “la producció i co-
merç d’aliments a nivell global permet 
una seguretat hídrica a nivell local”. 
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ALEMANYA 2022: EL DEBAT NUCLEAR 
Juliol 06, 2011 

Article originalment publicat al di-
ari ARA, secció Emprenem:  

http://emprenem.ara.cat 

El Bundestag, parlament alemany, 
ha aprovat amb una àmplia majoria 
el tancament de les plantes nuclears 
del país previst per al 2022. El go-
vern i la majoria de parlamentaris 
semblen decidits a apostar amb força 
per les energies renovables en la pro-
pera dècada, i així ho recullen la ma-
joria de diaris del país . El debat, pe-
rò, està encès: la majoria de detrac-

tors la consideren una decisió popu-
lista i creuen que augmentarà la de-
pendència energètica dels oleoductes 
russos. Com era d’esperar també, el 
bloc compost pels socialistes de l’-
SPD, l’esquerrà “die Linke” i el 
partit Verd, “die Grüne”, demanà-
vem anar més enllà en les millores al 
sector de les energies renovables i 
que aquests tancaments s'efectuessin 
uns anys abans. Evidentment tota 
aquesta roda de canvis en la política 
energètica germànica és conseqüèn-
cia de la catàstrofe nuclear de Fu-
kushima.  

  

13 

La decisió d’Alemanya: “Per a que el sistema sigui 
sostenible és necessari que el conjunt d’energies alt-
ernatives com la solar, l’eòlica, la biomassa i la hi-
dràulica en l’any 2022 sigui d’un 35% del total consu-
mit.” 
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Cronologia del debat en el Parlament Alemany: 

28/10/2010 –> El Parlament Alemany decideix amb el suport del 
partit d’Angela Merkel, CDU, i dels liberals FDP allargar els con-
tractes a les centrals nuclears del país. Hi havia centrals que mate-
màticament tenien contractes fins l’any 2035. 

12/03/2011 –> Un dia després de la catàstrofe de Fukushima, la 
cancellera alemanya Angela Merkel anuncia una reunió per revisar 
tots els reactors nuclears del país. 

14/03/2011 –> El govern anuncia una moratòria de 3 mesos pel re-
actor de “Neckarwestheim1” que hauria d’haver estat ja clausurat. 

22/03/2011 –> El govern alemany encarrega a l’ex-ministre de Me-
di Ambient Klaus Töpfer i al científic Matthias Kleiner el lideratge 
d’una Comissió d’Ètica sobre els reactors nuclears d’Alemanya. 

27/03/2011 –> Per a la influència del desastre de Fukushima, el 
partit d’Angela Merkel, CDU, perd les eleccions regionals a Baden-
Württemberg i a Renània-Palatinat el partit Verd, “die Grü-
nen”, es declara com el clar guanyador. 

01/04/2011 –> La distribuïdora d’electricitat RWE (Rheinisch-
Westfälisches Elektrizitätswerk AG) interposa una demanda contra 
l’ordre de tancament d’un reactor en la central de Biblis (oest d’A-
lemanya). 

17/05/2011 –> La Comissió per a la Seguretat dels Reactors Nucle-
ars (Reaktorsicherheitskommission) conclou que totes les 
centrals nuclears d’Alemanya presenten riscos en els sistemes de 
seguretat. 

27/05/2011 –> Desenes de milers de persones es manifesten en di-
verses ciutats per reclamar el tancament de totes les centrals. 

29/05/2011 –> La Comissió d’Ètica encapçalada per Klaus Töpfer fixa com a data límit l’any 2021 per 
al tancament dels reactors. 

30/05/2011 –> El govern arriba a l’acord de tancar les centrals l’any 2022. 

25/06/2011 –> Die Grünen, el Partit Verd, reclama davant el Parlament que el tancament s'efectuï el 
2017. 

 

Informació addicional 

(1) “El govern alemany vol 
abandonar l’energia nuclear 
com a màxim el 2022” – 
30/05/2011 – diariARA 

http://www.ara.cat/mon/
europa/energia_nuclear-
alemanya-fukushima-
merkel_0_490151094.html 

 (2) Projecte de llei presentat al 
Bundestag el 06/06/2011 (en 
alemany) 

http://dipbt.bundestag.de/
dip21/btd/17/060/1706071.pdf 

 (3) “La revolució energètica 
alemanya II: eficiència per es-
talviar” – Guim Bonaventura i 
Bou – 03/06/2011 – Des de 
Berlin Guim (blog al diariARA) 

http://blogspersonals.ara.cat/
desdeberlinguim/2011/06/03/
la-revolucio-energetica-
alemanya-ii-eficiencia-per-
estalviar/ 
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ELS BRAÇOS DE L’OLIGARQUIA RUSSA, MÉS ENLLÀ DEL GAS: GAZPROM 
S’EMBARCA EN EL SECTOR ELÈCTRIC 
Juliol 26, 2011 

