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“El que els mercats estan fent 

actualment no és especular con-

tra l’Euro, sinó contra les diferèn-

cies dins l’Euro”.  
Guy Verhofstadt, europarlamentari i ex-

primer ministre de Bèlgica. 

 

“El més important és mantenir la 

disciplina fiscal i garantir que els 

mercats confiïn en les finances 

públiques de Japó”.  
Naoto Kan, primer ministre del Japó. 

 

“Quan va començar Doha al 

2001, el preu del petroli era de 

25 dòlars/barril, la tona d’arròs 

costava 170 dòlars... Res més 

lluny de la realitat ”.  
Arvind Subramanian, Banc Mundial. 

Unió fiscal i monetària · Go-

vernança econòmica · lliure 

comerç · dèficit públic · alter-

mundisme · guerra finance-

ra i sancions · rebel·lió 
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eurodiputat al Parlament Europeu 

Ben Ali, Mubarak, Gaddafi? 

Especial Connexió Brussel�les: Governan-
ça Econòmica Europea: què és i el per què de la 
seva importància 

Inici del Fòrum Social Mundial a Dakar 

Les negociacions per al lliure comerç estan 
quedant obsoletes: què hi ha més enllà de la 
Ronda de Doha? 

“ Sembla que a Madrid prefereixin una Espanya pobra abans que 
pròspera, si la prosperitat passa pels ports valencians i catalans. ” 

“ Europa necessita encaminar-se cap a una unió fiscal. Una unió 
econòmica sense uns mínims de política fiscal comuna no és efici-
ent. ” 

“ Espanya no és un estat federal perquè el que defineix un estat fe-
deral no és qui gasta sinó qui recapta. ” 

“ Alguns diuen que Alemanya, la gran impulsora del Pacte de Com-
petitivitat i de mesures fiscals més estrictes, és euroescèptica. Crec 
que no, tot al contrari. 

QUÈ S’HA DIT? 

QUINS    SÓN    ELS    TEMES    
MÉS    TRACTATS????    
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CRISI DEL DEUTE SOBIRÀ 

Ja s’ha rescatat Grècia i Irlanda, 
alguns especulen amb el rescat de 
Portugal i fins i tot s’havia menci-
onat Espanya com el proper a la 
llista. Comparteixen aquests qua-
tre països els mateixos proble-
mes? 

Cada país té la seva singularitat però 
crec que el problema de fons d’aquests 
països és de cultura econòmica, de sa-
ber com funciona l’economia globalit-
zada. Aquest problema de cultura eco-
nòmica s’ha notat en dos aspectes. Un 
d’ells ha estat la lentitud dels països del 
Sud en actuar: un cop arribada la crisi, 
el nord d’Europa va actuar molt ràpida-
ment, va aconseguir consensos interns 
entre partits polítics i agents socials 
(treballadors, empresaris), i ja disposa-
va de marcs legals i institucionals més 
flexibles que van poder adaptar-se ràpi-
dament. En canvi, durant la crisi, el 
senyor Zapatero va assistir amb indife-
rència soviètica al tancament massiu 
d’empreses.  Un altre aspecte de la cul-
tura econòmica mediterrània és la bai-
xa productivitat: sense incrementar la 

productivitat no es pot mantenir els 
nivells actuals de l’estat del benestar. I 
resulta que això que és basics econo-
mics no s’ha entès per part de l’esq-
uerra que ha governat a Catalunya, Es-
panya, Portugal i Grècia. 

Veig que es fixa més amb el model 
econòmic i la productivitat que 
amb els nivells de deute o dèficit 
per explicar les raons per les 
quals hi ha països que tenen més 
dificultat per  sortir de la crisi. 

Sí. Perquè un país pot estar més o 
menys endeutat, però el que ens hem 
de preguntar és si aquest deute és sos-
tenible. Si no hi ha un creixement eco-
nòmic sòlid que permeti fer créixer l’e-
conomia, crear llocs de treball i aug-
mentar els impostos futurs no es podrà 
tornar el deute públic. Molta gent ob-
serva que Espanya té un deute públic 
menor que alguns països europeus i es 
pregunta per què els especuladors con-
tinuen desconfiant d’Espanya. I la raó 
per la qual això passa és perquè es dub-
ta de la sostenibilitat del deute espa-
nyol: el nostre model econòmic és in-
sostenible, no tenim exit strategy, es-

ENTREVISTA AMB RAMON TREMOSA, EURODIPUTAT 
DE CDC AL PARLAMENT EUROPEU 
Febrer 25, 2011 

[Mireia Borrell Porta, Brussel�les] Són les 9.30 del matí del dia 10 de febrer 
quan entro al despatx d’en Ramon Tremosa. Em rep amb un somriure 
franc, entremig de papers, llibres i maletes i em demana uns minuts abans 
de començar l’entrevista: avui és l’últim dia per presentar esmenes al Pacte 
d’Estabilitat i ell n’ha presentat unes quantes. Mentre les va firmant, co-
mencem una conversa a tres amb el seu ajudant on l’economia interactua 
amb la política i els temes europeus es fonen amb els catalans i espanyols. 
En Ramon és un europeista convençut, i això es fa palès durant l’entrevista. 
Parlem de tres grans temes: la crisi del deute sobirà, la crisi i reformes es-
panyoles i temes mediterranis. En cadascun d’aquests temes la seva lògica 
argumental es barreja amb tocs polítics, com ha de ser en un europarla-
mentari. Hi ha arguments que em convencen més que d’altres, però quan 
l’entrevista arriba a la seva fi una sensació de tranquil�litat i alegria m’en-
vaeix: he conversat amb un eurodiputat que s’involucra de ple en la vida 
europarlamentària i pedala constantment per construir aquesta Europa 
que ell creu tan necessària per a Catalunya i per a tots els europeus. 

L’entrevista està partida en tres àmbits relacionats, però alhora diferents: un 
primer àmbit tractarà la crisi del deute sobirà, seguit de la crisi espanyola i, 
finalment, es tractaran temes mediterranis. 
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tratègia de sortida. De fet, el cas 
d’Espanya en concret és un cas 
molt flagrant, perquè Espanya 
tenia pulmons industrials -País 
Basc, Catalunya, País Valencià, 
Navarra- que han estat completa-
ment abandonats durant els úl-
tims quinze anys. Això ha tingut 
un impacte enorme a l’hora de 
sortir de la crisi, ja que d’una crisi 
financera es surt via exportacions, 
sanejant la banca i restablint el 
crèdit. En el cas espanyol -i a dife-
rència del que s’està fent al nord 
d’Europa- no s’ha sanejat la ban-
ca, es culpa les caixes d’estalvi 
d’una manera injustificada, no 
tenim bones infraestructures i, a 
més, la indústria ha quedat molt 
tocada i no és capaç d’estimular 
l’economia. 

Últimament, algunes fonts -
The Economist, FT Brussels 
Blog, Paul Krugman- diuen 
que la reestructuració del 
deute grec és inevitable. En 
aquest aspecte, creu que el 
mecanisme permanent de 
crisi arriba massa tard? 

Quan les coses anaven bé ningú 
trobava a faltar el mecanisme de 
crisi. No es poden tenir uns diners 
esperant que passi quelcom, sinó 
que els recursos es mobilitzen 
quan fan falta. En el cas grec, part 
de la culpa és de les institucions 
europees que van fer la vista gros-
sa quan ja feia molts anys que es 
denunciava maquillatges compta-
bles dels comptes de Grècia que es 
lliuraven a la UE. Això, que en una 
mentalitat calvinista nòrdica és 
moralment inacceptable, a la me-
diterrània no té cap mena de con-
seqüència sobre les consciències 
dels pobles i la seva gent. Ara la 
bola és tan gran que potser sí que 
caldrà reestructurar el deute. Però 

bé, Grècia és un país petit i Portu-
gal i Irlanda també -el seu PIB és 
inferior al de Catalunya- i per 
tant, la reestructuració es podria 
assumir fàcilment. El cas espanyol 
ja és diferent perquè Spain is too 
big to fail and too big to be rescu-
ed. 

Comparteix la visió d’alguns 
eurodiputats -més aviat euro-
escèptics- que creuen que la 
UE té problemes a l’hora d’af-
rontar la crisi en part a causa 
del fet que els diferents paï-
sos que comparteixen l’euro 
tenen diferències econòmi-
ques estructurals massa 
grans? Creu que el Pacte de 
Competitivitat pot ajudar en 
aquest aspecte? 

Tota la literatura econòmica des 
de l’any 60 fins a Roubini al seu 
últim llibre diu que una Unió Mo-
netària sense uns mínims de polí-
tica fiscal comuna no és eficient. 
Aquesta unió fiscal va de la mà 
d’un mínim de governança econò-
mica conjunta. Els Estats Units, 
que porten més de cent anys unifi-
cats monetàriament, tenen un 
govern fiscal federal potent. És a 
dir, hi ha una governança comuna 
per als 50 estats que és més efici-
ent a l’hora d’afrontar shocks asi-
mètrics. 

La UE, en canvi, no té aquests 
mínims de governança econòmica 
conjunta, i això és el que es pretén 
canviar amb el Pacte d’Estabilitat i 
el Pacte de Competitivitat. Evi-

dentment, aquests canvis compor-
ten normes més estrictes, cedir 
sobirania a la UE i fer esforços 
fiscals que per a alguns països, els 

Qui és en  
Ramon Tremosa? 

 

Ramon Tremosa i Balcells és 
doctor en Economia per la Uni-
versitat de Barcelona. Actual-
ment és eurodiputat per CDC al 
Parlament Europeu, on és 
membre del Comitè d’Economia 
i del de Transports. Forma part 
de la delegació que s’encarrega 
de les relacions del Parlament 
Europeu amb Israel i la Xina.  
És també professor titular al 
Departament de Teoria Econò-
mica a la UB i investigador. Ha 
exercit de Secretari General del 
departament de Benestar Social 
a la Generalitat de Catalunya 
(1989-1991) i ha participat en 
nombrosos congressos d’econo-
mia arreu del món. Al 2000 va 
realitzar una estada postdocto-
ral a la London School of Eco-
nomics. 

Una unió monetària sense uns mínims 
de política fiscal comuna no és eficient. 
Això ha de venir de la mà d’una gover-
nança econòmica conjunta. 

Alguns diuen que Alemanya, la gran 
impulsora del Pacte de Competitivitat i 
de mesures fiscals més estrictes, és euro-
escèptica. Crec que no, tot al contrari. 
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que ho han fet pitjor, són molt grans. I això, alguns 
ho interpreten dient que Alemanya, la gran impulso-
ra del pacte de Competitivitat i de mesures fiscals 
més estrictes, és euroescèptica i està posant pals a les 
rodes a la construcció europea. Jo crec que no és així: 
Angela Merkel va dir fa poc que ella veia d’aquí deu 
anys una Europa més integrada. Això és molt cons-
tructiu i crec que amb l’Angela Merkel estem en molt 
bones mans. 

