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EL PLA DE RESCAT EUROPEU: EL FINAL DE LA CRISI? 
Octubre 31, 2011 

El 27 d’Octubre passat a les quatre 
de la matinada es va donar per fina-
litzada una de les reunions més im-
portants del Consell Europeu en els 
últims anys. Preguntat per la gent 
aplegada a fora de l’edifici Justus 
Lipsius, un negociador va dir: “We 
think we have an agreement, 
but we are not sure what it is”. 
Aquesta frase resumeix perfectament 
la complexitat del pacte. 

Nombrosos articles han estat ja es-
crits per experts durant els últims 
dies en diaris i rotatius catalans, es-
panyols i estrangers. Aquest post, 
per tant, no pretén ser un article més 
d’opinió sinó que pretén explicar d’-
una forma clara i entenedora l’acord 
al qual es va arribar, subratllant els 
objectius, els avantatges i els proble-
mes del mateix. 

MESURES ACORDADES  

Tres són les mesures que els caps 
d’Estat han cregut imprescindibles 
per solucionar la crisi: la reducció 
del deute grec en un 50%, la recapi-
talització dels principals bancs euro-
peus i l’increment del fons de rescat 
europeu (EFSF amb les sigles en an-
glès). 

1. Reducció del deute grec en un 
50% 

Rerefons: El deute públic grec era 
d’un 144% sobre el Producte Interior 
Brut al 2010 (Eurostat) i es calcula 
que hagués arribat a un 186% al 
2013. Aquestes són unes xifres to-
talment insostenibles per un país 
com Grècia. Els subseqüents rescats 
per part de la UE i l’FMI van contri-
buir a augmentar aquest deute, fins 
al punt que molts inversors i experts 
creien que la fallida de Grècia era 
inevitable. 

Objectiu: evitar la fallida de 
Grècia tot reduint el seu deute a un 
nivell considerat solvent, que equival 
a un 120% del PIB. 

Detalls: Els inversors privats han 
acordat ‘voluntàriament’  inter-
canviar els bons grecs que tenen 
actualment per bons amb un valor 
nominal molt més baix. Es calcula 
que amb aquesta intercanvi el deute 
es reduirà un 50% (haircut del 
50%, és a dir, una supressió del 50% 
del volum principal de deute). Re-
cordem que el pacte del Juliol incloïa 
un ‘haircut’ del 21%, que ara s’ha de-
mostrat que no va ésser suficient. 

 Problemes: 

a)      Aquesta reducció és teòrica. 
De fet, la reducció final del deute es 
pot veure limitada per la recapi-
talització dels bancs. És a dir, en 
cas que els bancs grec que s’hagues-
sin de recapitalitzar (veure segon 
punt) no ho poguessin fer a través 
del mercat o a través del seu govern, 
haurien de recórrer a l’EFSF, el qual 
prestaria diners als governs per tal 
que aquests els invertissin en els 
seus bancs nacionals (per tant, els 
governs veurien augmentat altre cop 
el deute final). 

 b)      Altres experts asseguren que 
un 120% del deute respecte al PIB 
pot ésser solvent per un país de di-
mensions més grans (com Espanya o 
Itàlia), però el cas de Grècia és més 
dubtós. 

c)      Aquest acord s’ha realitzat de 
tal manera que s’ha intentat evitar 
que l’Associació Internacional de 
Swaps i Derivats (International 
Swaps and Derivatives Association) 
ho consideri una fallida amb tota re-
gla (un ‘credit event’, en anglès). En 
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cas que finalment es considerés 
com a tal, els Credit Default 
Swaps (CDS) s’activarien. 
Això provocaria que molts 
bancs haguessin de desembor-
sar grans quantitats de diners a 

aquells que van adquirir CDS, 
acumulant grans pèrdues (i, per 
contra, grans guanys a tots 
aquells amb CDS al seu poder). 
En cas de donar-se aquesta situ-
ació, seria possible que es repli-

qués la situació de pànic viscuda 
amb Lehman Brothers al 2008. 
Per altra banda però, que la re-
ducció del deute no es conside-
rés finalment una fallida tam-
poc asseguraria l’èxit de la pro-
posta, ja que s’estaria enviant 
una senyal inequívoca als inver-
sors. Aquests percebrien que 
els CDS no són un bon ins-
trument de cobertura contra 
possibles pèrdues, la qual cosa 
podria perjudicar enormement 
les primes de risc d’altres països 
amb problemes. 

Tres són les mesures que els caps d’Estat han 
cregut imprescindibles per solucionar la 
crisi: la reducció del deute grec en un 50%, 
la recapitalització dels principals bancs 
europeus i l’increment del fons de rescat 
europeu. 
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2. Recapitalització dels 
principals bancs europeus 
fins arribar a un 9% core 
tier-1 (ràtio FFPP/ actius 
ponderats pel risc) 

Objectiu: protegir els bancs 
de potencials pèrdues pels 
préstecs concedits a països amb 
solvència dubtosa (ex. Grècia i 
Portugal) en cas que la situació 
grega es contagi a altres països. 

Detalls: L’Autoritat Bancària 
Europea (European Banking 
Authority, EBA) calcula que els 

bancs  necess i taran uns 
106.000 milions d’euros 
aproximadament per dur a ter-
me la mencionada recapitalitza-
ció (el termini de la qual acaba 
el juny de 2012). Per fer-ho, 
hauran d’intentar ampliar capi-

tal recorrent als mercats. Si això 
no és possible, seran els estats 
membres respectius que els 
hauran d’ajudar tot aportant 
capital. Si cap d’aquestes dues 
opcions funciona, els bancs po-
dran recórrer a l’EFSF, qui pres-
taria diners als Estats, els quals 
el podrien invertir llavors als 
bancs. 

Problema: El timing és el 
principal inconvenient d’aque-
sta mesura; tal com assenyala el 
rotatiu britànic The Economist, 
nou mesos és poc temps per 
aconseguir recapitalitzar-se a 
través del mercat. Una de les 

Els bancs, per recapitalitzar-se, hauran 
d’ampliar capital recorrent als mercats. Si 
no és possible, seran els estats membres 
respectius que els hauran d’aportar 
capital. Si cap d’aquestes dues opcions 
funciona, els bancs podran recórrer a 
l’EFSF. 

Incrementar el fons de rescat europeu 
(EFSF) fins al bilió d’euros té com a 
objectius evitar una situació de pànic i 
contagi tot garantint el deute de països 
amb problemes de liquiditat, alhora que 
rescatar a països amb solvència dubtosa. 

Font gràfica: IBTimes.com 
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conseqüències serà probable-
ment la restricció encara 
més forta del crèdit a empre-
ses i a individus. 

3. Incrementar el fons de 
rescat Europeu (EFSF) fins 
a 1 bilió d’Euros. 

 Objectius: 

 a)       Evitar una situació de 
pànic i contagi tot garantint el 
deute de països amb problemes 
de liquiditat com Espanya i Ità-
lia reduint així les primes de 
risc d’aquests països. 

b)      Rescatar (en última ins-
tància) a països amb solvència 
dubtosa (Grècia, Portugal, Ità-
lia) 

Detalls: Com es finançarà l’i-
ncrement de l’EFSF? A través 
d e  l ’ a p a l a n c a m e n t 
(leverage), que es pot realitzar 
de dues maneres diferents: 

a)      Assegurança parcial: 
L’EFSF oferiria als inversors la 

possibilitat de comprar una 
assegurança parcial (una 
espècie de CDS) quan aquests 
compressin nou deute als països 
amb problemes. Amb aquesta 
assegurança s’augmentaria la 
capacitat de finançament 
de l’EFSF i es reduiria 
(probablement) la prima de 
risc dels països amb problemes 
de liquiditat. En cas que un país 
fes fallida i l’assegurança s’a-
ctivés, aquesta es pagaria amb 
les garanties que els Estats de 
l’Eurozona (tots a excepció dels 
que han estat rescatats) han po-
sat a l’EFSF. 

b)      Special Purpose Vehi-
cles (SPV): L’EFSF crearia un 
SPV per cada país amb proble-
mes, és a dir, una societat  que 
tindria com a objectiu facilitar 
finançament als estats mem-
bres amb problemes i invertir 
en bons soberans sense posar 
en perill la solvència de l’EFSF. 
Els diners per tal de complir 
a q u e s t s  o b j e c t i u s  s ’ a -
conseguirien atraient inver-
sors internacionals que vol-

guessin invertir en aquest SPV. 
Aquests podrien invertir de di-
ferents maneres, segons el risc 
que volguessin assumir. Addici-
onalment, l’EFSF es compro-
metria a assumir una part 
de les pèrdues potencials 
que el SPV pogués tenir. 