Encara avui (i cada 
cop més), el sistema 
econòmic rus és difí-
cil de definir. La dis-
tinció entre política i 
economia no ha estat 
mai clara en aquest 
país, i l’omnipresent 
oligarquia empresa-
rial sempre ha estat 
a les ordres dels inte-
ressos de Moscou… o 
bé a l’inrevés. En tot 
cas, els darrers movi-
ments corporatius a 
Rússia, que tenen al 
monopoli estatal del 
gas Gazprom com a 
protagonista, demostren que 
aquest lligam es fa cada cop 
més fort. En aquest sentit, Gaz-
prom ha entrat al sector de l’e-
lectricitat, que feia pocs anys 
que s’havia liberalitzat, a través 

de la fusió de la seva filial elèc-
trica amb Renova Group, 
controlat per l’oligarca Viktor 
Vekselberg. La corporació re-
sultant, que implicarà fusionar 
actius per valor de més de 
6.000 milions d’euros (8.800 
de dòlars), controlarà fins al 
25% de la capacitat de genera-
ció d’electricitat de Rússia. 

El canvi de sistema econòmic 
que va patir Rússia a la caiguda 
del sistema soviètic és clau per 

entendre l’abast de la notícia. 
La manca de tradició en el lliu-
re mercat va provocar que el 
procés privatitzador a gran es-
cala de l’esquelet estatal, que 
pretenia repartir l’Estat entre 

tots els ciutadans, finalitzés 
amb les 64 principals em-
preses russes a mans de 8 
grans grups accionarials 
privats. A més, la manca d’-
institucions socials fortes va 
significar un escàs control de 
l’oligarquia, que va originar 
una forta crisi financera a fi-
nals de la dècada dels 90 i ni-
vells d’inflació vorejant el 
600%. Enmig de tot això, Gaz-
prom, de propietat estatal però 
sempre controlada per mag-

nats pròxims al go-
vern (l’actual presi-
dent Dimitri Med-
vedev en va ser el 
màxim dirigent), 
s’ha erigit com a 
referent indiscuti-
ble en el sector 
energètic i ha per-
mès que Moscou 
articulés un ús polí-
tic i econòmic dels 
seus abundants re-
cursos naturals. 

La sinergia entre el 
sector gasístic i l’-
lèctric a Rússia és 

clara. La major part de l’ele-
electricitat es genera en plantes 
alimentades per gas, de mane-
ra que el consorci elèctric gua-
nyarà en competitivitat al po-
der comprar el gas molt més 
barat. Això anirà en perjudici 
de les poques empreses priva-
des i estrangeres (com E.ON o 
Enel) que operen en aquest 
sector a Rússia: la presència 
estatal passarà del 50 al 70%, 
segons cita el Wall Street Jour-
nal, fet que demostra que l’ol-
igarquia estatal, en comptes de 
deixar espai lliure, vol augmen-
tar la seva presència i control al 
sector, tot disminuint la com-
petència. 

Per aquest mateix motiu, el 
Comitè Federal Anti-Monopoli 
de Rússia s’ha posicionat ja, 
declarant que aquesta fusió no 
és gens desitjable. Tot i això, 
aquesta aparent oposició no 
evitarà a la pràctica que Gaz-
prom obtingui més presència 
en el sector de la producció 
elèctrica, ja que és un acord 

Els darrers moviments corporatius a 
Rússia, que tenen al monopoli estatal del 
gas Gazprom com a protagonista, demos-
tren que el lligam entre economia i políti-
ca es fa cada cop més fort.  
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que beneficia també a l’Estat 
rus. Rússia ara no tenia un 
gegant energètic en aquest 
àmbit, tal com tenen altres 
països d’Europa. No és per 
menys que Alexei Miller, mà-
xim dirigent de Gazprom, de-
clarés, un cop firmat l’acord, 
que “ens convertirem en una 
companyia que estarà al mateix 
nivell que els grans grups ener-
gètics com són l’alemanya 
E.ON, la francesa Electricité de 
France o l’espanyola Endesa”. 

Miller, però, només s’oblida 
d’un detall en aquest cas: 

aquestes empreses que citava 
no són un instrument polític, 
ni duen a terme pràctiques 
properes al xantatge. Gazprom 
es converteix en notícia gairebé 
cada hivern a causa dels seus 
conflictes polítics amb Europa 
de l’est (sobretot amb Ucraïna) 
que porten a amenaçar el sub-

ministrament de gas a tot el 
continent. I, de fet, Kirguizis-
tan esta patint actualment 
aquestes pràctiques al veure 
gairebé anul�lades les importa-
cions de petroli refinat al seu 
territori, el transport del qual 
és gestionat per Gazprom, tal 
com informa Eurasianet. 

Rússia ara no tenia un gegant energètic, 
tal com tenen altres països d’Europa. 
“Ens convertirem en una companyia que 
estarà al mateix nivell que E.ON, Electri-
cité de France o Endesa.”  

Font: elaboració pròpia amb dades de la US Energy Information Administration. 