Com a catalans tenim una gran sort; perquè els ale-
manys, com a poble, estimen el treball i la indústria, i 
els catalans hi estem molt a prop. Per tant, per als 
catalans Alemanya és la salvació. Ho dic així: Gràci-
es, per salvar-nos. Com a catalans tenim interès que 
la Unió econòmica progressi i també que els mínims 
de política fiscal comuna siguin establerts, perquè ja 
hem vist que quan és l’Estat espanyol qui decideix les 
polítiques fiscals, no es pensen amb criteris d’efi-
ciència econòmica. 

Últimament i arran de la crisi s’ha parlat que 
el problema de la UE és que tenim una unió 
monetària però no tenim una unió fiscal. Què 
implicaria una Unió Fiscal? És 
factible des del punt de vista polí-
tic? 

La Unió fiscal consisteix en el fet que 
la UE tingui un Tresor Públic únic eu-
ropeu amb recursos propis. Actual-

ment, la UE viu de les transferènci-
es dels Estats i per tant no té capa-
citat per tenir una política econò-
mica i fiscal pròpia, sinó que són 
aquests els qui decideixen les quan-
titats segons els seus interessos, i 
més ara en aquest context de crisi 
en què els pressupostos són més 
baixos. Amb un Tresor Públic únic 
europeu, en canvi, això no passaria 
perquè la UE podria establir una 
sèrie d’impostos, com per exemple 
sobre la contaminació, els bitllets 
d’avió, l’impost Tobin a certes 
transaccions financeres, etc. Això 
com a catalans ens interessa molt, 
ja que ens proporcionaria un go-
vern eficient que faria infraestruc-
tures bàsiques. Els catalans hem de 
ser els primers interessats en que el 
fet que Europa avanci en una unió 
fiscal, tingui uns recursos propis i 
capacitat de decidir per ella mateixa 
què és d’interès europeu. És evi-
dent, però, que aquesta idea té opo-
sitors, també, que no accepten la 

idea de perdre més sobirania o els fa por compartir 
una unió fiscal amb segons quins països que no són 
tan disciplinats. 

Recentment, en el si del Parlament Europeu 
s’estan fent molts debats sobre els Eurobons. 
En el cas d’una Unió fiscal, els Eurobons són 
un element imprescindible, o necessari però 
no imprescindible? 

Els Eurobons és una idea que ha avançat molt en els 
últims mesos, hi ha moltíssims articles i un gran de-
bat en els mitjans de comunicació. Tal com el Parla-
ment Europeu està encarant el debat, els països nòr-
dics haurien de recolzar la creació d’Eurobons, ja que 
s’insisteix en el fet que un país no podrà emetre Eu-
robons si no compleix el pacte d’Estabilitat i Creixe-
ment i posa unes condicions molt nòrdiques. El Par-
lament justifica molt bé els Eurobons tot dient que 
no podem estar parlant d’un govern europeu si 
aquest no té instruments de política fiscal. Afirma 
que Europa necessita un tresor comú amb el qual es 
pugui emetre títols europeus a un interès més baix 
del que alguns països tenen. Ara bé, això ara els es-

A Dinamarca els sindicats no viuen de 
l’Estat. Aquí, en canvi, viuen del pressu-
post general. 

La UE viu de les transferències dels Estats, 
qui decideixen les quantitats segons els seus 
interessos. Amb un Tresor Públic únic euro-
peu, això no passaria. 
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CRISI ESPANYOLA : Creu vostè que 
la reforma laboral aprovada el 
setembre passat és positiva? 

Crec que la reforma de treball que ha 
fet el senyor Zapatero no aporta gran 
cosa. Aquí s’ha fet una reforma estètica que la major 
part d’economistes i opinadors creuen que no ha anat 
a atacar el fons del problema. 

Què li falta a la reforma laboral? 

Doncs li falta eliminar els convenis col�lectius inter-
medis, com els provincials. Hi ha moltes realitats 
diferents en una província, i s’hauria de deixar que 
cada empresa amb les seves condicions tingui un 
marge de llibertat. Això és bàsic. Els convenis 
col�lectius han de ser de mínims o màxims, però no 
de nivells intermedis. 

De fet, el problema va més enllà; és un tema institu-
cional. Al nord d’Europa els sindicats generalment es 
financen en gran part amb les quotes dels treballa-
dors; no viuen de l’Estat i per tant tenen més llibertat 
i capacitat d’actuació. A Dinamarca els sindicats et 
paguen una part del subsidi d’atur quan perds la fei-
na, raó per la qual el sindicat és el primer interessat 
que el treballador trobi feina al més aviat possible 
Aquí, en canvi, els sindicalistes apareixen com ga-
rants de l’estabilitat i resulta que viuen del pressu-
post general. 

Creu que la reforma de pensions juntament 
amb la reforma laboral feta pel Govern Zapa-
tero i la reestructuració de les caixes allunya 
definitivament el fantasma d’un atac dels 
mercats sobre l’economia espanyola? 

The Economist va fer una pàgina fa tres setmanes 
dient: ‘Reformes de Zapatero: tard i malament’. Res-
pecte a la reforma laboral, ja n’hem parlat, i només 
cal mirar dos diaris espanyols rellevants, El País i La 
Vanguardia, els quals van publicar diverses opinions 
criticant la reforma laboral argumentant que no ata-
cava el fons del problema. La reforma de pensions és 
inevitable perquè la ràtio actius/passius es redueix i 
la gent viu més anys. Però a més de fer el que s’ha fet, 
es podria haver imitat la reforma de pensions que 
van fer a Suècia o Holanda, on hi ha un pilar públic 
obligatori, una pensió privada obligatòria i una altra 
pensió privada opcional molt bonificada fiscalment a 
la declaració de la renda. Això ha permès a Holanda 
capitalitzar l’estalvi i assegurar el sistema de pensi-
ons a llarg termini, que és el que necessitem aquí. 
Respecte a la reestructuració de caixes, aquesta s’ha 
fet d’una manera injustificada i no resol el forat im-
mobiliari ni aporta solucions a un dels problemes 
principals: el restabliment del crèdit. Realment, ni 
França ni Alemanya han liquidat les caixes. De fet, 

A Dinamarca els sindicats no viuen de 
l’Estat. Aquí, en canvi, viuen del pressu-
post general. 

tats no tenen incentius de fer-ho, ja que representa 
una altra cessió de sobirania. De totes maneres no 
s’ha d’interpretar com que no són factibles política-
ment; mai ningú té incentius de canviar res de l’stat-
us quo però és que el món se t’emporta i la competiti-
vitat avui marca un camí duríssim. El futur no el sap 
ningú. 

La Comissió ha posat damunt la taula una 
proposta per enfortir el Pacte d’Estabilitat i 
Creixement. Quina importància té l’enfo-
ment del Pacte per prevenir crisis futures? 
Creu que la proposta va en la bona direcció? 

L’economia no és una ciència experimental, sinó que 

és una ciència social; no estem en un labo-
ratori copiant experiments que en altres 
llocs han anat bé. Aquest Pacte  pretén po-
sar unes bases sòlides que permetin als di-
ferents països créixer econòmicament i vi-
gilar que els governs no malgastin. A la 
Unió Europea es poden aprovar moltes lleis 

però si la mentalitat dels països del Sud d’Europa no 
canvia, no tenim futur a la zona Euro. Alguns funcio-
naris de la UE comenten que sense l’Euro i amb el 
senyor Zapatero, Espanya hauria patit un corralito. 
És a dir, una ruïna financera, i el que encara és pitjor, 
la desmoralització de tot un país, la fugida del seu 
capital humà i la liquidació de les expectatives per a 
una generació sencera, a banda de la pobresa i el dra-
ma humà i econòmic que això comportaria. Ara re-
sulta que el miracle espanyol no era un miracle, sinó 
un miratge. Quan es deia des del govern que Espanya 
tenia el millor sistema financer del món, superant 
Itàlia i gairebé França i Alemanya, resulta que estava 
basat en sectors de baix valor afegit que requerien 
molta mà d’obra no qualificada. La situació és molt 
més delicada del que se’ns vol fer creure. 

Espanya no és un estat federal per-
què el que defineix un sistema fede-
ral no és qui gasta sinó qui recapta. 
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han dut a terme debats parlamentaris sobre el tema i 
no han fet decrets lleis, com a Espanya. 

Considera les mesures de fusió de les Caixes i 
la seva conversió en bancs en cas que no su-
perin el nou ràtio de capital -també anomenat 
‘core capital’- marcat pel govern és una bona 
mesura per assegurar la solvència del sistema 
bancari i de caixes espanyol i augmentar el 
nivell de crèdit a empreses i particulars? 

Jo sóc molt contrari a la política de destrucció de les 
caixes, i he de lamentar moltíssim que el govern tri-
partit hagi estat còmplice de la liquidació d’un model 
de caixes, que és una estratègia suïcida per al país. És 
evident que per garantir la solvència de les entitats 
financeres es necessiten fixar (entre altres coses) 
unes normes que exigeixin un mínim de ‘core 
capital’ (ràtio recursos propis/total d’actius). Això és 
el que han fet les noves normes de capital internacio-
nal, Basilea III, que exigeixen a les 
entitats bancàries un augment del 
seu ‘core capital’ fins a un 7% i do-
nen  marge per augmentar-lo fins al 
2019. Per la seva banda, l’estat es-
panyol el que està fent és exigir un 
nivell de ‘core capital’ superior al de 
Basilea III (8%), i per les Caixes un 
nivell encara superior que als bancs 
(9-10%). A més a més, exigeix que 
aquest augment es produeixi en els propers nou me-
sos. Això és una imprudència. La raó per la qual Basi-
lea III dóna fins al 2019 de marge per augmentar el 
‘core capital’ no és altra que evitar que la restricció 
del crèdit que suposa haver d’augmentar el ‘core ca-
pital’ no escanyi la concessió de crèdits al sector pri-
vat (condició prèvia a la recuperació de l’economia). 
Amb la seva sobreactuació, el govern espanyol i el 
Banc d’Espanya poden escanyar encara més la con-
cessió de crèdits a les pimes i a les famílies, fent més 
profunda la recessió espanyola en el 2011, mentre 
Europa enguany consolidarà la seva recuperació ja 
iniciada durant el  2010. 

En els últims dies i des de diferents àmbits es 
qüestiona el model de les autonomies actual 
al�ludint que no és sostenible. Creu vostè que 
és econòmicament sostenible? 

Un assessor del president Obama deia: ‘no s’ha de 
desaprofitar una bona crisi’. I efectivament al 2010 

ha punxat la bombolla de Zapatero, la bombolla im-
mobiliària, la bombolla bancària espanyola i també 
ha punxat aquesta història insostenible de 17 autono-
mies feta per diluir les aspiracions nacionals de cata-
lans i bascos. Andrés Rodríguez-Pose, professor a la 
London School of Economics, diu que en un sistema 
descentralitzat, el pitjor que pots fer és finançar les 
regions via transferències. Si tu descentralitzes la 
despesa, també has de descentralitzar la recaptació i 
responsabilitzar els governs autonòmics. Espanya no 
ha fet això i, tal com afirma el Conseller d’Economia i 
Finances de la Generalitat i economista de reputació 
internacional Andreu Mas-Colell en una entrevista al 
Financial Times, ”Catalonia is structurally under-
funded because of the excessive transfers to poorer 
regions”. Alguns es refereixen a Espanya com un es-
tat federal, però Espanya no és un estat federal per-
què el que defineix un estat federal no és qui gasta 
sinó qui recapta. 