L’avantatge de qualsevol d’a-
questes dues opcions (i de l’a-
palancament en general) és que 
l’EFSF veuria la seva capacitat 
per prestar diners incrementada 
sense haver de recórrer a 
un augment de les garanti-
es per part dels països de l’Eur-
ozona (per saber com funciona 
l’EFSF, veure requadre a baix). 

Problemes: 

La falta de credibilitat de 
l’apalancament: El compro-
mís de l’EFSF a oferir una asse-
gurança parcial en cas de fallida 
d’algun Estat pot no resultar 
gaire atractiu als inversors po-
tencials, els quals dubten de l’-
efectivitat de les garanties com a 
mitjà per pagar les pèrdues. Tal 

Font gràfica: news.yahoo.com 
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com assenyala The Economist, 
un país de l’Eurozona que ga-
ranteix les pèrdues a través de 
l’EFSF pot veure com les seves 
finances resulten altament afec-
tades en cas que un altre Estat 
de l’Eurozona faci fallida, la 
qual cosa posa en dubte la seva 
capacitat per desemborsar les 
garanties. 

El risc de l’apalancament: 
els mecanismes que regeixen 
l’apalancament recorden a la 
‘enginyeria financera’ que va 
contribuir a causar la crisi fi-
nancera global. La manera com 
es financien els SPV recorda a 
les ‘obligacions de deute garan-
tida’ o ‘collaterised-debt oblig-
ations’ (CDOs) tant utilitzades 
per les entitats financeres du-
rant la crisi i que es creu que 
van contribuir a dispersar el risc 
dels actius de manera incontro-
lada. La seva complexitat, per 
tant, fa difícil l’evaluació del 
risc. 

L’involucrament de la Xi-
na: L’altra cara del problema és 
més política: S’està parlant de 
l’involucrament de la Xina com 
a inversor internacional en pro-
porcionar la liquiditat que l’E-
FSF necessita. El que es pregun-
ten alguns és el preu que Euro-
pa hauria de pagar per tenir a la 
Xina com a inversora. El rotatiu 
The Economist aventura que els 
xinesos demanarien, probable-
ment, més drets de vot a l’IMF i 
una reducció dels aranzels en 
les seves exportacions a la UE. 

Una pregunta interessant a ni-
vell politic és: La Xina ja 
‘controla’ el deute dels 
EUA; es vol també que con-
troli l’economia europea? 

Alternatives a l’apal-
ancament: Una possible alter-
nativa a l’apalancament de l’E-
FSF, suggerida per bastants 
economistes i el mateix The 
Economist, és que el Banc 
Central Europeu (BCE) en-
tri en acció i es comprometi 
a rescatar als països amb 
risc de fallida. L’argument 
principal és que el BCE, al con-
trari de l’EFSF, té liquiditat 
‘il.limitada’ ja que sempre pot 
recórrer a la impressió de di-
ners. Diversos economistes 
apunten a que només el fet de 
que el BCE es comprometés a 
actuar com a prestamista d’úl-
última instància ja dissiparia els 
dubtes que tenen actualment els 
inversors sobre el deute espa-
nyol i italià. Els que estan a fa-
vor d’aquesta mesura també 
assenyalen que aquesta és real-
ment la funció d’un banc cen-
tral. Però l’oposició alemana 
és dificil de convèncer. Els 
problemes d’inflació que aques-
ta acció podria generar són, a 
ulls germànics, massa grans i 

perillosos. Malgrat això, cada 
cop hi ha més actors que opinen 
el contrari. Tal com diu Willem 
Buiter, economista en cap al 
Citigroup i citat al The Econo-
mist: ‘This is what central 
banks do. Just because it can be 
mismanaged does not mean 
you have to throw the tool 
away. You can drown in water, 
but it does not mean you can-
not have a glass when you are 
thirsty’. 

Sembla ser però que, de mo-
ment, el diktat alemany s’ha 
imposat, i el BCE s’haurà de 
limitar en comprar deute espa-
nyol i italià de manera esporàdi-
ca. 

Finalment, és important remar-
car que totes aquestes mesures i 
mecanismes per evitar el conta-
gi i salvar Grècia vindran acom-
panyades d’una forta discipli-
na. En el si de les institucions 
europees ja es parla d’una mo-
dificació del Tractat de la UE 
per aconseguir més integració 
fiscal i una supervisió fèr-
ria de les polítiques econòmi-
ques i fiscals dels Estats de l’E-
urozona, en mans, òbviament, 
d’Alemanya. 

NOTA FINAL: A data de pu-
b l i c a c i ó  d ’ a q u e s t  p o s t 
(31.10.2011), Grècia ha anunciat 
que les mesures acordades a la 
cimera del 27 d’octubre es sot-
metran a referèndum. Aquesta 
declaració ha provocat una cai-
guda massiva de les borses, les 
quals veuen trontollar el pla de 
rescat europeu.  

S’està parlant de l’involucrament de la 
Xina com a inversor internacional en 
proporcionar la liquiditat que l’EFSF 
necessita. El que es pregunten alguns és el 
preu que Europa hauria de pagar per 
tenir a la Xina com a inversora.  

El Banc Central Europeu (BCE) podria 
entrar en acció i es comprometria a 
rescatar als països amb risc de fallida. 
Però l’oposició alemanya és difícil de 
convèncer. 
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Informació addicional 

The Economist: ‘Europe’s rescue plan’, 29.10.2011; ‘No big bazooka’, 29.10.2011 

European Voice: ‘Eurozone summit proclaims bail-out fund of €1 trillion’, 27.10.2011; ‘EU leaders 
reach deal on bank recapitalization’, 26.10.2011 

The New York Times: ‘Europe Agrees to Basics of Plan to Resolve Euro Crisis’, 26.10.2011 

EFSF webpage: http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm 

El País (Negocios 30.09.2011): ‘Hoja de ruta para la supervivencia del Euro’, I. Molina i 
F.Steinberg; ‘Cumbre europea: positiva pero mejorable’, G. de la Dehesa 

Voxeu.org: diversos articles 
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DEBAT: L’EURO, MONEDA SENSE ESTAT, I EL FUTUR 
DEL PROJECTE EUROPEU 
Octubre 3, 2011 

El futur de l’euro, o més ben dit, les 
estratègies que caldria seguir per no 
enterrar ni la moneda comuna ni el 
projecte europeu, no generen con-
sens en alguns punts. I el principal 
punt de fricció sobre aquest tema és 
la gestió del problema del deute 
grec. Així ho van deixar palès els 
professors Jordi Gual (IESE) i 
Jaume Ventura (UPF i Graduate 
School of Economcis) en l’acte orga-
nitzat per la Fundació Catalunya 
Europa a l’ESEC Toulouse Business 
School el passat 29 de setembre, que 
portava per títol “Es pot salvar l’-
euro? Inestabilitat financera i 
disparitat nord-sud a Europa”. 

Tots dos experts van discrepar i de-
fensar opcions contraposades que té 
a l’abast la Unió Europa i, en concret 
la Zona Euro, per a superar la crisi, 
tot i que van coincidir en la necessi-
tat d’avançar cap a més unió política 
i fiscal a Europa. No es va parlar en 
cap moment, per tant, d’aplicar polí-
tiques a nivell nacional, sinó sempre 
de polítiques europees, de més Eu-
ropa, de crear uns mecanismes dig-

nes d’un Estat i prou potents com 
per llençar una senyal que la inesta-
bilitat i la disparitat comença a pas-
sar a la història. 