Informació addicional 

[1] Descripció de l’acord per part de Ria Novosti. ‘Renova obtindrà el 25% de la fusió amb Gazprom’; 
07 de Juliol de 2011. 
http://en.rian.ru/business/20110707/165075893.html 

[2] Descripció de l’acord per part del Wall Street Journal. ‘L’arquitecte de la reforma del sector elèctric 
rus critica l’acord Gazprom-Vekselberg’; 08 de Juliol de 2011. 
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20110708-708863.html 

[3] ‘Quina és la causa del darrer conflicte energètic entre Rússia-Kirguizistan?’ publicat per Eurasia-
net, 25 Juliol. 
http://www.eurasianet.org/node/63943 
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VEOLIA ENVIRONNEMENT ES REPLANTEJA EL SEU NEGOCI: NOVES 
NECESSITATS PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 
Agost 25, 2011 

Desinversió, replegament i es-
perar que el balanç financer 
acabi per millorar. Aquest és el 
gir estratègic que ha anunciat 
un dels líders en prestació de 
serveis públics com és la fran-
cesa Veolia Environnement, 
desprès de no poder fer soste-
nible el recent període d’inten-
sa expansió i inversió, sobretot 
en regions en desenvolupa-
ment . Aquest conglomerat ge-
gant, dedicat a proveir serveis 
de subministrament d’aigua, 
gestió de residus, energia i 
transport, abandonarà al llarg 
dels propers 2 anys les operaci-
ons en 37 països dels 77 on és 
present actualment, quedant-
se per tant en 40 països. Això 
implicarà una forta desinver-
sió, valorada en uns 1.300 mili-
ons d’euros, segons declaraci-
ons del president de la compa-
nyia, Antoine Frérot.  

Frérot reconeix que les expec-
tatives no s’han complert. “No 
vull posposar les males notíci-
es, sinó enfrontar-nos-hi ara; 
som una companyia global pe-
rò no hem d’estar a tot arreu”, 
va declarar, segons informava a 
principis de mes d’agost el 
Wall Street Journal. D’aquesta 
manera, Veolia ja ha confirmat 
que deixarà el sector del trans-
port públic al Marroc, la gestió 
de serveis ambientals a Egipte, 
els serveis portuaris als Estats 
Units i revisarà tot el negoci 
que té actualment al sud d’Eur-
opa, entre d’altres accions. 

Els 37 països dels que l’emp-
resa marxa únicament consti-
tueixen un 10% del volum de 
negoci, fet que mostra un dese-
quilibri important de l’empre-

sa. En contrast, Suez Environ-
nement (també francès i prin-
cipal competidor de Veolia) 
manté una estratègia basada 
en una menor expansió però 
una major resiliència que els 
seus rivals davant el context 
canviant, fet que li ha permès 
anunciar uns guanys sòlids 
aquest primer semestre d’any. 
Per això mateix, Frérot (qui, 
per cert, és un dels signants del 
manifest dels milionaris fran-
cesos demanant un impost es-
pecial per a grans fortunes) vol 
fer de Veolia una empresa més 
efectiva i reactiva. 

Veolia s’ha d’enfrontar a dos 
problemes essencials: la reduc-
ció dels serveis prestats en l’-
àmbit del subministrament 
d’aigua i la gestió de residus 
sòlids a causa d’una menor de-
manda (problemes comuns a 
totes les empreses del sector, 
com Suez Environnement i Ag-
bar, per exemple) i un volum 
de deute enorme (4 vegades el 
resultat d’explotació anual de 
l’empresa) conseqüència de 
grans inversions durant els 
anys d’expansió i que no han 
donat els fruits esperats. Però 
en el rerefons d’aquest replega-
ment també es pot trobar els 

Un dels líders en prestació de serveis 
públics, la francesa Veolia Environnement, 
ha anunciat un gir estratègic desprès de no 
poder fer sostenible el recent període 
d’intensa expansió i inversió, sobretot en 
regions en desenvolupament .  
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problemes que planteja la re-
gulació econòmica i el finança-
ment d’aquests serveis als paï-
sos en vies de desenvolupa-
ment, on Veolia és fortament 
present, a diferència dels seus 
competidors. 

La regulació i finançament 
dels serveis públics als paï-
sos en desenvolupament, 
principal repte a millorar 

Durant els anys 80 i 90, alguns 
països en vies de desenvolupa-
ment van aplicar significatives 
polítiques consistents en dele-
gar la gestió dels serveis pú-
blics del país –aigua, energia, 
telecomunicacions,  etc.– 
(delegació de la gestió no vol 
dir privatització de la propietat 
pública). Això va donar l’-

oportunitat a moltes empreses, 
com Veolia i Suez, a expandir 
les seves activitats en nombro-
sos països emergents. En al-
guns casos, però, va acabar en 
fracàs, sota una forta pressió 
social o davant la manca de 
rendibilitat. 