Veu factible políticament un concert econò-
mic? 

No ho sé. Quan vaig escriure el llibre Espoli fiscal fa 
sis anys, moltes personalitats de Catalunya m’havien 
dit que això no interessaria mai a ningú. El llibre va 
ser un èxit, però el que celebro ara és que avui, en-
questes d’ El País i d’ El Periódico diuen que un 75% 
de catalans estan a favor d’un model de concert eco-
nòmic, i aquesta és la gran victòria: l’any 2003 no hi 
havia aquesta majoria conscienciada del fet que te-
nim un problema en el model de finançament. Per 
solucionar un problema polític, la condició és que hi 
hagi un amplíssim consens social que allò és un pro-
blema. L’any 2003 no hi era, però ara sí, i això és el 
que a mi ara em dóna esperança, ja que com a mínim 
la condició hi és; ara hem de veure si la sabem posar 
en valor, perquè una cosa és clara: el concert econò-
mic no és un caprici, és una necessitat. 

Exigències a les caixes d’estalvis: “amb 
la seva sobreactuació, el govern espa-
nyol i el Banc d’Espanya poden esca-
nyar encara més la concessió de crèdits 
a les pimes i a les famílies”. 
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TEMES MEDITERRANIS: Per què 
moltes entitats públiques i pri-
vades europees lluiten per tal 
de tenir un corredor ferroviari 
mediterrani? 

Les entitats públiques i privades que 
van participar en la conferència del 
passat mes de gener al Parlament Europeu demanen 
una xarxa transeuropea que és crucial per enfortir les 
activitats productives i comercials de tot Europa. El 
corredor mediterrani, que passaria per Andalusia, 
Múrcia, València i Catalunya, és una part imprescin-
dible per construir aquesta xarxa. Per a Catalunya, 
aquest seria el tren de la llibertat, un tren que aproxi-
maria les economies catalana i valenciana a la euro-
peïtzació i beneficiaria l’economia del conjunt d’Es-
panya. Sembla ser, però, que a Madrid prefereixin 
una Espanya pobra abans que pròspera, si la prospe-
ritat d’Espanya ha d’entrar pels ports valencians i 
catalans. Un clar exemple que el govern espanyol no 
és partidari d’aquest corredor ferroviari és que el go-
vern socialista durant els últims set anys no ha inver-
tit res, per exemple, en el tram de via única entre 

Vandellós i Tarragona. Això són fets i no paraules. I 
mentrestant, se segueixen licitant línies de l’AVE que 
mai no seran rendibles a capitals de província que 
tenen 30.000 habitants. 

Alguns analistes apunten que la situació actu-
al de revolta del Nord d’Àfrica posa de mani-
fest el fracàs de la realpolitik. Quin creu vostè 
que és el camí a seguir a partir d’ara? 

El problema d’Egipte no és la democràcia, sinó la 
pobresa, i un canvi de règim no et garanteix que re-
solguis la pobresa. Aquest és un tema de com una 
religió posa limitacions flagrants a la natural evolució 
de les institucions econòmiques que permeten el pro-
grés, com és el lliure comerç, com és el dret de propi-

etat, la iniciativa personal, etc. Jo he estat aquest 
cap de setmana a Israel amb la delegació del Par-
lament Europeu i Shimon Peres va dir: ara podeu 
canviar el govern i posar qui vulgueu, però el pro-
blema d’Egipte és de pobresa econòmica. La clau 
és el desenvolupament científic, i això no és culpa 
de Mubarak! La situació és més problemàtica del 
que se’ns vol fer creure: només traient Mubarak 
no se solucionarà. Tenim l’exemple del que va 
succeir a l’Iran, que van derrocar el Sha i la seva 
situació actual és igual de greu. 

Nota: l’entrevista va ser realitzada just abans de 
la caiguda de Mubarak i dels esdeveniments que 
estan succeint a Líbia i a altres països de la re-
gió. 

Corredor ferroviari mediterrani: a Ma-
drid sembla que prefereixin una Espanya 
pobra abans que pròspera, si la prosperi-
tat d’Espanya ha d’entrar pels ports va-
lencians i catalans. 

Font gràfica: medlognews.com 

GOVERNANÇA ECONÒMICA EUROPEA: QUÈ ÉS I EL PER QUÈ DE LA SEVA 
IMPORTÀNCIA (I) 
Febrer 2, 2011 

El temps a Brussel�les sembla talment un reflex de la 
situació econòmica i política de la Unió Europea. El 
gris del cel fa conjunt amb la grisor dels edificis que 
formen i envolten el Parlament: alts i solemnes, des-
prenen una serietat només interrompuda per un 
‘banner’ d’un blau lluminós on figura la paraula 
‘Europa’ i es contemplen dos joves caminant alegres. 
Deuen ser uns dels pocs joves europeus que caminen 
alegres. La boira, tot i ser alta, també és típica del 

paisatge brussel.lenc. Una boira que impedeix a les 
elits europees albirar cap a on s’encamina la UE, 
discernir què hi ha més enllà del curt termini i saber 
què deparen les forces econòmiques – els anome-
nats ‘mercats’ – a la política europea. 

Però la calma grisa, avorrida i emboirada del clima 
brussel.lenc contrasta amb l’activitat frenètica que té 
lloc dins les diverses institucions europees, entre 
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elles el Parlament. Les reunions dels diferents grups 
polítics coincideixen amb conferències dels diferents 
comitès. S’inviten acadèmics, polítics, experts i soci-
etat civil per informar i discutir sobre infinitat de 
temes que afecten els ciutadans europeus. Es reben 
les visites de la Comissió, del President del Consell 
Europeu, dels diferents líders nacionals i es formen 
grups de debat on s’exposen diversos punts de vista i 
opinions. Em comenten que el Parlament no dorm 
mai; que l’activitat parlamentària necessitaria més 
de vint-i-quatre hores diàries. I si vint-i-quatre ho-
res no han estat mai suficients per tractar tots els 
temes rellevants, des del començament de la crisi 
ençà aquesta manca d’hores és encara més aguda. 
Mentre tothom pensa i actua contrarellotge, la crisi 
es passeja amb supèrbia i amb un somriure burleta 
per tots els passadissos. És la convidada especial de 

gran part de les reunions i conferències, i assisteix 
divertida a totes les discussions entre les diferents 
institucions europees i grups polítics. Se n’alegra 
quan els diferents sectors no es posen d’acord i dife-
reixen en buscar causes i solucions. Però des de fa 
un any hi ha algú que li disputa el monopoli a la cri-
si, i poc a poc va guanyant terreny filtrant-se en des-
patxos, oficines, sales de conferències i notes de 
premsa: és la ‘governança econòmica’. Al Parlament 
i a la resta d’institucions europees 
genera controvèrsies, dubtes i provoca 
debats, però, de mica en mica, tímida-
ment, aconsegueix que els diferents 
sectors aparquin les respectives dife-
rències i es posin a favor seu. En el 
fons tots la volen. A nivell de carrer, 
però, gairebé ningú la coneix. Què és 
la governança econòmica? Per què és 
important i necessària? 

Aquest primer article se centrarà en la 
segona pregunta – el per què de la 
importància de la governança econò-
mica – i assentarà les bases per expli-
car, en un segon article a continuació, 
què és la governança econòmica i qui-
nes mesures està duent a terme la UE 
des de fa aproximadament un any per 
prevenir, mitigar i solucionar la crisi. 
Algunes d’aquestes mesures seran 

detallades en articles posteriors, per tal de veure el 
seu funcionament i el debat que han generat o gene-
ren en el sí de la UE i dels diferents Estats. La divisió 
del tema de governança econòmica en diferents arti-
cles permetrà al lector seleccionar els temes que si-
guin del seu interès. 

La importància de la governança econòmica 

La gran controvèrsia sobre les causes que han gene-
rat la crisi es reflecteix en el fet que a hores d’ara 
encara no hi ha un consens establert a nivell global 
sobre el paper i la importància de cada factor. Una 
resposta ràpida i que té força acceptació entre els 
ciutadans seria culpar a les institucions financeres. 
Els instruments financers enginyosos i enrevessats 
que van idear i que van proporcionar crèdit fàcil a 
individus amb poques possibilitats econòmiques van 

exacerbar la bombolla immobilià-
ria i van alimentar la propagació 
d’actius tòxics arreu del món. Pe-
rò aquesta seria una resposta 
massa fàcil, ràpida i incompleta. 
Què hi ha al darrere d’unes insti-
tucions financeres que, mogudes 
pels beneficis que això pot gene-
rar, decideixen proporcionar crè-
dit a la majoria de la població? 

En aquest aspecte, el dossier The Turner review del 
FSA (Financial Services Authorities) ens proporcio-
na pistes sobre com va succeir la crisi. El FSA Tur-
ner Review apunta als grans desequilibris macroe-
conòmics entre els diferents països del món com una 
de les causes principals que van fer baixar els inte-
ressos a nivells espectacularment baixos, provocant 
una explosió del crèdit i un incentiu per institucions 

Des de fa un any hi ha algú que li disputa 
el monopoli a la crisi, i poc a poc va gua-
nyant terreny filtrant-se en despatxos, sa-
les de conferències i notes de premsa: és la 
‘governança econòmica’. Què és ? Per què 
és important i necessària? 

La governança econòmica s’ha introduït amb insistència 
als debats del Parlament Europeu. Font gràfica: rferl.org 



eKonomicus.com   Febrer 2011 Connexió Brussel·les 

10 

financeres que, àvides de beneficis, van acudir a la 
‘creativitat financera’ per abastar de crèdit al màxim 
nombre d’individus possibles. Aquests desequilibris 
macroeconòmics tenen lloc durant l’última dècada i 
divideixen el món en dos: els països amb dèficits 
creixents – EUA, UK, Irlanda – i els països amb su-
peràvit – països exportadors de petroli, Japó, la Xi-
na i altres països asiàtics emergents. Les polítiques 
d’aquests últims països de mantenir el tipus de canvi 
fix i la moneda depreciada encara augmenta més el 
propi superàvit, el qual genera estalvis que sobre-
passen el nivell d’inversions domèstiques, i per tant 
són utilitzats per invertir en actius arreu del món. 
Molt sovint, les inversions es fan en actius aparent-
ment segurs, tals com els bons governamentals. 
Aquests desequilibris macroeconòmics i les políti-
ques de control dels tipus de canvi donen lloc a uns 
tipus d’interès exageradament baixos. Són aquests, 
juntament amb la desregulació que han portat a ter-
me en els darrers temps els diferents governs en el 
sector financer els que han ali-
mentat l’explosió del crèdit fàcil i 
la ‘creativitat financera’. 