Com hem arribat a la situació 
de plantejar-nos el futur de l’e-
uro? 

Tot i que han donat diferents argu-
ments per explicar com s’ha arribat 
a la situació actual, el que s’entreveu 
del raonament de Gual i Ventura és 
que hi ha hagut un greu proble-
ma de governança al sector fi-
nancer, tan a escala europea 
com global. És a dir, cap dels ac-
tors involucrats –empreses i entitats 
financeres–, ni ha actuat correcta-
ment durant tots els anys de creixe-
ment desenfrenat ni ha pres les deci-
sions encertades alhora de finançar i 
endeutar-se. La posició dels governs 
respecte aquesta situació no era 
tampoc la correcta (també se’n be-
neficiaven d’aquesta facilitat de fi-
nançament) i l’actuació posterior no 
ha estat eficaç per resoldre el proble-
ma, sigui per falles en el sistema 
(Gual assenyalava, aquí, el pacte d’e-

Imatge de la sala de l’ESEC Business School on es va dur a terme la conferència. 
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stabilitat europeu) o per inca-
pacitat de diagnosticar el pro-
blema (Ventura criticava que 
s’hagin pensat que era una crisi 
keynesiana, és a dir, que calia 
endeutar-se més per crear de-
manda de nou). 

Jaume Ventura ha emfatitzat el 
paper de les bombolles 
(increment de valor dels actius 
sense cap fonament aparent-
ment sòlid més que la confian-
ça que seguirà incrementant 
amb el temps) i a la incapacitat 
de gestionar aquesta darrera 
bombolla immobiliària com a 
detonant de la crisi. Això ho 
demostra amb el cas d’Estats 
Units, on en els períodes prece-
dents a les recessions es troba-
ven situacions com que els ac-
tius totals del país (accions, 
empreses i vivendes) podien 
augmentar dràsticament el seu 
valor en molt poc temps, pas-
sant a tenir un valor fins a 4,5 
vegades superior al Producte 
Interior Brut del propi país (tal 
com es mostra el gràfic, on les 
franges grises són èpoques de 
recessió). 

Aquesta riquesa tan volàtil –la 
bombolla– era usat per part de 
les empreses com a garantia 
per demanar diners prestats. 
Tal com afirmava Ventura, “la 
bombolla dona valor a les em-
preses, és l’oli que permet al 
sistema financer funcionar”, ja 
que la raó per crear préstecs 
era que el valor dels actius no 
parava de pujar. Quin és, 
doncs, el problema per l’euro? 
Es tracta de la resposta que 
han donat els governs un cop la 
bombolla ha rebentat: l’Estat 
s’ha intentat convertir en pres-
tatari del sistema financer, 
abocant-hi diners, i molts d’a-

uests diners “només han servit 
per pagar antics deutes, no per 
crear-ne de nous” i reactivar el 
crèdit, com era intenció. Per 
tant, no ha funcionat i els 
Estats s’han sobreendeu-
tat, posant en risc la sol-
vència d’alguns països de la 
Zona Euro a causa de l’efecte 
contagi. 

Jordi Gual anava per una línia 

similar a l’argumentar que hi 
havia hagut un excés de finan-
çament els darrers anys. Cen-
trant-se en Europa, “la crisi 
que estem patint és el resultat 
de la introducció de l’euro”. Al 
crear-se la moneda única i al 
haver-hi uns tipus d’interès 
molt baixos, es va donar un 
flux de capital, de diners, molt 
fort des del nord d’Europa 
(més estalviadora que consu-

Ventura ha emfatitzat el paper de les 
bombolles (increment de valor dels actius 
sense cap fonament aparentment sòlid més 
que la confiança que seguirà incrementant 
amb el temps) i a la incapacitat de 
gestionar aquesta darrera bombolla 
immobiliària com a detonant de la crisi.  
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midora) cap al sud (més consu-
midora que estalviadora). No 
hi havia unió fiscal, és a dir, 
cada Estat podia marcar el seu 
propi nivell d’inversió i con-
sum públics, i el pacte d’e-
stabilitat firmat pels membres 
de la Unió Europa (que inten-
tava posar una mica “d’ordre” 
comunitari a la política fiscal) 

no va ser complert per ningú. 
Fruit d’aquest context, tota 
aquesta passada dècada va ser 
caracteritzada per errors d’inv-
ersió: hi van haver errors per 
part del sector privat i públic 
del sud d’Europa (no van in-
vertir ni bé ni on calia) i també 
per part dels inversors del nord 
d’Europa. El resultat, desequi-
libris a l’estructura econòmica 
de la Zona Euro que han portat 
a situacions tan extremes com 
les actuals. 

Estem fent el que cal da-
vant la magnitud dels pro-
blemes? 

Si bé hi ha cert consens en el 
raonament dels dos economis-
tes, aquest no es troba en les 
estratègies a seguir d’ara en 

endavant, un cop manifest que 
les polítiques aplicades fins ara 
estan lluny de ser resolutives. 
Aquesta discrepància s’ha vist 
en la riquesa de la discussió i la 
consistència dels arguments 
donats tan per una alternativa 
com per una altra. En el centre 
de la discòrdia es troba Grècia, 
el focus del qual parteixen els 

principals riscos per l’euro, ja 
que és un país que no té ni li-
quiditat ni solvència. Què fer 
amb Grècia? Mantenir l’estra-
tègia d’austeritat i rescat finan-
cer per permetre que torni el 
deute? O bé, deixar que caigui, 
que faci fallida? 

Aquí, Jaume Ventura va agafar 
la iniciativa posicionant-se per 
aquesta darrera opció –

conegut, en anglès, com de-
fault, que ve a ser una suspen-
sió de pagaments (no fer front 
al retorn del deute que venç i 
dels seus interessos). Un Estat 
a punt de fer fallida pateix uns 
costos enormes, ja que finan-
çar-se al mercat es fa a uns ti-
pus d’interès (i prima de risc) 
desmesurats. Però un cop reco-
neguda la fallida, els costos són 
mínims ja que s’està exclòs no-
més temporalment dels mer-
cats de finançament i la pèrdua 
d’inversions estrangeres no és 
tan significativa (Nota: Ventu-
ra basa aquest argument en 
l’estudi de casos de països en 
vies en desenvolupament, no 
països occidentals ja que no hi 
ha cap experiència; això és for-
tament criticat per Gual al dir 
que no es poden realitzar reco-
manacions basades en casos 
tan allunyats de la realitat eu-
ropea). 

Va mostrar-se categòric dient 
que “com que a alguns països 
no els hem deixat fer fallida i 
reestructurar el seu deute, es-
tem en risc de perdre unes 
institucions tan impor-
tants i beneficioses com el 
Banc Central Europeu i 

Per Gual, hi van haver errors per part del 
sector privat i públic del sud d’Europa (no 
van invertir ni bé ni on calia) i també per 
part dels inversors del nord d’Europa. El 
resultat, desequilibris a l’estructura 
econòmica de la Zona Euro que han portat a 
situacions tan extremes com les actuals. 

Si bé hi ha cert consens en el raonament dels 
dos economistes, aquest no es troba en les 
estratègies a seguir d’ara en endavant, un cop 
manifest que les polítiques aplicades fins ara 
estan lluny de ser resolutives. El centre de la 
resposta és Grècia. Per Gual, mantenir el 
rescat financer i austeritat. Per Ventura, 
deixar fer fallida. 

Informació addicional 

[1] Web de la Fundació Catalunya Europa 

http://www.catalunyaeuropa.net/ 



eKonomicus.com   Octubre 2011 Política fiscal i monetària 

12 

l’euro”. Per tant, es tractaria, 
segons ell, d’eliminar el fons de 
rescat (que genera fortes fricci-
ons entre els socis europeus i la 
societat) i deixem reestructurar 
el deute a aquells països que ho 
necessitin, això sí, sense impli-
car sortir de l’euro. 