Això porta a parlar dels models 
de gestió d’aquests serveis. En 
aquest sentit, quins han estat 
els principals reptes que han 

impedit un correcte desenvolu-
pament dels serveis públics en 
aquests països? Majoritària-
ment, es tracta del que es con-
eix com fallades de govern, 
consistents en la manca d’una 
regulació econòmica òptima 
del servei i d’un finançament 
adequat i estable (sí, portar 
l’aigua de les muntanyes a l’a-
ixeta de casa costa diners, i 
molts; per això es tracta d’un 
monopoli natural). Principal-
ment, o bé la delegació de la 
gestió implicava unes tarifes 
pel servei excessivament 
elevades que no tenien en 
compte els problemes d’as-
quibilitat i problemàtica social, 
o bé les autoritats públiques no 
permetien aplicar una política 

Informació addicional 

[1] Nota de premsa de Veolia Environnement sobre els resultats financers del primer semestre de 
2011 i l’anunci de la reestructuració. 

http://www.veolia.com/en/medias/press-releases/2011-half-year-results.htm 

[2] Veolia abandona 37 països mentre que les pèrdues acceleren la reestructuració. Notícia de Tara 
Patel al Bloomberg.com; 4 d’agost. 

http://www.bloomberg.com/news/2011-08-04/veolia-to-leave-37-countries-as-loss-spurs-ceo-to-
quicken-revamp.html 

[3] Building Partnership for Development in Water Sector and Sanitation; xarxa que agrupa governs, 
empreses, societat civil i institucions financeres en defensa d’una millora de l’accés a l’aigua potable i 
sanejament en països en vies de desenvolupament. 

http://www.bpdws.org/web/w/www_1_es.aspx 

[4] Public-Private Partnership. Article d’Emili Batlle a El Matí Digital. 

http://www.elmati.cat/articles/noticia.php?id=29 

Veolia s’ha d’enfrontar a dos problemes es-
sencials: la reducció dels serveis prestats en 
aigua i gestió de residus, i un volum de deute 
enorme, fruit d’una gran expansió a 77 paï-
sos. 

Quins han estat els principals reptes que 
han impedit un correcte desenvolupament 
dels serveis públics en els països emer-
gents? Principalment, la manca d’una regu-
lació econòmica òptima del servei i d’un fi-
nançament adequat i estable. 
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política de preus que garantia 
la sostenibilitat financera 
del servei (és a dir, la senzilla 
regla que els costos han de ser 
iguals als ingressos per a poder 
mantenir el servei i la qualitat), 
o bé existia una gestió total-
ment pública però nefasta-
ment dotada de recursos 
financers. 

D’aquesta manera, es veu cla-
rament que calen nous models 
de governança i regulació per 
als serveis públics. I s’hi està 
treballant. La millora de la go-
vernança en aquest àmbit ha 
de donar pas a una gestió més 
eficient dels serveis públics, a 
poder enfocar millor els pro-
blemes socials i a assolir una 
major cobertura de la població. 

Els principals desenvolupa-
ments corresponen als models 
anomenats partenariats pú-
blico-privats (de l’anglès, Pu-
blic-Private Partnership i abre-
viat com PPP), orientats a que 
sector públic i sector privat 
comparteixin risc i recursos en 
un projecte. Aquests darrers 
models estan guanyant força 
terreny recentment i, per 
exemple, a Catalunya, acadè-
mics com Germà Bel i Andreu 
Mas-Colell els defensen pro-
fundament. Tanmateix, no té 
pas perquè ser sempre una em-
presa privada qui assumeixi la 
delegació de la gestió. Cada cop 
més hi ha millors experiències 
de delegacions públiques, sigui 
a través de col�laboracions amb 
altres entitats públiques d’alt-

res països (public-public 
partnership) o sigui a través 
d’una empresa de capital mixt 
(capital repartit entre l’entitat 
pública i l’empresa privada). I 
sobretot, és molt important 
que la remuneració de la gestió 
vagi lligada al compliment 
d’una sèrie de paràmetres de 
qualitat i sostenibilitat, ja que 
això permet que tothom hi sur-
ti guanyant. 

Els ventalls de gestió són cada 

cop millors, en definitiva, fet 
que hauria de permetre que els 
serveis públics puguin arribar a 
tothom i amb millor qualitat. 
Si Veolia o qualsevol altre ope-
rador (públic o privat, tan se 
val) abandona un país, que no 
sigui perquè el model de gestió 
no permet conciliar els objec-
tius de fer arribar el servei a 
tothom a un preu raonable, 
sinó perquè hi ha algú altre que 
ho fa millor. En cas contrari, 
ningú hi sortirà guanyant. 