A nivell més sociològic/filosòfic, 
hi ha qui pensa que la crítica i la 
ràbia contra les institucions fi-
nanceres és un pèl injusta. Si bé 
és cert que les pràctiques immo-
rals han estat extenses, també és 
cert que molts individus han gas-
tat i s’han hipotecat per damunt de les seves possibi-
litats. Segons alguns, la culpa és dels bancs que els 
hi oferien les hipoteques, moguts per un sistema de 
bons pervers i que remunerava el curt termini. Se-
gons altres, però, és el propi individu el que hauria 
d’actuar de forma racional i ser conscient de les se-
ves restriccions pressupostàries. En certa manera, 
això és cert: al cap i a la fi, la decisió d’hipotecar-se 
depèn d’un mateix. O això és el que sembla a simple 
vista. Però, quina és al final la capacitat de decisió de 
l’individu en una societat impulsada cada dia a con-
sumir més, empesa a viure per sobre de les seves 
capacitats i a tenir tot els productes d’última genera-
ció? L’educació, la publicitat, i l’estructura econòmi-
ca són factors crucials a l’hora de determinar el com-
portament humà i els valors d’una societat, que a la 
vegada contribueixen a crear l’estructura econòmica. 

És l’estructura econòmica – en 
aquest cas el capitalisme – la que 
determina els valors d’una socie-
tat i impulsa els individus a tenir 
un cert comportament i dur a ter-
me segons quines activitats, o bé 
són els mateixos individus i els 
seus valors els que formen aques-
ta estructura econòmica? Si a 
aquest debat hi afegim la manca 
d’informació que ha tingut un 

individu al llarg de tot el procés previ a la crisi i du-
rant la crisi i/o l’opacitat de la mateixa, la polèmica 
està servida. 

I què passa a Europa? 

Europa es va afegir entusiasmada a l’onada de crèdit 
fàcil i la febre consumista. Els desequilibris macroe-
conòmics mencionats anteriorment van trobar lloc 
entre els diferents països de la UE, on molts d’aque-
sts van estar incorrent en deutes i/o dèficits més alts 
dels recomanats pel Pacte d’Estabilititat de la UE. La 
reforma a la baixa d’aquest al 2003, propulsada per 
França i Alemanya no va ajudar gens a millorar el 
dèficit i deute, ja que va relaxar les normes i va posar 
en dubte la credibilitat del Pacte. El sector privat, 
animat per la facilitat del crèdit i el boom econòmic, 
també va endeutar-se per damunt de les seves possi-
bilitats, invertint perillosament en un sector immo-
biliari el creixement del qual semblava permanent. 

Els tipus d’interès exageradament baixos  
(causats per desequilibris macroeconò-
mics i del tipus de canvi) juntament amb 
la desregulació dels diferents governs en 
el sector financer han alimentat l’explosió 
del crèdit fàcil i la ‘creativitat financera’. 

Aquí entra la governança que està duent a 
terme la UE: mesures per disminuir les di-
ferències macroeconòmiques, controlar la 
indisciplina fiscal, caminar cap a una unió 
fiscal i supervisar conjuntament les insti-
tucions financeres. 
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Altres webs interessants sobre la crisi i la go-
vernança econòmica 

Entrevista a La Vanguardia 28 gener 2011 a Guido 
Westerwelle, Vicecanciller i Ministre d’Asumptes Ex-
teriors Alemany sobre la Crisis a Europa: http://
www.lavanguardia.es/
internacional/20110128/54107050925/el-futuro-
pacto-europeo-requiere-autoridad.html 

 Pàgina web EU Council on es parla de l’estabilització 
de la zona euro: http://www.european-
council.europa.eu/home-page/highlights/ready-to-
stabilise-the-whole-eurozone.aspx?lang=en 

Explicació de la crisis espanyola a Blog United Expla-
nations: http://
www.unitedexplanations.org/2011/01/03/mayo-de-
2010-espana-casi-entra-en-fallida-tecnica-%c2%
bfpor-que-en-epoca-de-crisis-es-cuando-mas-se-han
-reducido-las-politicas-sociales/ 

 

Sobre la crisis financera i la desigualtat: The Econo-
mist (20/01/2011): The Unbottled Gini  http://
www.economist.com/node/17957381  i Economic 
focus: The beautiful and the damned: http://
www.economist.com/node/17957107 

Blog Coulisses de Bruxelles, de Jean Quatremer. Post 
sobre la necessitat d’aprofundir la Unió Europea: La 
France veut davantage d’intégration au sein de la 
zone euro: http://bruxelles.blogs.liberation.fr/
coulisses/2011/01/comment-en-finir-une-fois-pour-
toute-avec-la-crise-de-la-dette-souveraine-qui-ravage
-la-zone-euro-depuis-un-an-autrement-dit.html 

The Turner Review, FSA (2009): A regulatory res-
ponse to the global banking crisis. http://
www.fsa.gov.uk/pubs/other/turner_review.pdf 

The Larosière Report (2009); the high-level group on 
financial supervision in the EU: http://ec.europa.eu/
internal_market/finances/docs/
de_larosiere_report_en.pdf 

Els governs d’alguns països, com Espanya, van apar-
car els dubtes que generava el seu model econòmic, 
basat en la construcció i el turisme: quina importàn-
cia té que no siguem productius? La política, ja se 
sap, sigui de dretes o esquerres, mira al curt termini, 
en part, perquè la població també remunera el curt 
termini. I al curt termini, en moments de bonança i 
de superàvit, el que dóna possibilitats de reelecció és 
adoptar mesures pro-cícliques, gastar el superàvit i 
ser generós. Com a conseqüència de tota aquesta 
crisi i de les mesures adoptades – i no adoptades – 
en temps de bonança, la UE es troba immersa en 
una crisi de deute sobirà que amenaça en fer caure 
els països més febles i posa de manifest les debilitats 
de la Unió. 

En aquest context, la Unió Europea comença a en-
tendre dos premisses de vital importància: la prime-
ra, que una economia globalitzada necessita una 
política globalitzada, i la segona, que una Unió mo-

netària sense una Unió fiscal és una Unió abocada al 
fracàs. És important subratllar que aquestes dos 
premisses guarden forts lligams entre elles, donat 
que una Unió fiscal comporta, precisament, una 
unió política encara més forta. Tal i com va dir 
l’europarlamentari Guy Verhofstatd en el ple del 
Parlament Europeu al Gener, ‘what the markets are 
doing at the moment is not speculating against the 
Euro, but speculating on the differences inside the 
Euro...’. 

 I és aquí on entra la governança econòmica que està 
duent a terme la UE: un paquet de mesures destina-
des a disminuir les diferències macroeconòmiques, 
controlar la indisciplina fiscal, crear els mecanismes 
necessaris que ens portin cap a una Unió fiscal i su-
pervisar de forma conjunta les diferents institucions 
financeres – banca, assegurances, borsa, agències de 
crèdit rating – amb l’objectiu de mitigar i solucionar 
la crisi actual i prevenir-ne una de futura. 
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Un cop explicades en el primer article 
‘Governança econòmica (I)’ les raons 
per les quals la UE es troba immersa 
en aquest debat, en el segon article 
tractarem de desgranar les diferents 
mesures de governança econòmica que 
s’han debatut i s’estan debatent en el si 
de la UE.  Donat que l’activitat legisla-
tiva és molt intensa, intentarem desta-
car les mesures més rellevants, i per fer
-ho, les dividirem segons l’efecte que 
s’espera d’elles: mesures de prevenció 
(de futures crisis), mesures de mitiga-
ció i per últim, mesures de solució de 
crisi. 

Mecanismes de prevenció 

L’Octubre passat (2010) la Comissió 
Europea va presentar uns reports al 
Parlament Europeu i al Consell de la 
UE que contenien una clara voluntat 
d’enfortir la política de prevenció 
fiscal i macroeconòmica dels dife-
rents països. En aquests reports es 
proposava la modificació de la 
legislació sobre el pacte d’Es-
bilitat per fer-lo més aplicable i creïble, (veure arti-
cle a eKonomicus.com ‘La reforma del Pacte d’Es-
tabilitat Europeu: un petit pas cap a la Integració 
Europea?’ – 17 Novembre 2010) així com la introduc-
ció d’una nova legislació per tenir controlades les 
principals variables macroeconòmiques dels països 
de la zona – l’anomenat Procediment de Desequili-
bris Excessius (amb anglès, ‘Excessive Imbalance 
Procedure). Aquest Procediment de Desequili-
bris Excessius es basaria en una sèrie d’indicadors 
econòmics – que ajudarien a veure si el país en qües-
tió té algun desequilibri, sigui bancari, immobiliari, 
fiscal, de productivitat etc – i es complementaria 
amb  una anàlisi exhaustiva de cada país i recomana-
cions per part del Consell de la UE destinades a miti-
gar aquests desequilibris. 

Aquestes dues noves legislacions es van debatre en el 
si del Parlament Europeu el dia 12 de gener del 2011, 
on es van valorar molt positivament les mesures pro-
posades per la Comissió però també va haver-hi críti-
ques sobre les noves normes, la seva possible aplica-
ció i la seva efectivitat. D’aquestes crítiques, moltes 
van fer referència al fet que només s’apliquessin san-
cions per dissuadir als Estats d’incórrer en deutes i 
dèficits excessius i en canvi, no es valorés la inclusió 
d’incentius – tals com vincular un possible futur res-
cat d’un país a l’aplicació per part d’aquest de les me-
sures correctives que se li hagin demanat. Altres críti-
ques van estar dirigides a l’automatisme que propo-
sava la Comissió Europea, un automatisme que, se-
gons alguns membres del Parlament Europeu (MEPs) 

– i en contra l’opinió d’altres – perju-
dicaria la transparència i legitimitat 
de la UE. Es va emfatitzar també el 
caràcter pro-cíclic de les sancions i es 
va suggerir donar encara més impor-
tància al nivell de deute en detriment 
al nivell de dèficit, que és, en un prin-
cipi, més arbitrari i més difícil de jus-
tificar. 

GOVERNANÇA ECONÒMICA EUROPEA: QUÈ ÉS I EL PER QUÈ DE LA SEVA 
IMPORTÀNCIA (II) 
Febrer 7, 2011 

De les diferents mesures de governança 
econòmica que s’estan debatent en el si de 
la UE, en destaquen les mesures de pre-
venció (de futures crisis), de mitigació i de 
solució de crisi. 

La Comissió Europea va proposar noves 
mesures de control dels ‘desequilibris ex-
cessius’, que van ser criticades perquè no-
més aplicaven sancions però no valorava 
la inclusió d’incentius. 

La Comissió Europea, liderada per Barroso (esquerra), va portar la iniciativa per 
preparar una sèrie de mesures de prevenció de noves crisis. Font gràfica: elsolon-
line.com 
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S’espera que al febrer aquests reports siguin exami-
nats pel Consell de la UE, que durant els  mesos d’a-
bril i juny es debatin i s’adoptin els reports en el Co-
mitè d’Afers Econòmics del Parlament Europeu i fi-
nalment al juny s’adoptin al plenari del Parlament 
Europeu. 