Però Jordi Gual, en un debat 
viu, també es va mostrar molt 
categòric en aquest aspecte: 
“no hauríem ni tan sols 
concebre que un país de la 
Zona Euro no pagui els 
seus deutes”, sobretot pels 
costos reputacionals que im-
plica: els altres països euro-
peus rescatats no són insol-
vents, però poden acabar sent-
ho degut a l’efecte contagi d’-
una possible suspensió de pa-
gaments de Grècia. És a dir, si 
avui en dia és complicat per a 
la resta de governs, empreses i 
bancs europeus accedir al mer-
cat per aconseguir finança-
ment, encara ho serà més si el 
cas grec genera també descon-
fiança respecte els altres països 
europeus. 

Proposa millorar l’estratègia 
actual.  Cal assumir i repartir 
els costos del problema grec, 
en la línea del que es va propo-
sar al pacte del 21 de juliol, en-
tre els bancs europeus (en for-
ma d’una petita reestructuració 
del deute per evitar costos fi-
nancers inassumibles), els pro-
pis grecs (en forma d’una re-
forma profunda de l’Estat per 
fer-lo modern i reduir la inefi-
ciència de la despesa pública 
actual) i els contribuents euro-

peus (com a conseqüència d’un 
mal disseny de l’euro, com es 
comentava a l’inici de l’anàlisi). 
Per tant, la política de rescat 
financer s’ha de mantenir per 
permetre que Grècia pugui se-
guir cercant finançament a uns 
preus assequibles i, també, per 
protegir els altres països de la 
Zona Euro més vulnerables. 

Cal un Estat per l’euro? 

Antoni Castells, ex-conseller 
d’economia i president del con-
sell assessor de la Fundació 
Catalunya Europa, defensava 
durant la introducció de l’acte 
que els grans debats sobre Eu-
ropa poden fer-se també a Ca-
talunya. La riquesa del debat i, 
per descomptat també, la divi-
sió d’opinions sobre com supe-
rar la crisi, contribueixen a 
aquesta voluntat.  A més, dels 
dos discursos aparentment 
contraposats, se’n desprèn fi-
nalment una idea essencial per 
a Europa: podem deixar que es 
faci la suspensió de pagaments 
o podem seguir amb la política 
de rescat, però apareix la ne-
cessitat de preparar un pas 
més enllà. Jordi Gual ho diu 
clarament, “cal acordar a 
nivell polític una fulla de 

ruta sobre com assolir la 
unió fiscal”. 

Aquest és el principal mecanis-
me que ens ha de prevenir de 
caure en els mateixos proble-
mes de deute com els actuals i 
que hauria d’evitar els excessos 
per part d’algun membre de 

l’eurozona. Aquest projecte de 
l’euro és un canvi de paradig-
ma del funcionament dels es-
tats i, evitant les decisions in-
tra-governamentals –accions a 
porta tancada de dos o tres paï-
sos– en favor d’uns mecanis-
mes de decisió més trans-
parents, independents i 
legitimats democràtica-
ment, hauria de donar un mis-
satge clar tan als ciutadans 
com als mercats. 

L’argument més clar el donava 
Castells al començament. 
S’hauria de completar el pro-
jecte europeu perquè, com s’ha 
vist a la història, hi pot haver 
un Estat sense moneda pròpia, 
però no hi pot haver una 
moneda sense Estat. En 
aquest cas, l’euro no té Estat… 
i li’n fa falta un. 

Com deia Antoni Castells, s’hauria de 
completar el projecte europeu perquè, com 
s’ha vist a la història, hi pot haver un Estat 
sense moneda pròpia, però no hi pot haver 
una moneda sense Estat. En aquest cas, 
l’euro no té Estat… i li’n fa falta un.  
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La setmana passada Taiwan va 
pagar l’últim tram de 238.238 
dòlars que devia a l’Associació 
Internacional de Desenvolupa-
ment- AID (subsidiària del 
Banc Mundial). 

Segons el viceministre de fi-
nances, Tseng Ming-Tsung, 
“Hem ingressat a la llista dels 
deu països que no tenen deute 
extern després de cancel�lar 
l’última quota del préstec que 
vam rebre fa tot just 50 anys.” 

Taiwan va demanar un préstec 
a l’Associació Internacional el 
Desenvolupament l’any 1961 
amb l’objectiu de finançar di-
versos projectes de desenvolu-
pament, incloent la compra de 
vaixells de dragatge, exploraci-
ons d’aigües subterrànies, sis-
temes de distribució d’aigua 
potable així com la creació d’u-
na empresa de fons d’inv-
ersions per al desenvolupa-
ment.  L’AID va oferir a Taiwan 
un període de gràcia de deu 
anys, d’aquesta manera es van 
començar a fer els pagaments 
en quotes per 40 anys i Taipei 
va començar a retornar el deu-
te a terminis de sis mesos l’any 
1972, sense la necessitat de 
cancel�lar cap interès. 

Tseng va explicar que “Des de 
la dècada dels setanta, el nostre 
govern rares vegades ha dema-
nat préstecs estrangers, ja que 
disposàvem d’abundants in-
gressos tributaris; a més, tan 
sols deu països, entre ells Bru-
nei, Mongòlia, Papua Nova 
Guinea o Liechtenstein estan 
lliures de deute extern”. 

Tot i així, el préstec de l’AID no 
és l’únic que ha rebut la illa. 

Entre el 1960 i 1970 també va 
sol�licitar préstecs d’Aràbia 
Saudita i els Estats Units per 
ajudar a finançar la construcció 
d’autopistes i l’electrificació del 
ferrocarril. No obstant, aquests 

dos préstecs van ser liquidats 
al desembre de 2003 i al juny 
de 2004, respectivament. 

El fet de no ser membre del 
Banc Mundial (no és un Estat 
sobirà reconegut, ja que oficial-
ment forma part de la Repúbli-
ca Popular de Xina, tot i tenir 
sobirania pròpia a la pràctica) 
fa que no pugui obtenir prés-
tecs a baix tipus d’interès de les 
entitats financeres internacio-
nals. Tot i així, el sector privat 

de Taiwan compta amb grans 
fonts de capital per poder fi-
nançar projectes locals sense la 
necessitat d’acudir al mercat 
exterior. 

Tot i que els resultats mostren 
la liquidació del deute ex-
tern,  Taiwan presenta un fort 
deute intern. Els deutes del Go-
vern arribaran a 171.784 mili-
ons de dòlars el proper any, 
representant el 37,3 per cent 
del producte intern brut (PIB) 
anual. No obstant aquests re-
sultats, Tseng va afirmar que 
bona part del dèficit ha anat 
disminuint, gràcies a l’expansió 
del PIB i la reducció en la 
quantitat del deute. 

Tseng Ming-Tsung: “hem ingressat a la 
llista dels deu països que no tenen deute 
extern després de cancel�lar l’última quota 
del préstec que vam rebre fa just 50 anys.”  
Tot i això, el govern de Taiwan manté un 
notable deute intern (37,3% del PIB anual).  

TAIWAN LIQUIDA LA TOTALITAT DEL SEU DEUTE EXTERN 
Octubre 5, 2011 
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Article originalment publicat 
al diari ARA, secció Empre-
nem:  

http://emprenem.ara.cat 

La compareixença de Ber-
nanke 

Ben Bernanke, president de la 
Reserva  Federa l  nord-
americana (FED), es va esfor-
çar el dimarts de la setmana 
passada, per explicar davant 
del Capitoli dels Estats Units 
que no hi haurà reces-
sió. Encara que va admetre 
que hi ha factors “persistents”, 
com la crisi del deute sobirà 
a Europa, que no acompa-
nyen el creixement. Bernanke 
va assegurar que actuarà si les 
coses van a pitjor, però també 
va enviar un encàrrec a la Xina: 
que no es permeti una 
apreciació del iuan, moneda 
xinesa, que es troba un 15% per 
sota del seu valor real. Va re-
calcar que la política de tipus 

de canvi de la Xina “ha impedit 
fins a cert punt l’ajust econò-
mic global”. Bernanke va asse-
nyalar de nou que la sortida de 
la crisi està sent més lenta i 
menys robusta del que espera-
va la FED i va indicar que la 
passada recessió va ser més 
greu del que es pensava mesos 
enrere. Això, va afegir, afectarà 
sens dubte a la marxa de l’oc-
upació i del consum del pa-
ís. La seva previsió és que per 
al segon semestre “l’expansió 
sigui més ràpida que a la pri-
mera meitat”. Aquesta anèmia 
en l’arrencada del 2011 es pot 
atribuir a “factors temporals”, 
com l’alça del petroli per la 

“primavera àrab” o el terratrè-
mol al Japó. 