Es veu clarament que calen nous models de 
governança i regulació per als serveis pú-
blics. I s’hi està treballant. Permetran enfo-
car millor els problemes socials i a assolir 
una major cobertura de la població.  
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Al novembre de 2008, el 
comunicat acordat pels 
països membres del re-
nascut G-20 durant la 
seva primera reunió re-
sava el següent: “Els Es-
tats exercirem una forta 
supervisió sobre les 
agències de qualificació 
de deute –també dites de 
rating–, consistent amb el codi de 
conducta internacional acordat i 
reforçat aquí” [1]. (Recordem: el G-
20 és un fòrum dels 20 principals 
països per a coordinar esforços amb 
l’objectiu de contenir els efectes de 
la crisi i superar-la, amb molta re-
llevància en els primers moments 
però totalment fora de focus des 
dels darrers mesos). I ara, més de 
dos anys i mig desprès, observem la 
següent declaració del president del 
Banc Central Europeu (BCE), Jean-
Claude Trichet, realitzada el passat 
7 de juliol en relació a les agències 
de qualificació: “resta clar que tenir 
un petit grup d’agències, formant 
un oligopoli, no és el que probable-

ment sigui desitjable a nivell de fi-
nances globals. [...] Estem treba-
llant en això, però seria ingenu 
pensar que hem arribat a una solu-
ció que és senzilla d’aplicar; tot ple-
gat és complex” [2]. 

És a dir, més de dos anys desprès 
d’identificar un dels problemes més 
arrelats a l’espina dorsal de la crisi 
financera, que representa un dels 
defectes més greus del sistema fi-
nancer internacional –estem par-
lant del sector de les agències de 
rating–, Europa segueix sent sacse-
jada al ritme que marquen les tres 
principals agències: Moody’s, Stan-

EL BCE ACTUA PER PROTEGIR EL DEUTE PÚBLIC 
EUROPEU DAVANT L’ACTUACIÓ DE LES AGÈNCIES 
DE RATING 
Juliol 14, 2011 

Més de dos anys desprès 
d’haver-les identificat com 
a problema, Europa segueix 
sent sacsejada al ritme que 
marquen les 3 principals 
agències de qualificació. 
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dard & Poor’s i Fitch Investor 
Services. 

Tot i que aquesta ha estat una 
situació llargament criticada 
pels líders europeus, hi ha ha-
gut una manca d’iniciatives 
actives i tangibles: únicament 
hi ha constància de crides dè-
bils a una menor dependència 
de només 3 agències i algun 
breu comentari a favor d’una 

super-agència pública europea 
de qualificació. Aquesta falta 
d’operància a nivell europeu ha 
provocat que tot segueixi pràc-
ticament igual i que les agènci-
es segueixin mantenint un pa-
per central en les finances eu-
ropees tot i el paper pervers 
que juguen, reconegut tant per 
la Unió Europea i els Estats 
Units com pel Fons Monetari 
Internacional. Així s’entén, 
doncs, que el BCE hagi acabat 
adoptant passos per protegir 
els sistemes financers dels paï-
sos més afectats per problemes 
de deute i als que no se’ls deixa 
de revisar i rebaixar la qualifi-
cació creditícia. 

D’aquesta manera, el dia 7 de 
juliol el BCE va decidir suspen-
dre indefinidament, pel cas de 
Portugal, una norma significa-
tiva del seu procediment de 
préstec de fons a governs euro-
peus, que consisteix en que el 
BCE només acceptaria adquirir 
deute públic en cas que com-
plissin una nota mínima de 
qualificació de solvència, eme-
sa per una agència de rating. 
Aquesta mesura ja va ser apli-
cada a Grècia i Irlanda sota 

l’argument que els països havi-
en accedit al paquet de rescat 
de la UE i el FMI. En el cas de 
Portugal, ve motivada a causa 
de la recent rebaixa de la nota 
de solvència del tresor portu-
guès, rebaixa molt qüestionada 
per les autoritats europees ja 
que sembla no reconèixer els 
esforços realitzats fins ara pel 
govern de Passos Coelho. 

En declaracions del banquer 
central d’Àustria, Ewald 
Nowotny, recollides pel Wall 
Street Journal, “aquesta acció 
demostra la independència del 
BCE de les opinions, sovint 
obscures, de les agències de 
rating”. Tot i això, és una me-
sura passiva que no modifica 
gaire l’escenari actual ni ajuda 
a avançar cap a un paradigma 
millor. 

Mentrestant, però, als mitjans 
de comunicació es pot anar 
veient com gairebé diàriament 
alguna d’aquestes agències es 
converteix en notícia perquè 
rebaixa la qualificació credití-
cia d’algun país (Irlanda, Grè-
cia, Portugal, Itàlia… i, fins i 
tot, podria ser que els Estats 
Units també). Potser, en el 
fons, és que les agències estan 
començant a adonar-se que 
l’austeritat draconiana que 

s’està aplicant no ajudarà a re-
cuperar el creixement econò-
mic i, per tant, no permetrà 
millorar la solvència de l’Estat. 
Potser per això han baixat la 
qualificació creditícia de tres 
països que estan sota les tiso-
res de, ni més ni menys, la Co-
missió Europea i el Fons Mo-
netari Internacional. 