El Pacte d’Estabilitat i el Procediment de Desequili-
bris Excessius no són les úniques mesures que podem 
enquadrar en el títol de mesures de prevenció de cri-
si. A finals de setembre del 2010 la UE va aprovar un 
altre mecanisme de prevenció: la nova legislació 
per a la supervisió financera, que ha creat tres 
noves agències supranacionals: la bancària, la de va-
lors i mercat i la d’assegurances i pensions, amb seu a 
Londres, París i Frankfurt respectivament. Aquestes 
tres agències tindran per damunt seu la Junta Euro-
pea de Risc Sistèmic, la qual s’encarregarà de super-
visar els mercats finances europeus en un conjunt i 
estarà presidida pel president del Banc Central Euro-
peu, actualment Jean Claude Trichet. En Ramon Tre-
mosa, economista i eurodiputat de CiU al Parlament 
Europeu en fa una anàlisi exhaustiva en el seu blog 
‘Torre de Guaita’, el link del qual trobareu al final 
d’aquest article. 

Altres mesures rellevants de caire 
preventiu que s’han discutit i aprovat 
són els ja famosos stress tests, la 
supervisió del rol de les agències de 
credit rating per part de l’agència 
de valors i mercats mencionada ante-
riorment, la nova directiva sobre 
gestors de fons d’inversió alter-
natius, explicada en un article a eKonomicus el 21 
Octubre del 2010 i la creació del European Semes-
ter, un període de sis mesos cada any durant el qual 
els pressupostos i polítiques estructurals dels dife-
rents Estats Membres seran revisats per intentar de-
tectar desequilibris i inconsistències. 

Finalment, en estat embrionari, hi ha una proposta 
que genera un gran debat: els Eurobons. Es crearia 
un mercat de bons europeus que ajudaria, en teoria, a 
prevenir en un futur les especulacions contra el deute 
sobirà de cada Estat i proporcionaria més liquiditat 
als mercats. Donada la complexitat del tema i la seva 
importància, li dedicarem un article més endavant. 

Mecanismes de mitigació 

Totes aquestes mesures de prevenció estan essent 
acompanyades d’un mecanisme de mitigació de la 
crisi: just després de la tragèdia grega, els diferents 
Estats Membres de l’Eurozona van intervenir amb un 
rescat intergovernamental a Grècia de 110.000 mili-
ons d’euros, que ben aviat es va quedar curt i va ser 

complementat al maig amb un paquet de rescat enca-
ra més ambiciós. Aquest paquet de rescat es va fer a 
través de la creació de dos mecanismes d’Estabilitat: 
el European Financial Stability Mechanism 
(EFSM), orientat a tots els 27 països de la UE en 
general, dotat amb 60.000 milions d’euros i gestionat 
per la Comissió Europea i el European Financial 
Stability Facility (EFSF). Aquest últim és un me-
canisme orientat als països de la zona euro, gestionat 
de manera intergovernamental i dotat amb 750.000 
milions d’Euros en forma de préstecs de cada un dels 
membres de l’àrea euro, 250.000 dels quals estan 
posats pel FMI. Irlanda va ser la primera en utilitzar 
els diners d’aquests dos mecanismes d’estabilitat al 
novembre – 85.000 milions d’Euros – en veure les 
seves finances amenaçades. 

Gairebé al mateix temps de la creació d’aquests dos 
mecanismes (al maig), el Banc Central Europeu va 
anunciar que compraria bons dels estats amb dificul-
tats financeres, una acció sense precedents. Aquesta 
acció es va veure acompanyada per diverses operaci-
ons per treure liquiditat al mercat, per tal de no afec-
tar l’oferta de diners total i evitar l’augment de la in-
flació.  

Mecanismes de solució 

Al desembre els diferents països de la UE agrupats en 
el Consell Europeu, veient que els mercats encara no 
estaven tranquils i que Portugal estava a la corda flui-
xa, van debatre sobre la creació d’un mecanisme per-
manent de rescat, el Mecanisme d’Estabilitat Eu-
ropeu (en anglès, European Stability Mechanism, 
ESM). Aquest oferiria assistència financera als mem-
bres de l’Eurozona que tinguessin dificultats finance-
res greus, tant de liquiditat com de solvència, i en 
l’hipotètic cas de suspensió de pagaments d’un Estat, 
l’ESM seria l’encarregat de dur a terme una reestruc-
turació del deute de manera ordenada, evitant la pro-
pagació del caos a la resta de països de l’Eurozona. 
Aquest mecanisme entraria en funcionament a partir 
del 2013, que és quan expiren, en principi, els dos 
mecanismes d’estabilitat mencionats anteriorment. 

Però l’aprovació d’aquest mecanisme no està sent un 
camí fàcil. L’eix franco-alemany, liderat per la canci-
llera alemanya Angela Merkel, va exigir a la cimera 
del Consell Europeu el  divendres passat dia 4 de fe-
brer l’aprovació del Pacte de Competitivitat, con-

Com a mecanismes de mitigació, destaca 
la creació d’un paquet de rescat, consis-
tent en dos mecanismes d’Estabilitat: el 
‘European financial stability mechanism’ i 
el ‘European financial stability facility’. 
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dició sine qua non per aprovar aquest mecanisme. 
Els membres de l’Eurozona han acceptat el pacte, el 
qual seria complementari al paquet financer i tindria 
l’objectiu de ‘reforçar la coordinació de les polítiques 
econòmiques de la zona euro per a una major com-
petitivitat’, en paraules del president del Consell Eu-
ropeu, Herman Van Rompuy. Tot i que encara falta 
concretar, Merkel ja ha fet públiques algunes de les 
idees que inclouria el pacte: augmentar l’edat de jubi-
lació a tots els països de l’Eurozona, vincular els sala-
ris a la productivitat enlloc de a l’IPC i una major har-
monització fiscal, entre altres. 

Cap a on ens portaran? 

Sembla ser, doncs, que la Unió Eu-
ropea s’ha posat les piles en matè-
ria de regulació econòmica i finan-
cera des de la crisi ençà. Moltes de 
les conseqüències de les diferents 
regulacions i normatives són im-
previsibles. Precisament per això, 
totes aquestes mesures han estat 
rebudes amb disparitat d’opinions. N’hi ha molts – la 
majoria – que valoren molt positivament totes aques-
tes decisions i en destaquen la seva transcendència 
històrica, fins i tot comparant-ho amb la creació de 
l’Euro. 

No obstant, també cal mencionar que hi ha alguns 
sectors que qüestionen l’efectivitat de tals mesures: hi 
ha euro-escèptics que auguren que la zona euro no 
sobreviurà pel simple fet que aquesta és una unió 
monetària fictícia, on les economies dels diferents 
Estats no coincideixen. Altres creuen que hi ha massa 
normes i regulacions i que aquestes són massa com-
plexes i n’hi ha que critiquen que cap de les mesures 
abordi la pregunta clau: cap on va la Unió Europea? 
Algunes d’aquestes crítiques són completament des-
tructives, com les de l’eurodiputat britànic de l’EFD 
(European Freedom and Democracy), Nigel Farage, 

que en una de les seves intervenci-
ons al plenari de desembre va dir 
literalment ‘ I hope the markets bre-
ak you’, referint-se a la Unió Euro-
pea. La Unió Europea, malaurada-
ment, sempre ha estat el blanc de les 
crítiques d’euroescèptics populistes 
que sorprenentment encara creuen, 
en temps d’economies globalitzades, 
en la supremacia de les polítiques 
regionals i nacionals.  No obstant 
això, no totes les crítiques són des-
tructives. N’hi ha moltes, moltíssi-
mes, de constructives, fetes pels 
mateixos europarlamentaris, per 
acadèmics i polítics rellevants i per 
entusiastes europeus que creuen 
ferventment en una Unió Europea 

política i econòmica. Aquestes crítiques més cons-
tructives se centren en el rebuig d’interessos polítics 
nacionals a curt termini així com en detalls més tèc-
nics que poden decantar la balança entre l’èxit i el 
fracàs. Precisament pel seu caire constructiu,  han 
d’ésser benvingudes ja que ajudaran a fer una Unió 
Europea creïble i forta davant dels mercats. L’i-
mpacte que tindrà cadascuna d’aquestes mesures en 
mitigar i solucionar la crisi actual i prevenir crisis 
futures encara està per veure, però el que és segur és 
que l’ingredient principal per tal de que aquestes me-
sures funcionin és la voluntat política dels Estats 
Membres en aplicar-les i la seva pròpia convicció en 
el futur de la Unió Europea. 

Així doncs, estem davant d’un altre moment clau i 
històric de la Unió Europea, que té davant seu un 
camí inacabable, ple d’obstacles i paranys. Però tam-
bé té darrere seu una història d’èxit, una història que 
va començar fa poc més de cinquanta anys amb tot 
d’estats fragmentats i fràgils que l’únic que comparti-
en era el temor i desconfiança provocat per dues 
guerres mundials. Actualment, a l’any 2011, aquests 
mateixos estats comparteixen un mercat comú de 
persones, béns i serveis, institucions democràtiques 
supranacionals, uns valors socials, polítics i morals, 
una política econòmica i per damunt de tot, un pro-
jecte en comú. Sigui per convicció o per necessitat, 
tots són conscients de la necessitat de pedalar junts. 
Esperem doncs, que aquestes mesures econòmiques 
es debatin amb profunditat, tot tenint en compte la 
crítica constructiva i deixant de banda els interessos 
polítics a curt termini. 

Angela Merkel, cancellera alemanya, va reclamar que l’aprovació del Mecanisme 
d’Estabilitat Europeu estigués lligat a l’adopció d’altres requisits econòmics. Font 
gràfica: rnw.nl. 

Estem davant d’un altre moment clau de la 
Unió Europea. Els estats membres compar-
teixen un mercat, uns valors i, sobretot, un 
projecte comú en que cal pedalar junts. 
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La UE es troba actualment en la recta final del con-
flicte de les bananes, un conflicte de setze anys de 
duració que ha implicat als Estats Units, la UE, els 
països exportadors de bananes d’Amèrica Llatina[1] 
– coneguts també com països MFN- i els països ACP 
(African, Caribean, Pacific). El passat 3 de febrer el 
Parlament Europeu va donar el consentiment al 
Consell de la UE per posar en marxa l’acord de Gine-
bra, el qual estableix una baixada progressiva dels 
aranzels pels països exportadors d’Amèrica Llatina, 
contribuint així a la formació del nou mapa aranze-
lari que afecta el comerç mundial de bananes. 

La cronologia de les disputes 

Les disputes van començar l’any 1993 i es van accen-
tuar al 1995, quan diversos països d’Amèrica Llatina 
exportadors de bananes – Guatemala, Hondures, 
Mèxic i també Estats Units – varen denunciar  a  
l’OMC (Organització Mundial del 
Comerç) els aranzels fixats al 
1993 per la UE, uns aranzels 
amb quotes màximes que discri-
minaven positivament els països 
ACP en detriment dels països 
d’Amèrica Llatina i oferien unes 

llicències d’exportació bastant arbitràries. El tracte 
preferencial vers els països ACP, antigues colònies 
europees, venia ja dels anys setanta amb la signatura 
de la Convenció de Lomé i estava justificat per la 
dependència que els països ACP tenien de la indús-
tria de la banana per la seva supervivència econòmi-
ca. Les disputes van continuar al llarg dels anys, 
amb sancions a la UE i resolucions entremig que no 
satisfeien als països demandants fins que l’any 
2009, i després de llargues negociacions, es varen 
signar els Acords de Ginebra. Aquests van establir 
una baixada progressiva dels aranzels de 
les  bananes dels països exportadors d’Amèrica Lla-
tina – de 176€/tn a 114€/tn – en set anys, tancant 
així una de les disputes més llargues i complexes en 
la història de l’OMC. 