La influència en les borses 

Recordo les paraules d’un pro-
fessor a la Universitat, com co-
mentava que durant l’època 
d’Alan Greenspan com a presi-
dent de la Reserva Federal, de 
1987 a 2006, hi havia perio-
distes dedicats a observar i 
intentar calcular el pes del 
maletí del màxim dirigent 
de la Fed, l’anomenat 
“ b r i e f c a s e  i n d i c a -
tor” (l’indicador del maletí, en 
anglès) [Veure imatge adjun-
ta]. Si Greenspan aquell dia 
arribava amb un maletí ben 

Bernanke va assenyalar de nou que la 
sortida de la crisi està sent més lenta i 
menys robusta del que esperava la FED i va 
indicar que la passada recessió va ser més 
greu del que es pensava mesos 
enrere.  També va avisar la Xina respecte 
la seva política monetària. 

EL MALETÍ D’ALAN GREENSPAN I EL VALOR MONETARI 
D’UNES PARAULES 
Octubre 11, 2011 

Índex S & P 500 dels últims cinc dies - font: yahoo.com  
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carregat significava que podia 
haver-hi un augment dels tipus 
d’interès, mentre que si pel 
contrari el duia amb pocs pa-
pers indicava una estabilitat de 
tipus. Aquests dies per sort han 
quedat enrere i ara com a mí-
nim Bernanke no en porta de 
maletí. Malgrat tot, no desco-
brirem la sopa d’all si diem que 
les paraules del màxim di-
rigent de la Fed, ó en el seu 
moment Greenspan, tenen 
una importantíssima influ-
ència sobre les borses ó els 
mercats financers. Les declara-
cions del màxim dirigent de la 
Fed de la setmana passada, per 
exemple, varen fer que índex 
borsaris com el Dow Jo-
nes nord-americà pugés un 
5,56% i que l’S&P 500, a nivell 
mundial, un 8,05%, tal i com 
s’observa en la gràfica adjunta. 

Les expectatives 

Tot i això, no ajuda a crear bo-
nes expectatives que el banc 
nord-americà Goldman Sachs 
s'avancés a la compareixença 
de Bernanke, presentant una 
imatge ombrívola de l’-

economia dels Estats Units 
(EEUU). Concretament, Jan 
Hatzius, economista en cap 
d’un dels bancs més grans del 
món, va atribuir les males ex-
pectatives per a l’economia 
nord-americana a l’efecte de la 
crisi europea, que portarà a la 
recessió a països com Alema-
nya, França i Espanya. També 
va dir que la major potència del 
món està a un 40% de possibi-
litats d’entrar en recessió. 

LES PROPOSTES DE DURAO BARROSO 
Octubre 19, 2011 

La intervenció de Manuel Durao Barroso, 
president de la Comissió Europea, la set-
mana passada al Parlament Europeu no 
estava prevista en l’ordre del dia inicial 
del ple. Es va incloure en l’últim minut en 
el marc d’un debat per preparar la cimera 
de caps d’Estat i de Govern que se cele-
brarà el proper 23 d’octubre, en què els 
líders europeus s’han compromès a pactar 
un pla global davant la crisi de deute que 
ofega molts dels integrants de l’eurozona.  

Segons Barroso, els líders europeus s’han 
de posar d’acord en una acció coordinada 
sobre Grècia i també per reforçar els 
bancs d’Europa. Hem de tenir en compte 
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que el Fons Monetari Interna-
cional (FMI) situa els actius 
tòxics dels bancs europeus 
entre 200.000 i 300.000 
milions d’euros. En concret, 
la seva proposta per recapitalit-
zar la banca europea es basa en 
la revisió de les necessitats de 
capital fixades pels supervisors. 
Barroso creu que els bancs 
haurien d’utilitzar primer fonts 
privades de capital i, només si 
cal, després, capital públic. En 
el cas que els Estats no tingués 
recursos per realitzar la injec-
ció, ho hauria de fer el Fons 
Europeu d’Estabilitat Fi-
nancera (FEEF), de 
440.000 milions d’euros.  

De fet, aquesta iniciativa 
l’havia proposat ja la cancellera 
alemanya,  Angela Mer-
kel. Mentre estigui pendent el 
procés de recapitalització, va 
indicar el president de la Co-
missió, s’ha d’impedir que 
aquests bancs paguin divi-
dends o bonus: “Els bancs que 
no tinguin el capital exigit hau-
ran de presentar plans per 
aconseguir-ne com més aviat 
millor. Fins que ho facin, se’ls 
ha de prohibir el pagament de 
dividends ó bons”, va proposar 
el president de la Comissió. 
Barroso creu que aquest procés 
es necessita amb urgència i va 
recomanar que s’inclogui de 
forma transparent l’exposició 

al deute sobirà de les entitats a 
l’hora d’avaluar les necessitats 
de capital de cada una d’elles.  

Entre les seves iniciatives, tam-
bé demana un sistema de go-
vern que coordini el mecanis-
me d’estabilitat de l’eurozona 
(el FEEF) amb les normes 
pressupostàries de la regió, i 
aquest permeti intervenir en la 
preparació i vigilància dels 
pressupostos nacionals.  

Els Eurobons 

Pel que fa als “eurobons”, Bar-

roso va assenyalar que la Co-
missió elaborarà una proposta 
que estarà a punt per a finals 
d’any: “La confiança només es 
pot restaurar amb un desplega-
ment immediat de tots els ele-
ments necessaris per solucio-
nar la crisi. Només així serem 
capaços de convèncer els ciuta-
dans, als nostres socis interna-
cionals i als mercats que tenim 
les solucions per afrontar els 
desafiaments als que s’enfront-
en les economies”, va dir. 

Mentre estigui pendent el procés de 
recapitalització dels bancs, va indicar el 
president de la Comissió, s’ha d’impedir que 
aquests bancs paguin dividends o 
bonus: “Els bancs que no tinguin el capital 
exigit hauran de presentar plans per 
aconseguir-ne com més aviat millor. 

Barroso: “La confiança només es pot 
restaurar amb un desplegament immediat 
de tots els elements necessaris per 
solucionar la crisi. Només així serem 
capaços de convèncer els ciutadans, als 
nostres socis internacionals i als mercats 
que tenim les solucions necessàries”.  

Informació addicional 

(1)   Fons Europeu d’Estabilitat Financera 

http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm     

(2) EUROBONS: Un pont entre la dimensió econòmica i política de la UE – eKonomicus – 
11/04/2011 

http://ekonomicus.com/2011/04/11/eurobons-un-pont-entre-la-dimensio-economica-i-politica-de-
la-ue/ 
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NEGOCIS A LA XINA 
OCTUBRE 2, 2011 

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

http://emprenem.ara.cat 

La República Popular de la Xina gau-
deix avui dia d’un lideratge econòmic 
mundial, producte d’una reforma 
iniciada el 1978, de la mà de Deng 
Xiaoping. Aquestes reformes han 
estat orientades al desenvolupament 
econòmic i s’han basat sobretot en 
en l’obertura a l’empresariat estran-
ger en l’àmbit comercial i d’inve-
rsions. El marc de les polítiques de la 
Xina és el Pla Quinquennal. Aquest 
Pla es revisa i actualitza periòdica-
ment amb la finalitat d’incorporar 
canvis en funció dels avenços assolits 
en matèria econòmica, política i soci-
al. D’aquí que l’obertura ha estat 
progressiva, i alguns sectors del ge-
gant asiàtic se n’han beneficiat més 
que d’altres. L’òrgan directiu màxim 
del Partit Comunista Xinès (PCX) el 
constitueixen el Congrés Nacional i 
el Comitè Central elegit 
en el Congrés que es ce-
lebra un cop cada cinc 
anys i el Comitè Central 
convoca, almenys una 
sessió plenària a l’any, 
en la qual es dóna a co-
nèixer l’actualització del 
Pla Quinquennal del 
desenvolupament eco-
nòmic i social. 