 

Informació addicional 

[1] Analitzant la declaració 
del G-20; article de Robert 
Weissman al ‘Foreign Policy 
in Focus’. 1 de desembre de 
2008. 

http://www.fpif.org/
articles/assessing_the_g-
20_declaration 

[2] Transcripció de la roda 
de premsa de Jean-Claude 
Trichet, president del BCE, 
del 7 de Juliol de 2011, amb 
motiu de l’increment dels 
tipus d’interès europeus. 

http://www.ecb.int/press/
pressconf/2011/html/
is110707.en.html 

[3] Nota de premsa del BCE 
anunciant el canvi en les 
condicions d’elegilibilitat del 
deute públic emés pel govern 
de Portugal. 

http://www.ecb.int/press/
pr/date/2011/html/
pr110707_1.en.html 

El BCE va decidir suspendre indefinida-
ment una norma que impedeix adquirir 
deute públic en cas que no complissin una 
nota mínima de qualificació de solvència. 

En declaracions del banquer central 
d’Àustria, Ewald Nowotny, “aquesta acció 
demostra la independència del BCE de les 
opinions, sovint obscures, de les agències de 
rating”. L’escenari actual, però, no canvia. 
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Estimat lector, segurament des de 
l’inici de la ja famosa “crisi econò-
mica” iniciada l’any 2007 hauràs 
llegit uns quants articles que tracten 
el tema. Potser fins hi tot t’hauràs 
llegit algun llibre. Si no vaig mal 
encaminat, la majoria dels articles 
que t’has llegit contenen alguna d’a-
questes paraules: crisi, construcció, 
retallades, Grècia, Zapatero, Portu-
gal, Alemanya, rescat financer, eu-
ro, bancs, prima de risc, … I els 
darrers dies també s’ha afegit la pa-
raula Itàlia. És curiós, perquè segu-
rament un diari et proporcionarà 
informació sobre aquests termes, 
però no te’ls definirà ni t’explicarà 
per què aquestes paraules i no unes 
altres són les que apareixen, ni per 
què són aquests els països i no uns 
altres els que surten a les notícies.  

Enmig de l’enrenou del dia a dia, 
para’t a pensar i reflexiona: Què en 
saps de la crisi? Què està passant? 
Partint d’aquí, segurament sabràs 
que: 

- Hi ha diversos països que estan 
retallant o retallaran els seus pres-
supostos: Grècia, Espanya, Portugal 
i evidentment Catalunya. 

- Cada dia sentim les notícies que 
parlen sobre la crisi del deute pú-
blic i els bons de l’estat, i ens diuen 
que aquest deute és molt elevat en 
el cas d’Espanya, Grècia i altres paï-
sos que tenen l’euro com a moneda 
de canvi. A continuació intentaré 
explicar aquests conceptes i al final 
relacionar-los i veure com, sense 
descobrir cap cosa que ja no es sàpi-

MERCAT > GOVERN > CIUTADANS 
Juliol 14 2011 

Font gràfica: imagezoo 

La majoria dels articles contenen alguna d’aquestes 
paraules: crisi, construcció, retallades, Grècia, Za-
patero, Portugal, Alemanya, rescat financer, euro, 
bancs, prima de risc,  Itàlia...  
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ga, els mercats financers influ-
eixen en les retallades que es-
tan duent a terme els governs. 

Tot això serà ben complex, ja 
que ningú pot escapar a la in-
fluència de la seva pròpia ideo-
logia. Personalment sóc de l’o-
pinió que és una vergonya que 
no s’expliquin coses tant bàsi-
ques, importants i que ens 
afecten a tots. Bé, sense ànim 
de fer-me avorrit i intentant ser 
el més planer possible: al igual 
que les persones, els estats 
s’endeuten i per això emeten 
bons: bons de l’estat. Hi ha 
bons a 2 anys, a 3 anys, a 10 
anys, … Això significa que si, 
per exemple, compressis un bo 
que valgués 100 Euros a 2 anys 
i el govern espanyol en aquell 
moment et pagués, per exem-
ple, un 4% de tipus d’interès, al 
cap d’un any et retornaria 104 
Euros. 

Si ens guiem pel sentit comú, el 
menys comú de tots els sentits, 
ens preguntarem: 

1. Com ens afecta que el 
preu del bo espanyol, en el 
nostre cas, baixi ó pugi? 
 
2. Perquè oscil�la aquest 
preu? És a dir, en funció 
de què varia? 
 

Pel que fa a la primera pregun-
ta: si el preu del bo puja com 
està passant actualment, al go-
vern li serà cada cop més cos-
tós tornar el valor del bo al seu 
venciment. Exemple: si l’1 de 
gener del 2007 el valor del bo 
espanyol a 10 anys era del 4% 
anual, és a dir, per cada 100 
Euros, al cap de 10 anys et re-
tornaven un 4% anual = 140 
Euros. Mentre que ahir va su-
perar el llistó del 6%, per tant, 
en 10 anys haurà de retornar 

no 140 euros sinó 106 Euros, 
molt més costós de finançar 
que no pas els anys abans de la 
crisi. (veure gràfica d’evolució 
històrica bo espanyol) 

Pel que fa a la segona pregunta, 
aquest preu oscil�la per un fe-
nomen que tots hem sentit a 
parlar i sabem què és: les ex-
pectatives, el que la gent pen-
sa que passarà. I ara el meu 
germà de 5 anys em faria la 
pregunta: I la gent com sap el 
que passarà? Doncs al igual 
que al col�legi, els inversors que 
compren i venen bons estatals 
es guien per unes notes que 
fixen unes empreses, les ano-
menades agències de ràting. 