Al mateix temps, només un any abans (2008), van 
entrar en vigor els Acords Econòmics – emmarcats 

RESOLUCIÓ DE LA UE SOBRE EL CONFLICTE DE LES BANANES: LA 
PARADOXA DEL LLIURE COMERÇ 
Febrer 14, 2011 

Altres webs interessants sobre la crisi i la 
governança econòmica 

Post Ramon Tremosa en el seu blog ‘Torre de Guaita’ 
sobre la supervisió financera: http://
blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/178235 

Article La Vanguardia 04/02/11 sobre el pacte de 
competitivitat: http://www.lavanguardia.es/
economia/20110204/54109891457/la-eurozona-
acepta-el-pacto-por-la-competitividad-impulsado-
por-alemania.html 

Blog United Explanations: article sobre que 
implicaria que Espanya entrés en suspensió de 
pagaments: http://
www.unitedexplanations.org/2011/01/03/mayo-de-
2010-espana-casi-entra-en-fallida-tecnica-%c2%
bfpor-que-en-epoca-de-crisis-es-cuando-mas-se-han
-reducido-las-politicas-sociales/ 

Brussels Blog, blog de l’actualitat Europea al 
Financial Times: conclusions econòmiques de la 
darrera cimera del Consell Europeu del passat 4 de 
febrer 2011: http://blogs.ft.com/
brusselsblog/2011/02/eu-summit-the-draft-
conclusions/ 

Coulisses de Bruxelles, de Jean Quatremer: post crític 
sobre el pacte de competititivitat proposat per l’eix 
franco-alemany: http://bruxelles.blogs.liberation.fr/
coulisses/2011/02/avec-son-pacte-berlin-s%C3%
A8me-la-zone.html 

[1] Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicara-
gua, Panamà, Perú  i Veneçuela.  

Amb la reducció d’aranzels a la importació 
de bananes concedida a l’Amèrica llatina es 
preveu que els països africans experimentin 
un declivi de la seva indústria bananera. 
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dins l’Acord de Cotonou – entre 
la UE i els països ACP, que van 
suposar l’inici del comerç lliure 
d’aranzels recíproc entre la UE i 
els mencionats països (fins ara 
només les exportacions dels paï-
sos ACP cap a la UE estaven 
exemptes d’aranzels; les importa-
cions, per contra, estaven subjec-
tes a aranzels). 

Així doncs, el mapa final aranze-
lari de les exportacions de bana-
nes quedava dividit en dos: per 
una banda l’aranzel pels països 
exportadors de l’Amèrica Llatina 
de 176€/tn que disminuiria pro-
gressivament fins als 114€/tn al 
2017, i per altra banda unes ex-
portacions lliures d’aranzels pels 
països ACP. Cal destacar que al 
2010 s’han iniciat també procedi-
ments per establir una àrea de 
lliure comerç amb els països d’A-
mèrica Central així com amb Co-
lòmbia i Perú, tot i que encara 
estan en la seva fase inicial. 

Les dificultats dels països 
ACP 

L’acord de Ginebra ha estat recol-
zat per una majoria d’eur-
odiputats. No obstant això, molts 

són els que han mostrat preocu-
pació pel futur dels agricultors 
que, absorbits pel poder de les 
multinacionals, reben una ínfima 
part dels beneficis de la indústria 
bananera. Els eurodiputats tam-
bé estan preocupats per la conti-
nuïtat de la indústria de bananes 
i l’economia de molts països que 
integren l’ACP, en especial els 
països del Carib. Aquests tenen 
nombroses traves a l’hora de 
competir amb la resta de països 
exportadors de bananes: el seu 
petit tamany afecta  la seva com-
petitivitat i productivitat, els cos-
tos de transport són especialment 
alts i les collites variables. Amb la 
reducció d’aranzels concedida a 
l’Amèrica Llatina es preveu que 
aquests països experimentin un 
declivi de la seva indústria bana-
nera. Donada la seva fragilitat, la 
UE té la intenció de proporcionar 
una ajuda monetària d’uns 190 
milions d’euros amb el programa 
de ‘Mesures d’acompanyament 
de les bananes’ (Bananas Accom-
panying Measures, BAMs) per 
tal d’augmentar l’eficiència pro-
ductiva d’aquests països, afegir 
valor productiu a la cadena de 
producció i exportació o bé aju-
dar a diversificar l’economia. 

Informació addicional 

Conflicte de les bananes en la 
pàgina web OMC: http://
www.wto.org/english/
news_e/pres09_e/
pr591_e.htm 

Morazán P. (2010): A 
snapshot of the banana tra-
de: who gets what? Estudi 
encarregat pel Comitè de Des-
envolupament del Parlament 
Europeu: http://
www.europarl.europa.eu/
activities/committees/
studies/download.do?
langua-
ge=en&file=32122#search=%
20bananas%20 

Calí M., Abbot R., Page S. 
(2010): The EU banana regi-
me: Evolution and implicati-
ons of its recent changes; 
estudi encarregat pel Comitè 
de Comerç Internacional del 
Parlament Europeu: http://
www.europarl.europa.eu/
activities/committees/
studies/download.do?
language=en&file=34135 
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Tot i això, alguns europarlamentaris, sobretot dels 
Verds (Verts/ALE) i l’esquerra Nòrdica (GUE/NGL) 
s’han mostrat contraris als acords de Ginebra ja que 
consideren que afavoreixen les grans multinacionals 
– moltes d’elles americanes – i van en detriment 
dels interessos dels agricultors i dels productors de 
països petits com els del Carib. En relació a aquesta 
polèmica, no està de menys recordar una mica quin 
és el funcionament de la indústria de les bananes. 

Com es reparteix el pastís? 

Segons un estudi encarregat pel Parlament Europeu, 
el comerç de bananes es caracteritza per ser un oli-
gopoli on les cinc companyies més grans – Dole, 
Chiquita, Del Monte, Fyffes, Noboa – tenen una 
quota de mercat del 80% (dates del 2007, UN-
CTAD). L’oligopoli, però, no només té lloc al cantó 
de l’oferta, sinó que la demanda també es caracterit-
za per una forta concentració de poder en mans de 
poques empreses minoristes. Només a Alemanya, les 
cinc empreses minoristes més grans – Edeka, Rewe, 
Lidl, Metro i Aldi – acaparaven un 70% de la quota 
de mercat. Aquestes, per tant, tenen un gran poder 
sobre la decisió i estructura de preus. És d’esperar, 
doncs, que els últims en la distribució de beneficis 
siguin els treballadors de les plantacions i els seus 
propietaris. El gràfic d’aquesta pàgina ens il�lustra la 
desigualtat en la cadena productiva i exportadora de 
bananes. 

Diversos acadèmics i polítics 
aposten pel comerç just per 
tal de pal�liar aquesta desi-
gualtat, ja que està demostrat 
que en un context de comerç 
just, els agricultors s’enduen 
un percentatge més alt de 
beneficis que en un context de 
comerç convencional. No obs-
tant això, un estudi fet al 
2003 al Regne Unit per UK 
Food Group apunta que el 
comerç just també està essent 
amenaçat per les grans em-
preses minoristes del Regne 
Unit, les quals s’emporten 
una part més gran dels bene-

ficis addicionals del comerç just que no pas els agri-
cultors. 

Compleix l’acord de Ginebra amb l’objectiu 
del lliure comerç? 

El lliure comerç és un dels pilars bàsics de l’OMC. La 
preferència pel lliure comerç està generalment justi-
ficada perquè comporta una assignació més eficient 

dels recursos i una maximitza-
ció del benefici de la societat en 
un conjunt. Compleix aquest 
acord amb l’objectiu final d’una 
assignació més eficient de re-
cursos? A simple vista sembla 
ser que si, ja que la disminució 
d’aranzels als països d’Amèrica 
Llatina  -considerats per la ma-

joria d’autors i acadèmics com més eficients que els 
ACP en la producció de bananes – augmentaria la 
producció d’aquests països en detriment dels països 
ACP i per tant, milloraria l’eficiència. 

No obstant, hi ha estudis que posen en entredit l’au-
gment d’aquesta eficiència argumentant que les ex-
ternalitats mediambientals negatives que comporta 
la producció massiva de bananes a l’Amèrica Llatina 
– monocultiu, ús de pesticides, contaminació massi-
va – són, pels mètodes utilitzats, superiors a les dels 
països ACP. Tenint en compte aquestes externalitats 
mediambientals, sembla ser que un augment de la 
producció de bananes per part d’Amèrica Llatina en 
substitució dels països ACP no seria desitjable des 
d’un punt de vista de l’eficiència. 

Per altra banda, la normativa que regula l’existència 
d’oligopolis no es veu modificada per l’acord de Gi-
nebra. No es pot afirmar, per tant, que l’OMC millori 

Acadèmics i polítics aposten pel comerç just 
per tal de pal�liar la desigualtat de retribu-
cions, ja que està demostrat que els agricul-
tors es poden endur un percentatge més alt 
de beneficis que en el context actual. 

Molts països de l’ACP (Africa—Carbbean—Pacific) tenen una forta dependència de 
la indústria de la banana per la seva supervivència econòmica. Font gràfica: busi-
nessdailyafrica.com 
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l’eficiència en aquest aspecte (sabem que la màxima 
eficiència de recursos ve donada generalment en un 
context de competència perfecta llevat d’alguns ca-
sos com els de monopoli natural). Com a conseqüèn-
cia, tampoc millora la distribució dels beneficis en la 
cadena de producció de bananes, una distribució 
que, com hem fet notar anteriorment, és totalment 
desigualitària i els agricultors són els que es queden 
amb la part més petita del pastís. 

L’acord sembla ser un pas necessari per acabar amb 
una disputa que feia setze anys que durava i que po-
sava en entredit la credibilitat de la UE. Malgrat ai-
xò, no està prou clar si assoleix  l’objectiu de l’OMC 
– augmentar l’eficiència i maximitzar els beneficis 
de la societat – i a la vegada, posa de manifest els 
límits de les regles de l’OMC en regular o evitar oli-
gopolis i eliminar la desigualtat que aquests compor-
ten. És per tant una paradoxa que els que han lluitat 
per afavorir el lliure comerç mundial de bananes i 
evitar la distorsió de preus provocat pels aranzels, 
siguin els mateixos que distorsionin, amb el seu po-
der, l’estructura de preus en la cadena de producció. 

L’acord és un pas necessari per 
acabar amb una disputa de 16 
anys i que afectava la credibili-
tat de la UE, però no està prou 
clar si assoleix l’objectiu d’efici-
ència i augment dels beneficis 
per la societat. 



eKonomicus.com   Febrer 2011 Política fiscal i monetària 

NAOTO KAN VOL REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC 
DEL JAPÓ 
Febrer 1, 2011 

El passat dijous dia 27 de gener l’agè-
ncia de qualificació Standard & 
Poor’s (S&P) va rebaixar la nota del 
deute a llarg termini del Japó, des 
d’AA fins AA- [1]. L’agència de qualifi-
cació creditícia considera que empit-
jorarà la situació del país asiàtic, que 
actualment es troba fortament endeu-
tat. Un portaveu d’S&P va explicar 
que “espera que el dèficit fiscal del 
Japó es mantingui alt en els propers 
anys, cosa que reduirà encara més la 
capacitat de maniobra fiscal del go-
vern, ja de per si petita “. 