Si parlem de la Xina, 
parlem del sector indus-
trial, que ha estat el mo-
tor principal del Pro-
ducte Intern Brut (PIB) 
fins i tot abans de la re-
forma de 1978. El 2004, 
ocupava el 46,2% del 
PIB, seguit del sector 

serveis amb un 40,7% i l’agricultura, 
que després d’assolir un pic impor-
tant a principis dels 1980 del 33%, 
ha vingut disminuint, i el seu pes en 
el PIB és ara de 13,1%. 

Ara bé, com es fan els negocis a la 
Xina? De quina forma afecten les 
diferències culturals en les inversi-
ons d’empreses estrangeres al país? 
Fa setmanes que l’agència xinesa 
Xinhua publicava que empreses com 
Carrefour i Wal-Mart han tancat es-
tabliments en aquest país. Igual-
ment, la informació deia que establi-
ments d’empreses occidentals allí 
havien sigut sancionats per 
“enganyar als consumidors en els 
preus dels productes”. Sens dubte, 
no podem desconnectar la negocia-
ció en la República Popular de la Xi-
na de la història del seu pensament 
en general i de la seva cultura en par-
ticular. 

  

17 
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Ja fa gairebé sis anys que en la 
reunió ministerial de l’Organit-
zació Mundial del Comerç 
(OMC) a Hong Kong, se’ls va 
assegurar a molts països en vies 
de desenvolupament (PVD) que 
els seus productes industrials 
podrien ingressar als mercats de 
les nacions riques lliu-
res d’impostos i de 
quotes. A més, per als 
quatre productors de 
cotó més pobres de l’À-
Àfrica occidental: Be-
nín, Mali, Txad i 
Burkina Faso, se’ls 
va prometre que es re-
tallarien els subsidis 
cotoners dels països 
rics, especialment els 
dels Estats Units, que 
distorsionen el mercat 
internacional i junta-
ment amb Brasil 
ocasionaren una 
“guerra” per al con-
trol d’aquest mercat 
el mes d’abril de l’a-
ny passat. Les negoci-
acions comercials de Doha van 
començar el 2001 amb l’objectiu 
de reduir les barreres co-
mercials internacionals. 
Però això no ha estat així. Als 
“daridra narayans”, terme encu-
nyat per Mahatma Gandhi 
per a definir als “més misera-
bles”, del règim comercial mun-
dial se’ls va assegurar una i una 
altra vegada que les seves de-
mandes serien tractades en cada 
reunió ministerial. Lamentable-
ment, hi ha seriosos dubtes que 
aquestes promeses siguin ateses 
en la vuitena reunió minis-

terial de l’OMC el proper mes 
de desembre.  

Bangladesh i els països 
emergents 

Mentre que la majoria de països 
africans es mostren pessimistes 
i escèptics als acords als que es 
pugui arribar al desembre, 

Bangladesh, país coordina-
dor dels anomenats països 
en vies de desenvolupa-
ment a l’OMC, segueix confiat 
que es podria produir un avenç 
en la reunió ministerial: 
“Encara esperem que les nostres 
prioritats siguin adequadament 
reflectides en el resultat de la 

L’Organització Mundial del Comerç, a 
Hong Kong, va assegurar a molts països 
en vies de desenvolupament  que els seus 
productes industrials podrien ingressar 
als mercats de les nacions riques lliures 
d’impostos i de quotes. No ha estat així. 

Les negociacions comercials de Doha estan 
bloquejades a causa de les diferències entre 
els països industrialitzats, d’una banda, i les 
potències emergents, d’una altra banda. 

LES PROPOSTES OBLIDADES DE HONG KONG 2005 
Octubre 26, 2011 
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vuitena reunió”, va dir l’amb-
aixador bangladeshià Abdul 
Hannan. Pel que fa als consi-
derats com a emergents: Brasil, 
Xina, Índia i Sud-àfrica, entre 
d’altres, han repetidament sub-
ratllat la necessitat d’aconseguir 
un accés real a mercats lliures 
d’impostos i quotes per donar-li 
“credibilitat” a l’OMC. En decla-
racions a l’agència IPS de notíci-
es, l’enviat de Sud-àfrica a l’-
OMC, Faizel Ismail, va recal-
car que “Qualsevol intent d’enc-
arar aquests temes a l’OMC no 
té credibilitat si es no comença 
amb els membres més pobres”. 

De tota manera, hem de tenir en 
compte que els productes d’aqu-
est últim grup de països solen 
estar associats a preus inferiors 
als productes europeus ó nord-
americans, però bé, seria pa per 
a un altre article. 

I és que les negociacions comer-
cials de Doha estan bloquejades 
a causa de les diferències entre 
els Estats Units i altres països 
industrialitzats, d’una banda, i 
les potències emergents Xina, 
Brasil, Índia i Sud-àfrica, de l’-
altra. Washington vol que 
aquest grup de països tinguin 

compromisos més importants, 
considerant el seu actual creixe-
ment econòmic i el seu estatus 
en el sistema comercial mundi-
al. Segons Luís Manuel Pian-
tini Munnigh, de la República 
Dominicana i  president 
“informal” del grup de països en 
vies pel desenvolupament: 
“L’accés a mercats lliures 
d’impostos i de quotes per 
part dels països més po-
bres, i el cotó, està estan-
cat”. 

LA FI DE GADDAFI PARALITZA LA POLÍTICA “NEOCOLONIAL” LÍBIA DE 
SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
Octubre 27, 2011 

Amb la finalitat de garantir un 
cert subministrament estable de 
productes alimentaris i alhora 
d’assegurar-se certa protecció 
davant la dramàtica fluctuació 
dels seus preus, alguns governs 
elaboren estratègies que, a ve-
gades, poden ser certament per-
verses. No només això, sinó que 
poden arribar fins al punt de 
rebre el qualificatiu de 
“neocolonials”. S’han arribat a 
qualificar així perquè consisteix 
en què governs estrangers com-
prin o arrendin grans extensi-
ons de terra fèrtil als governs de 
països de renda molt baixa, amb 
l’objectiu de cultivar aliments 
que després seran transportats 
als mercats dels països inver-
sors. L’estratègia recorda molt a 
l’aplicada en l’apogeu de les re-
públiques bananeres. 

Aquest és el cas de la política 
alimentària que ha estat disse-
nyant el govern de Gaddafi du-

rant els darrers anys i, com ell, 
molts dels governs de països 
“nous rics”, com la Xina i les 
monarquies de la península 
Aràbiga. Són països amb molta 
disponibilitat de capital i on la 
seva prioritat per mantenir l’e-
estabilitat és fer front a proble-
mes futurs de superpoblació 
(cas de la Xina) o bé d’esca-
ssetat de recursos hídrics i terra 
fèrtil (cas de Líbia, Aràbia Sau-
dita, Qatar i etcètera, on han 
d’importar fins al 90% dels ali-
ments consumits al país en al-
guns casos). 

Pel que fa a Líbia, Gaddafi va 

instruir el Libya Africa Invest-
ment Portfolio (LAIP) amb 70 
milions de dòlars amb l’objectiu 
d’invertir-los en dos enormes 
projectes agrícoles per produir 
arròs de manera intensiva a Ma-
li i Libèria. El govern de Mali va 
arrendar 100.000 hectàrees i el 
de Libèria 15.000. La revolta 
popular es va iniciar en el mo-
ment en que s’estaven a punt de 
materialitzar aquestes explota-
cions agràries i començar a pro-
duir (en el cas de Mali, ja s’h-
avia instal�lat la xarxa de trans-
port). Amb la caiguda del règim, 
definitivament aquests projec-
tes semblen abandonats, ja que 

Governs estrangers, com Líbia, compren o 
arrenden grans extensions de terra fèrtil 
als governs de països de renda molt baixa, 
amb l’objectiu de cultivar aliments que 
després seran transportats als països 
inversors. 
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els fons sobirans dels que depe-
nien estan congelats. 