Evolució del preu del bo espanyol a 10 anys - font: bloomberg  

Informació addicional 

 (1)   Cotitzacions dels 
principals bons a nivell 
mundial: 

http://
www.bloomberg.com/
markets/rates-bonds/
government-bonds/us/ 

Les decisions de les agències de qualificació 
ens afecten a tots. Som per tant esclaus del 
govern i aquest a la vegada és un esclau del 
mercat? 
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La majoria d’agències de quali-
ficació, o rating, són nord-
americanes: Standard & 
Poor’s, Moody’s, Fitch, … . 
Aquestes companyies qualifi-
quen als països i si per exemple 
una treu bona nota, provocarà 
que la gent li compri bons i, per 
tant, el preu del seu bo baixi a 
mig termini; pel contrari, si 
treu mala nota la gent en ven-
drà i el seu preu pujarà: cas 
espanyol. 

De manera molt planera, com 
ja he dit, tota aquesta parrafa-
da per què serveix? Fent servir 
el sentit comú hem trobat que: 

1. Els governs són esclaus 
dels mercats. Els mercats els 
posen nota i en funció d’això 
compren a uns ó d’altres, esta-
blint certa competència entre 
ells. 
 
2. Si treuen mala nota dismi-
nueixen els seus ingressos, ja 
que els és més costós endeutar-
se: cas espanyol, grec, portu-
guès, irlandès, … I per tant, al 
disposar de menys diners, reta-
llen les seves despeses i disse-
nyen plans d’austeritat amb 
retallades en sanitat, subvenci-
ons, universitats, … 
 
3. Tot això repercuteix en tots 

nosaltres, ja es sigui pobre ó 
ric. Som per tant esclaus 
del govern i aquest a la ve-
gada és un esclau del mer-
cat? 
 
La seqüència és prou curiosa i 
crec que tothom hi està d’a-
cord: Les agències de qualifica-
ció influeixen en les expectati-
ves dels inversors –> Els inver-
sors compren ó venen bons es-
tatals en funció d’aquestes ex-
pectatives –> Els bons estatals 
financen els pressupostos go-
vernamentals dels que depèn 
l’economia d’un país i final-
ment –> els ciutadans són els 
receptors dels pressupostos 

Creixen les ciutats, no els paï-
sos. El creixement dins les 
fronteres d’un país és el resul-
tat geomètric de considerar 
conjuntament la creació i des-
trucció de llocs de treball o les 
inversions i deslocalitzacions 
que s’ha dut a terme en les di-
ferents regions i ciutats que el 
componen. Uns sectors es des-
envolupen i altres no ho acon-
segueixen, i el mateix succeeix 
amb els diferents territoris. És 
per això que mai ha estat del 
tot cert concloure que un país 
té un creixement sòlid o pèssim 

tan sols amb 
dades agrega-
des i gene-

rals. És a dir, suposem que l’-
anàlisi d’un país porta a con-
cloure que la situació és òpti-
ma: es pot dir en aquest cas 
que el país sencer està envoltat 
d’un dinamisme positiu i així 
donar unes falses expectatives 
que no es compleixen més que 
en una part de la societat i del 
territori?  

La disciplina econòmica ja fa 
temps que s’ha desenganyat. 
Molta de la recerca dins l’àmbit 
de l’economia aplicada, comerç 
internacional, geografia econò-

mica, sociologia urbana i políti-
ca industrial ja incorporen 
aquesta idea. I és sota aquesta 
filosofia que l’Associació Eu-
ropea de Ciència Regional 
(ERSA, en les sigles en anglès), 
on s’agrupen els principals aca-
dèmics dels àmbits mencio-
nats, desenvolupa la seva tasca. 
Barcelona acull aquest any el 
congrés anual d’aquesta associ-
ació, que comença precisament 
avui i durant els propers 4 dies, 
i que reunirà vora 1.200 repre-
sentants. 

L’orientació que es dona a la 
disciplina i al congrés, sota el 

EL DESENVOLUPAMENT REGIONAL, A DEBAT: BARCELONA, SEU DEL 
CONGRÉS EUROPEU DE CIÈNCIA REGIONAL 
Agost 30, 2011 

El títol del congrés és <<Nous 
reptes per a les regions europees 
i territoris urbans en un món 
globalitzat>>: es tracta d’ada-
ptar-se als fenòmens globals a 
través de polítiques regionals. 
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títol <<Nous reptes per a les regions euro-
pees i territoris urbans en un món globa-
litzat>>, demostra que “s’està responent clara i 
directament al fenomen que caracteritza del re-
lacions humanes actuals dins la globalització: 
respostes locals a fenòmens globals”, en parau-
les de Vicent Soler, president de l’Associació 
Espanyola de Ciència Regional. 