Tot i això, el Japó no només rep pres-
sions del sector financer, sinó que el 
Fons Monetari Internacional va 
dir que el país asiàtic necessita actuar 
amb urgència per reduir el seu dèficit. 

Naoto Kan 

El divendres 28, el primer ministre 
del Japó, Naoto Kan, va prometre 
seguir endavant amb les reformes 
tributàries per aturar el deute públic 
creixent, però el partit de la oposició 
es mostra poc cooperatiu i les divisi-
ons internes del partit de Kan fan que 
siguin poques les opcions d’èxit. Entre 
les propostes de Naoto Kan per reduir 
el dèficit públic japonès, destaca l’au-
gment del 5% de l’impost sobre el 
valor afegit. “L’important és mante-
nir la disciplina fiscal i garantir que 
els mercats confien en les finances 
públiques de Japó”, va dir Kan, qui va 
assumir el poder al juny passat com el 
cinquè primer ministre des de 2006. 

Els partits d’oposició s’han mostrat 
poc proclius a accedir a cap acord, 
cosa que S & P va destacar quan va 
explicar les seves raons per la rebaixa 
de categoria. Diversos analistes van 
senyalar que la rebaixa de S&P podria 
enfortir la campanya de Kan per una 
reforma fiscal. Però l’efecte ha estat 
l’invers, ja que la resposta inicial de 
Kan a la rebaixa va ser que “no estava 
molt familiaritzat amb el tema”, fet 
que va donar més munició a l’oposició 
per atacar-lo i afegir desconfiança als 
mercats. Atsuo Ito, analista política 
independent assenyala que “En un 
sentit, la rebaixa de S&P és evidència 
de dures crítiques al govern del Japó, 
així que l’oposició pot afirmar que és 
temps de canvi”. 
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[1] AA- és la quarta millor possible en la classificació de Standard and Poor’s. Mostra una qualitat 
alta dels bons, però amb escassa sensibilitat a un entorn advers.  

UN DELS GOVERNADORS DE LA FED DIMITEIX 
Febrer 1, 2011 

Kevin Warsh, membre del grup de set 
governadors de la Reserva Federal 
nord-americana (més coneguda com 
a Fed), va anunciar el passat 10 de 
febrer la intenció d’abandonar la Re-

serva Federal el proper 31 de març. El 
2006, Warsh es va convertir en el go-
vernador més jove de la història, des-
prés de ser designat sota el mandat de 
George W. Bush. Amb la seva mar-
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xa, tan sols quedarà Elizabeth 
Duke com l’única governadora 
que procedeix de l’anterior go-
vern liderat pel l’expresident 
Bush. 

Kevin Warsh va ser l’únic mem-
bre del consell que es va oposar 
frontalment a la denominada 
QE2, la segona ronda de com-
pra de bons per part de la Re-
serva Federal per valor de 

600.000 milions de dòlars. Si 
no hagués presentat la renún-
cia, Warsh hauria d’haver aca-
bat  e l  seu  mandat  e l 
2018. Alguns mitjans nord-
americans l’han definit com 
“l’últim gran falcó”, degut a que 
es considerava el membre més 
proper a Wall Street i als repu-
blicans, per tant, de polítiques 
més neoliberals. De fet, ja s’es-
pecula que el futur de Warsh 

està en el mateix partit republi-
cà. 

Les decisions de la Fed es pre-
nen en el Comitè Obert de Polí-
tica Monetària (FOMC, per les 
sigles en anglès), i hi participen 
els set governadors, el president 
de la Reserva Federal de Nova 
York i quatre dels onze presi-
dents regionals de la institució, 
que roten de manera anual. 

Informació addicional 

[1] Press release—FED—
10/02/2011  

http://
www.federalreserve.gov/
newsevents/press/
other/20110210a.htm  

[2] Què és el QE2 i la se-
va importancia – eKono-
micus – 23/11/2010  

http://
ekonomi-
cus.com/2010/11/23/que-
es-el-qe2-i-la-seva-
importancia/  Kevin Warsh (esquerra) va ser l’únic governador de la Fed que es va oposar a la intensa 

política monetària expansiva que va dur a terme la institució durant el 2009. Font gràfi-
ca: money.cnn.com 
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INICI DEL FÒRUM SOCIAL MUNDIAL A DAKAR 
Febrer 8, 2011 

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

Diversos milers de persones, membres 
de centenars d’organitzacions de la so-
cietat civil i provinents de més de 120 
països, varen organitzar el passat diu-
menge dia 6 una multitudinària marxa 
pels carrers de la capital del Senegal, 
Dakar, per donar el tret de sortida a la 
XI edició del Fòrum Social Mundial 
(FSM). El FSM es planteja com una 
alternativa al Fòrum Econòmic de Da-
vos, i és la primera vegada que s’-
organitza en un país africà. Un dels 
principals temes de debat seran segu-

rament les recents revoltes populars a 
Tunísia i a Egipte, a més de discutir 
alternatives a les polítiques neoliberals 
existents.  

En concret, la marxa va recórrer els 
tres quilòmetres que separen la seu de 
la Radiotelevisió Senegalesa (RTS) i la 
Universitat Cheikh Anta Diop de Dakar 
(UCAD), que serà la seu de les reuni-
ons. Els participants van afirmar en 
veu alta i l’uníson que “un altre món és 
possible”, com a alternativa al capita-
lisme, al que responsabilitzen de la cri-
si que agreuja encara més la pobresa de 
milers de milions de persones. “The 
best world, yes we can”, “Per un món 
sense fronteres”, “No a l’expulsió dels 

immigrants, sí a la justícia social aquí i 
aquí”, “L’externalització de les fronte-
res de la Unió Europea posa en perill la 
llibertat de circulació en l’espai africà” 
van ser, entre moltes altres, les consig-
nes difoses en la marxa. 

El Fòrum va començar ahir dia 6 i aca-
barà el proper divendres dia 11 de fe-
brer, i els actes i activitats comencen 
avui en presència de l’expresident bra-
siler, Luiz Inácio Lula da Silva, en la 
seva primera aparició internacional des 
que va deixar el poder. Ahir, però, en la 
marxa inaugural, es va revelar la diver-
sitat cultural i ètnica de les persones 
presents a Dakar. Es tracta, però, d’una 
de les participacions més baixes dels 

darrers anys, amb prop de 60.000 as-
sistents. 

En la trobada, participen per primer 
cop moltes organitzacions provinents 
de diversos països africans, com també 
les habituals ATTAC i Via Campesi-
na. ”És un espai per a construir i con-
solidar les lluites”, va dir Maria Rai-
munda César, del Moviment dels Tre-
balladors Rurals Sense Terra del Brasil. 

Presències destacades 

El president bolivià, Evo Morales, va 
prendre la paraula per fer una crida a 
“salvar el planeta Terra” i a “lluitar per 
posar fi al capitalisme. S’ha de canviar 

Yousef Habash: “això és l’espai de la veu dels po-
bles i, per a nosaltres, no hi ha millor lloc que 
aquest on demanar la solidaritat en la lluita per 
defensar els nostres drets. 
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els models econòmics per evitar el canvi climàtic”, 
va dir Morales, que considera que les recents protes-
tes en els països àrabs són una revolta “contra l’i-
mperialisme nord-americà”. 

Millorar la lluita contra l’ocupació israeliana de part 
de territoris palestins és l’objectiu de Yousef Ha-
bash, del Health Work Committees, una organitza-
ció palestina que pretén aprofitar els espais oferts 
pel FSM per denunciar la injustícia que pateix el seu 
poble. En concret, Habash senyalava que “Això és 
l’espai de la veu dels pobles i, per a nosaltres, no hi 
ha millor lloc on demanar la solidaritat en la lluita 
per defensar els nostres drets”. 

També el líder de l’extrema esquerra francesa, Olivi-
er Besancenot, va comentar que “Estem aquí per 
donar impuls a la lluita contra el capitalisme i per 
reiterar que és possible viure en un món més just i 

més equitatiu”. En la seva opinió, les revolucions 
que es duen a terme a Tunísia i Egipte posen de ma-
nifest la pertinència de les reivindicacions del movi-
ment antiglobalització.: “Els pobles reclamen més 
democràcia, més justícia social i llibertat i és el que 
es diu en aquests països”, va afirmar Besancenot, 
convençut que aquest moviment “anirà ampliant-se, 
ja que no pot perdurar un sistema que deixa en la 
pobresa o la misèria a la majoria”. 

Pamela Car-Mònica Hormazabal, coordinadora de 
l’Associació Nacional de Dones Rurals i Indígenes 
(ANAMURI) de Xile, considera per la seva part que 
les dones sud-americanes “Hem millorat molt la 
lluita contra la violència de gènere, com també en 
l’àmbit polític hem registrat èxits importants pel que 
fa a la paritat, que comença a ser realitat en països 
com Bolívia”, va explicar. 

LES NEGOCIACIONS PER AL LLIURE COMERÇ ESTAN QUEDANT 
OBSOLETES: QUÈ HI HA MÉS ENLLÀ DE LA RONDA DE DOHA? 
Febrer 1, 2011 

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

A finals d’aquest any farà 10 anys que està activa la 
Ronda de Doha, també anomenada Agenda de 
Desenvolupament de Doha. Aquesta és la ronda de 
negociacions emmarcada dins l’Or-
anització Mundial del Comerç que 
busca l’impuls continu del lliure co-
merç com a base de la relació entre 
països. Serà la més llarga de totes les 
rondes, desprès de la que es va inici-
ar a Uruguai al 1986 i que va durar 8 
anys. Precisament, aquests 10 anys 
exemplifiquen la gran dificultat, les 

intenses divergències en els temes claus, i els impor-
tants debats que es mantenen entre les parts impli-
cades: països desenvolupats contra països en vies de 
desenvolupament. Però també importants conflictes 
comercials entre potències, com Europa, Estats 
Units i, sobretot, la Xina. Tan és així que ja hi ha 
propostes per passar pàgina i recomençar unes ne-

Il�lustració de Jordi Ortiz-Bertol [www.facbellum.com] 

Aquests 10 anys de durada exemplifiquen 
la gran dificultat, les intenses divergències 
en els temes claus, i els importants debats 
que es mantenen entre països desenvolu-
pats i en vies de desenvolupament.  
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gociacions que van morir al 
2008.  

El principi que va motivar Doha, 
en poques paraules, seria 
l’impuls d’un acord on els països 
més desenvolupats es compro-
metin a eliminar els subsidis di-
rectes i indirectes a l’agricultura 
(gegants barreres al comerç), així 
com els aranzels del sector, a 
canvi que els països en vies de 
desenvolupament obrin més els 
seus mercats de béns manufactu-
rats i de serveis. Aquests han es-
tat temes d’una conflictivitat ex-
trema, fet que ha comportat una 
total manca d’acord entre els 
blocs de països fins al moment. 