L’objectiu d’aquest fons d’inve-
rsió, que forma part d’un com-

plex entramat financer creat per 
Gaddafi de cara a les seves aspi-
racions pan-africanes, és pro-
moure el desenvolupament a 
països africans pobres però, 
sense dubte, era pensat com un 
canal pensat per aïllar Líbia de 
les fluctuacions dels preus dels 
aliments que han plantejat tants 
conflictes a tants governs en 
altres llocs del món. En el cas de 
Libèria, però, segons informa 
Wall Street Journal, fonts go-

vernamentals havien negat que 
la producció prevista es trans-
portés directament a Líbia i que 
la mà d’obra ocupada provin-
dria de l’estranger. 

Arrendar terres a fora en 
favor de la seguretat ali-
mentària… en què consis-
teix tot plegat? 

El debat està servit. The Econo-
mist plantejava ja al 2009 la 
qüestió de si això eren inversi-
ons estrangeres beneficioses o, 
com ens referíem al principi, 
simplement neocolonialisme. 
La filosofia és clara: en paraules 
del setmanari anglès, “països 

que exporten capital però im-
porten aliments estan actual-
ment deslocalitzant la produc-
ció agrícola a països que neces-
siten capital i tenen terra per 
donar i per vendre”. Aquests 
darrers països són, sobretot, els 
de l’Àfrica subsahariana, que és 
on s’han donat la major part de 
casos d’arrendament de terres. 

I no estem parlant de petites 
parcel�les, sinó de grans extensi-
ons. Així, per posar alguns 
exemples a més del de Líbia, hi 
ha també les 400.000 hectàrees 
dels Emirats Àrabs Units a Su-
dan o les 2.8 milions d’-
hectàrees de la Xina a Zàmbia 
(tot i que de moment només hi 
ha l’acord i no s’ha dut a terme). 
A mode de comparació, 
400.000 hectàrees equivalen a 
4.000 Km2, gairebé l’àrea de la 
província de Girona (són 5.800 
Km2). 

The Economist: països que exporten capital 
però importen aliments estan actualment 
deslocalitzant la producció agrícola a 
països que necessiten capital i tenen terra 
per donar i per vendre. 
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Breument, es poden donar algu-
nes impressions pel que fa als 
avantatges i desavantatges. Se-
gons els que defenses aquests 
projectes, això aporta, com 
mencionàvem, noves oportuni-
tats als països receptors d’aque-
stes inversions en forma de tec-
nologia i desenvolupament rural 
a zones que han patit una gra-
víssima manca de capital durant 
dècades. Per contra, també s’a-
rgumenta que es tracta d’expr-
opiacions d’esquenes als habi-
tants de la regió (que no veuen 
res dels guanys), s’expulsa a 
aquests habitants ja que no es 
generen llocs de treball en al-
guns casos (s’importa mà d’obra 
del país inversor) i la producció 
abandona ràpidament el país. 

Per últim, també cal fer menció 
que entre els inversors en terres 
a l’estranger també es troben 
empreses occidentals, com per 
exemple Goldman Sachs. No és 
tan sorprenent si es considera 
que aquesta estratègia també és 
útil no només per garantir un 
subministrament segur d’-
aliments bàsics, sinó també per 
produir/especular biocombusti-
bles. Aquesta és una de les fonts 
d’energia renovable més espe-
rançadora, tot i que cal tenir en 

compte que aquella terra usada 
per biocombustibles no produi-
rà aliments. Els biofuels jugaran 
un paper important a Europa, 
on ja es demana que un 10% de 
la composició del combustible 
provingui d’aquestes matèries. 
Probablement, això hagi contri-
buït a que els països occidentals 
s’uneixin als països emergents 
rics en aquesta onada d’expans-
ió alimentària que alguns ano-
menen simplement deslocalitza-
ció i altres neocolonialisme. 

Aquesta estratègia també és útil no només 
per garantir un subministrament segur 
d’aliments bàsics, sinó també per produir i 
especular amb biocombustibles. 

Mapa de les principals adquisicions de terra al món a gran escala. Font: The Economist. 

Informació addicional 

[1] The Economist. Buying farmland abroad: outsorcing’s third wave? Publicat el 21 de Maig de 2009. 

http://www.economist.com/node/13692889 
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Article publicat gràcies a la 
col�laboració amb la web United 
Explanations (publicació origi-
nal del text) i al seu autor, Guido 
Turdera, estudiant de sociologia 
argentí. 

http://unitedexplanations.com 

 

¡Que vivan los estudiantes, 

jardín de las alegrías! 
Son aves que no se asustan 
de animal ni policía, 
y no le asustan las balas 
ni el ladrar de la jauría. 

Violeta Parra (1965) “Me gustan los 
estudiantes” 

30 anys desprès que es privatitzés 
l’educació xilena als anys 80, el mo-
del es posa en qüestió davant la su-
blevació, aquests darrers mesos, de 
nombrosos sectors d’estudiants de 
secundària i universitats, en pugna 
per un nou sistema educatiu demo-
cràtic, públic i de qualitat. Aquí s’es-
bossen les principals característi-
ques per una senzilla comprensió 
del conflicte. 

Antecedents: durant l’època 
del règim dictatorial 

Cal anar algunes dècades enrere per 
trobar les arrels d’aquest conflicte 
educatiu que actualment compro-
met a la societat xilena. Més especí-
ficament, fins al març de 1990, mo-
ment en el que es promulga la Llei 
Orgànica Constitucional d’-
Ensenyança sota el mandat del dic-
tador Augusto Pinochet. Aquesta 

eina legal, més coneguda com la 
‘Ley LOCE’, reclamava l’existència 
de certs requisits mínims per a la 
creació d’institucions educatives, 
regulades per l’Estat. Ara bé, recor-
dem què aquesta època estava molt 
marcada pels principis d’una espè-
cie de tradicionalisme liberal econò-
mic, on l’Estat no hauria d’immiscir
-se. Aquest cas no va ser cap excep-
ció: les polítiques educatives del rè-
gim militar van permetre l’obertura 
del sistema educatiu als mercats i 
institucions empresarials. D’aquesta 
manera, les pràctiques formatives 
mitges i superiors, enteses com a 
drets ciutadans, es transformaven 
en fonts efectives de lucre. 

Els conglomerats estudiantils, a l’-
any 2006, van dur a terme severes 
manifestacions, mobilitzacions, pre-
sa de col�legis i universitats, amb 
demandes tals com: derogació de la 
legislació pinochetista vigent; fina-
lització de la municipalització de 
l’ensenyança (imposada des de l’any 
1981, impulsava la privatització 
educativa al reduir el Ministeri d’E-
Educació a tasques normatives bàsi-
ques); aconseguir la gratuïtat de la 
PSU (Prova de Selecció Università-
ria), entre d’altres. Aquests esdeve-
niments van tenir lloc els mesos d’-
abril i juny, en el marc d’ascens a la 
presidència de la socialista Michelle 
Bachellet. 

Com a resultat de les pressions es-
tudiantils per a la reforma del siste-
ma educatiu, es va dictaminar la 
substitució de la LOCE per una Llei 
General d’Educació l’any 2009. 
Aquesta, però, va seguir sent qüesti-
onada al no modificar substancial-
ment el nucli del sistema educatiu. 
Aquest procés de mobilitzacions, 

TERRATRÈMOL SOCIAL A XILE: CRISI AL MODEL 
LIBERAL DE L’EDUCACIÓ  
Octubre 17, 2011 
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denominat la Revolució dels 
Pingüins, es va presentar com 
el preàmbul de les manifestaci-
ons posteriors, sembrant d’aq-
uesta manera les llavors d’una 
lluita estudiantil que va acabar 
de germinar a començaments 
de l’any 2011. 

2011, l’any de la fallida 

Si les mobilitzacions del 2006 
van obligar als dirigents polí-
tics xilens a reconsiderar les 
mesures educatives que es ve-

nien desenvolupant durant els 
anys anteriors, des de maig d’-
aquest any la situació va sobre-
passar qualsevol límit i, aquest 
cop, qui necessita un salvavides 
és el president Sebastián Piñe-
ra. 