L’adaptació als fenòmens globals a través 
de polítiques regionals 

El territori i el seu desenvolupament s’han aca-
bat veient com a variables crucials en l’e-
nteniment de la globalització. “Els processos de 
creixement i convergència, l’anàlisi de la localit-
zació de l’activitat econòmica, la difusió tecnolò-
gica i molts altres conceptes tenen molt més 
significat a nivell regional o local del que 
ho té a nivell nacional”, segons clama a la pre-
sentació del congrés Jordi Suriñach, presi-
dent del comitè organitzador i professor d’eco-
nomia aplicada a la Universitat de Barcelona. 

Això porta a reflexionar que existeixen molts 
casos en el món en que, al desagregar els compo-
nents del desenvolupament dels Estats, aparei-
xen greus desigualtats i handicaps econòmics 
tant a nivell horitzontal, és a dir, entre les pròpi-
es regions urbanes, com a nivell vertical, entre 

les diferents classes socials i sectors 
productius. Aquests factors, a l’omb-
ombra de les dades macroeconòmi-
ques, són els que arribaran a condici-
onar l’evolució del conjunt del terri-
tori a mig termini i li permetran res-
pondre d’una forma més o menys 
flexible als reptes globals. 

Aquesta visió més transversal, per 
tant, ha de tenir un impacte en la po-
lítica i la presa de decisions, per mi-
llorar les polítiques a nivell local, ur-
bà, regional, nacional i supranacio-
nal. L’horitzó a Europa, per exemple, 
es presenta molt incert; el resultat 
final dependrà de com afrontin ca-
dascuna de les seves regions i ciutats 
els seus reptes particulars. Vet aquí 
la funció analítica i estratègica que 
aporta la política regional. 

En clau de congrés 

Així doncs, Barcelona serà aquests 
dies un rellevant centre de debat d’idees entre 
els experts amb que compta l’ERSA. El presti-
giós professor i emprenedor Richard Florida, 
qui ha desenvolupat conceptes com la classe cre-
ativa, les mega-regions i les regions d’apre-
nentatge, serà l’encarregat de donar el tret de 
sortida i marcar les pautes de properes discussi-
ons amb una conferència titulada El gran Re-
set. 

Es tractaran temes que van des de la competiti-
vitat regional fins a la governança urbana i local, 
passant pel paper que juga la xarxa de trans-
ports i comunicacions, la cooperació transfron-
terera, els fluxos migratoris, el canvi climàtic i 
les polítiques de sostenibilitat, l’emprenedoria 
local, les xarxes de coneixement i innovació, la 
marginació social, l’aglomeració urbana, i molts 
altres factors. 

Del congrés, també en destaca l’èmfasi dedicat a 
posicionar Barcelona com a pol industrial i eco-
nòmic europeu. Per aquest motiu, els organitza-
dors locals es proposen obrir les portes, a través 
de visites tècniques, dels avenços assolits amb el 
Pla Estratègic Metropolità del consorci públic de 
la Zona Franca i amb el desenvolupament de les 
grans infraestructures de la regió, com el port, 
l’aeroport i el sistema ferroviari (amb la Sagrera 
al capdavant). Tota una declaració d’intencions. 

El resultat de les polítiques aplicades 
dependrà de com afrontin cadascuna 
de les seves regions i ciutats els seus 
reptes particulars.  
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1 Octubre: Desmuntant el negoci de la guerra. Organitzat per Fundació per la Pau. Hora i lloc: 

19.00h al CCCB, Barcelona. 

4 Octubre: Banca cívica, un nuevo modelo financiero; a càrrec de Enrique Goñi (co president de 

Banca Cívica). Organitzat per la Cambra de comerç alemanya per a Espanya. Lloc: Fundació 

Bertelsmann, Barcelona. 

5 Octubre: Del 11/9 a la primavera àrab, 10 anys de la política exterior nord-americana al 

Mediterrani i Orient Mitjà. Organitzat pel CIDOB amb el suport del consulat dels EUA a 

Barcelona. Lloc: Sala Maragall, seu del CIDOB, Barcelona.   

6 Octubre: Emissió del documental “La vida a un dòlar”. Organitzat per l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament. Hora i lloc: 20.30h als Cinemes C/Girona, Barcelona. 

25 d’Octubre: Està en perill l’euro? Organitzat per la Comissió d’Economia internacional i UE del 

Col�legi d’economistes de Catalunya. Lloc i hora: 19h  a la seu del CEC, Barcelona. 

 

Seminaris 

11 Octubre: El Marroc, reforma política i immigració. Organitzat pel CIDOB en col�laboració amb 

l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. Lloc: Sala Maragall, seu del CIDOB, 

Barcelona. 

21 a 25 Novembre: V edició de la setmana mediterrània de líders econòmics. Lloc: Casa Llotja de 

Mar, Barcelona. 

24 a 25 Novembre: Desigualtat i cohesió i creixement regionals. Organitzat pel Institut de Recerca 

en Economia Aplicada (IREA) de la UB. Lloc: Facultat d’economia i empresa de la Universitat de 

Barcelona. 

PUNT I FINAL:  

AGENDA DE CONFERÈNCIES 