El programa de demandes que 
ha elaborat la CONFECH 
(Federació d’Estudiants de Xi-
le, organització que agrupa les 
federacions universitàries xile-
nes) es regeix per tres eixos: 1) 
Accés amb equitat, qualitat, 

integració i heterogeneïtat so-
cial en la matrícula; 2) Aug-
mentar el finançament públic 
en percentatge del PIB en edu-
cació superior; i 3) Democratit-
zació del sistema educatiu su-
perior. 

El caràcter particular d’aque-
stes mobilitzacions estudiantils 
és la seva acollida massiva. Per 
primer cop a la història del mo-
viment estudiantil xilè, s’ha 
aconseguit congregar l’acció de 
les universitats privades, els 
CFT (Centres de Formació Tèc-
nica), els IP (Instituts Professi-
onals) i, per descomptat, el 
Consell de Rectors de les uni-
versitats xilenes, que es pre-
senten com el moviment cardi-
nal del moviment. Els dirigents 
que han pres la veu han estat 
Camila Vallejo, presidenta del 
FECH, i Giorgio Jackson, pre-
sident del FEUC (Federació 
d’Estudiants de la Universitat 

Font gràfica: lainformacion.com 

Els conglomerats estudiantils, a l’any 
2006, van dur a terme severes 
mobilitzacions amb demandes tals com: 
derogació de la legislació pinochetista 
vigent; finalització de la municipalització 
de l’ensenyança; aconseguir la gratuïtat 
de la Prova de Selecció Universitària, etc. 
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Catòlica de Xile). 

Més enllà de les reivindicacions 
específiques que els estudiants 
demanen a l’Estat, la lluita es-
tudiantil que s’està duent a ter-
me persegueix una forma nova 
de concebre l’educació al país. 
“Més Estat, menys mercat” és 
una de les frases més recur-
rents del moment i bandera de 
les exigències dels joves. Pen-
sar en l’educació no com un 
servei sinó com un dret és un 
mode de pensar que l’educació 
pot representar un lloc d’accés 
per a tots i no només per 
aquells que s’ho poden perme-
tre. El fetitxisme de la merca-
deria es manté a Xile a l’àrea de 
l’educació, i el que aquest mo-
viment és transformar les seves 
bases, caracteritzades per un 
funcionament més aviat elitis-
ta. 

Es pot apreciar en les paraules 
del president Piñera l’oposició 
a les idees populars: “requerim 
en aquesta societat moderna 
una major interconnexió entre 
el món de l’educació i el món 
de l’empresa, perquè l’educació 
compleix un doble propòsit: és 
un bé de consum”. Resulta sig-
nificativa també la declaració 
que el ministre d’educació Joa-
quín Lavín va realitzar al pro-
grama televisiu ‘Tolerancia 
Cero’, al confirmar que “si bé 
l’esperit d’una universitat sense 
ànim de lucre es respecta”, afir-
ma que va recuperar els diners 
que havia invertit al negoci 
universitari. Això li va costar al 
ministre la seva destitució, as-
sumint la substitució Felipe 
Bulnes el 18 de juliol. 

La proposta oficialista, dictada 
el 5 de juliol, basada en els 

plans de GANE (Gran Acuerdo 
Nacional para la Educación) i 
FE amb la finalitat de frenar les 
mobilitzacions, va ser refusada 
per la CONFECH. En cap mo-
ment aquesta proposta feien 
referència a l’estatització de 
l’educació, que és un dels ob-
jectius de les protestes. Així 
doncs, la CONFECH va decla-
rar que “la proposta del govern 
no és més que la continuïtat del 
model ja existent que, encara 
més ideologitzada, profunditza 
un sistema que afavoreix l’exc-
lusió i la segregació social, l’-
endeutament de les famílies i 
l’absència d’un projecte de des-
envolupament nacional”. 

Marcel Claude, economista i 
docent universitari, ha expres-
sat en una entrevista a CNN 
Chile que és necessari “canviar 
l’eix central sobre el qual es 

Font gràfica: noticias.terra.es 
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construeix la visió de l’educació 
pública” i que “Xile és l’únic 
país que privilegia la llibertat 
d’empresa per damunt dels 
dret a l’educació”. Així mateix, 
Claude sosté que “l’educació 
pública finançada per l’Estat es 
fa a l’Argentina, Mèxic, Finlàn-
dia… que són països capitalis-
tes que han entès que el dret a 
l’educació prima per damunt 
de la llibertat d’empresa”. 

Incidències a la societat 
civil 

L’endeutament familiar a causa 
de permetre als fills poder en-
trar a les universitats i escoles, 
la desigualtat d’oportunitats, la 
privatització d’un dret elemen-
tal com és l’educació i, amb ai-
xò, l’ànim de lucre, són els 
principals components d’un 
clam més significatiu i substan-
cial: un “sistema nacional d’ed-
ucació pública, gratuïta, demo-
cràtica i de qualitat, organitzat 
i finançat per l’Estat en tots els 
seus nivells” (Manifest per l’ed-
ucació de la CONFECH). Ara 
bé, com respon l’Estat xilè da-
vant aquestes demandes? S’-
han produït repressions a les 
manifestacions per part dels 
Carabineros, fet que ha portat 

alguns estudiants de 15 o 16 
anys a iniciar vagues de fam als 
col�legis. O bé, simplement s’-
han ignorat o s’han criminalit-
zat les protestes, juntament 
amb la complicitat dels mitjans 
de comunicació. La imputació 
a determinats sectors socials i 
estudiantils d’una agressivitat 
quasi inherent, d’acudir a la 
violència o “d’enfrontar-se” 
amb els aparells repressius es-
tatals, permet entreveure la 
construcció d’una imatge dis-
torsionada de la realitat. 

La descontextualització com a 
eina fonamental, les filmacions 
unilaterals de fets violents a les 
marxes, els desinterès per co-
nèixer què succeeix realment, 
la manca de tolerància cap a 
reivindicacions socials legíti-
mes (mitjançant marxes que 
han arribat a mobilitzar més de 
200.000 persones) constituei-
xen els principals elements que 
busquen deixar de banda les 
autèntiques arrels de les pro-
testes. 

No obstant això, va ser el di-
jous 25 d’agost quan va succeir 
el drama: a Macul, comunitat 
al sud de Santiago, va caure 
assassinat en mig d’una mobi-

lització Manuel Gutiérrez Rei-
noso, de 16 anys. Desprès de 
diversos dies en els quals els 
Carabineros van intentar allu-
nyar-se de qualsevol fet, el ser-
gent Miguel Millacura va ad-
metre la seva responsabilitat 
d’haver disparat contra els ma-
nifestants aquella nit. Les de-
claracions de l’agent van caure 
com una galleda d’aigua freda 
per la institució policial i l’apa-
rell executiu. 

En aquest sentit, resulta impe-
ratiu preguntar-se si s’està d’-
acord amb el fet de mantenir 
un sistema educatiu desmante-
llat en contraposició als guanys 
de reduïts sectors socials; si 
s’està d’acord en mantenir una 
privatització i desregulació d’a-
llò que potser hauria de ser pú-
blic en detriment de l’accés 
igualitari; si s’està d’acord amb 
el manteniment d’estructures 
educatives pròpies d’un règim 
militar que garanteix l’exclusió 
social; o si s’està d’acord amb 
l’aprofundiment d’un model 
econòmic-educatiu que supri-
meix de l’educació tot principi 
humà. 

Avui més que mai, i com diria 
Violeta Parra, “que vivan los 
estudiantes, que rugen como 
los vientos cuando les meten a 
los oídos sotanas o regimien-
tos”. 

El caràcter particular d’aquestes 
mobilitzacions estudiantils és la seva 
acollida massiva. Es persegueix una 
forma nova de concebre l’educació al país. 
“Més Estat, menys mercat”. 

L’endeutament familiar a causa de 
permetre als fills poder entrar a les 
universitats i escoles, la desigualtat 
d’oportunitats, la privatització d’un dret 
elemental com és l’educació, i l’ànim de 
lucre, són els principals components d’un 
clam més significatiu i substancial.  
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