Però, a més, el que es constata 
sense cap mena de dubte és que 
el comerç internacional a princi-
pis de la passada dècada és signi-
ficativament diferent a l’actual: 
està caracteritzat per uns factors 
i protagonistes totalment dife-
rents als actuals. Per començar, 
no existia ni l’acrònim dels BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia i la Xina) 
com a paradigma de les economi-
es emergents. Els economistes 
Aaditya Mattoo (Banc Mundial) i 
Arvind Subramanian (Peterson 
Institute) ho exemplificaven irò-
nicament en un article del 2009: 
“quan va començar Doha al 
2001, el preu del petroli era de 
25 dòlars/barril, la tona d’arròs 
costava 170 dòlars (ara és més 
de 5 cops més car), l’excedent 
comercial de la Xina era de tan 
sols un 2% del PIB, les instituci-
ons financeres dels Estats Units 
eren l’avantguarda de la globa-
lització i els fons sobirans eren 
vistos com els petits estalvis d’un 
monarca apunt de jubilar-se”. 
Res més allunyat de l’actualitat. 

Davant tots aquests fets i tots els 
desacords entre països, és nor-
mal que comencin a sortir veus 
proposant que es tanqui Doha, 
tot i el fracàs que pugui suposar, i 
es comenci una nova ronda de 
negociacions, amb nous temes de 

fons. Aquests sembla que es po-
drien centrar en diversos àmbits 
nous: 

Energia: aquest sempre ha estat 
un tema fora de l’abast de les ne-
gociacions dins l’OMC ja que era 
portat des d’acords bilaterals i, 
en el cas del gas i petroli, princi-
palment pels càrtels de producció 
(en el petroli es tracta de l’OPEP-
). La passada dècada ha vist com 
el preu dels combustibles fòssils 
oscil�lava fortament, fet que afec-
ta de forma notable els costos de 
producció de les empreses i el 
nivell de vida de la societat. 

Divises: han guanyat moltíssi-
ma importància com a factor dis-
torsionador del comerç ja que 
són fàcilment manejables pels 
governs en funció dels seus inte-
ressos, alhora que molt volàtils. 
La guerra de divises té el comerç 
com a rerefons. Però l’OMC tam-
poc tenia cap tipus de competèn-
cia i, de fet, el seu director actual, 
Pascal Lamy, sempre s’hi ha opo-
sat. Mattoo i Subramanian pro-
posen, per exemple, que l’OMC 
tingui un rol de “policia” per as-
segurar que els governs mante-
nen bones pràctiques en relació a 
la política de tipus de canvi de la 
seva moneda. 

Barreres comercials no-
tarifàries: aquestes barreres 
s’estan convertint en uns meca-
nismes més eficaços que els aran-
zels per a regular el comerç inter-
nacional. Consisteixen, bàsica-
ment, en estàndards de segure-
tat, llicències d’operació, requeri-
ments de sanitat (components 
dels aliments per bestiar) o de 
qualitat (cultius genèticament 
modificats), etc. 

Respecte aquests darrer punt, és 
paradigmàtic veure com la Unió 
Europea ha firmat una gran 
quantitat d’acords bilaterals de 
lliure comerç amb països en vies 
de desenvolupament, però l’on-
da de productes d’importació a 

Europa no s’ha produït. La causa: 
exportar als països europeus im-
plica complir una estricta regula-
ció que impedeix el comerç. 
Molts productors al tercer món 
no tenen ni recursos ni finança-
ment ni, molts cops, voluntat 
suficient com per fer les inversi-
ons que calen per complir els 
requisits dels països desenvolu-
pats. 

Informació addicional 

[1] From Doha to the next 
Bretton-Woods; article de 
Aaditya Mattoo i Arvind Sub-
ramanian a la revista Foreign 
Affairs. Gener de 2009. 

http://
www.foreignaffairs.com/
articles/63716/aaditya-
mattoo-and-arvind-
subramanian/from-doha-to-
the-next-bretton-woods 

[2] Rising trade outpaces elu-
sive global pact; article de 
John Miller al Wall Street 
Journal. 31 de gener de 2011. 

http://online.wsj.com/
article/
SB400014240527487038332
04576113750354401530.html 

[3] Serà o no serà guerra de 
divises? Com les nostres polí-
tiques afecten negativament 
al món en vies de desenvolu-
pament; article a la Revista 
eKonomicus. Octubre de 
2010. 

http://
ekonomi-
cus.com/2010/10/28/sera-o-
no-sera-guerra-de-divises-
com-les-nostres-politiques-
afecten-negativament-al-mon
-en-vies-de-
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COM AFECTA A IRAN LA GUERRA FINANCERA EN EL 
MOMENT QUE PLEGA L’ARQUITECTE DE 
LES SANCIONS? 
Febrer 11, 2011 

Stuart Levey, un “home clau en les guer-
res financeres contra Iran, Corea del 
Nord i Al-Qaeda” dins l’administració 
Obama (tal com el va definir el Wall 
Street Journal el passat 24 de gener) ha 
anunciat recentment que deixarà el càr-
rec aquest proper mes de març. Tot i el 
moment crític en que això té lloc (fracàs 
de la darrera tanda de negociacions amb 
Iran), Washington s’ha afanyat a anun-
ciar que la seva posició política seguirà 
mantenint-se fèrria, ja que l’equip nego-
ciador principal seguirà essent el ma-
teix. 

Levey, que ocupa el càrrec de subse-
cretari del Tresor per al terroris-
me i intel�ligència financera, ha 
estat el màxim arquitecte tant de les 
negociacions directes  multilaterals amb 
Iran com de les fortes sancions econò-

miques que s’han impulsat contra el 
règim (tant unilateralment com dins el 
marc de les Nacions Unides). Els Estats 
Units han augmentat la pressió econò-
mica com mai sobre els països que acusa 
d’”enemics”; en el cas d’Iran, per la pre-
sumpta voluntat de desenvolupar l’arma 
atòmica dins el seu programa d’energia 
nuclear. 

Aquest fet porta a posar un ull sobre 
Iran. Estan tenint efecte les sancions 
sobre l’economia i societat iraniana? 
Segons el que es desprèn dels mitjans de 
comunicació internacionals, aparent-
ment estan afectant sectors claus tot i 
que no en l’abast que els Estats Units i 
Europa desitjarien. Amir Taheri, perio-
dista d’origen iranià basat a Europa 
(molt lligat als neo-conservadors), va 
publicar recentment una editorial al 
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Wall Street Journal on afirmava i 
descrivia el demolidor impacte 
que aquesta guerra financera te-
nia sobre Iran, a partir d’-
evidències suposadament extre-
tes de documents governamen-
tals confidencials als quals té ac-
cés. 

Segons presenta Taheri, les sanci-
ons econòmiques estan impedint 
que petites i mitjanes indústries 
iranianes puguin importar els 
béns intermedis necessaris, po-
sant en perill la seva solvència i 
existència (afirma el tancament 
de més de 40.000 negocis en els 
propers 3 anys). A més, el govern 
de Mahmud Ahmadineyad tin-
dria problemes per quadrar els 
pressupostos públics degut a una 
forta baixada dels ingressos. Per 
aquest motiu, i això ja és públic, 
existeix un pla per reduir el vo-
lum de subsidis que dóna el go-
vern per al consum bàsic de la 
població, com és l’aigua, ali-
ments, electricitat, gasolina i 
transport públic. Els subsidis su-
posarien vora el 30% de la despe-
sa pública total. A més, el racio-
nament de gasolina es podria en-
durir a causa de les limitacions 
d’importació (Iran manca de la 
tecnologia per refinar-lo ell ma-

teix tot i ser productor de petro-
li). 

Tot plegat pot fer un fort cop a la 
classe popular iraniana, la més 
vulnerable i la que suposa el 
principal suport del règim. 
És aquí on la política nord-
americana vol centrar els efectes 
de les sancions, en malmetre la 
força populista d’Ahmadineyad. 

El progressiu aixecament de les 
sancions sobre Iran és la princi-
pal reclamació dels negociadors 
de Teheran, liderats per Saeed 
Jalili, per tornar-se a assentar a 
una taula de negociacions. La 
guerra financera possiblement 
tingui efecte, però hi ha un fet 
que posa en dubte l’efecte real 
sobre el país: el govern de Tehe-
ran encara té aliats que impedei-
xen una victòria clara d’-
”Occident”. La Xina, Rússia, Tur-
quia, Malàisia o Veneçuela sem-
pre s’han mostrat ambivalents en 
la seva postura davant les sanci-
ons i no les han aplicat 100% (o 
directament n’han fet cas omís, 
com en el cas del país llatinoame-
ricà), fet que inclou una potent 
relació comercial i cert suport al 
sector financer iranià. 

Informació addicional 

[1] Stuart Levey departs; arti-
cle de Jennifer Rubin del 24 
gener 2011 al Washington 
Post. 

http://
voices.washingtonpost.com/
right-turn/2011/01/
stuart_levey_departs.html 

[2] International sanctions are 
hurting Iran; editorial del 22 
gener 2011 de Amir Taheri al 
Wall Street Journal. 

http://online.wsj.com/article/
SB1000142405270230329930
4575570303001378966.html 

[3] US point man on sanctions 
set lo leave; article de Jay So-
lomon al Wall Street Journal 
del 24 gener 2011. 

http://online.wsj.com/article/
SB1000142405274870421340
4576099901505709750.html 
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La dissidència interna de ministres, 
diplomàtics i de pilots d’avions que es 
van negar a bombardejar a la població 
civil està produint un debilitament del 
règim libi de Muammar al-Gaddafi, que 
s’aferra al poder mitjançant la sagnant 
repressió, amb més de 250 morts, de 
moment. L’ONU ja ha qualificat els 
atacs contra la població desarmada com 
a “crims contra la humanitat”. Serà el 
president libi el proper en caure?  

És curiós observar com la televisió esta-
tal líbia ha tractat la notícia, en infor-
mar d’un operatiu de les forces de segu-
retat “contra els sabotejadors i els que 
sembren el terror”, i en el que “diverses 
persones van morir”, sense més precisi-
ons. Gaddafi ja ha declarat fa unes ho-
res que “no me n’aniré i moriré en la 
seva terra com un màrtir”. 

Mentre, residents a Trípoli estan de-
nunciant una “massacra” en els barris 
de Tayura i Fashlum. En aquest barri, 
varen arribar ahir helicòpters carregats 
de mercenaris africans, contractats pel 
règim, que van obrir foc indiscrimina-
dament contra la població. Abans dels 
enfrontaments, organitzacions interna-
cionals de defensa dels drets humans 
avaluaven entre 200 i 400 el nombre de 
víctimes de la revolta iniciada el passat 
15 de febrer.  Segons informes de la Fe-
deració Internacional de Drets 
Humans (FIDH), els manifestants 
controlaven diverses ciutats, entre elles 

Benghazi, la segona del país, Syrta i 
Tobruk, totes elles a l’est del país. 

Nombrosos països han criticat ja la vi-
rulència de la repressió, i el Consell de 
Seguretat de l’ONU celebrarà avui una 
reunió d’emergència per discutir la si-
tuació al país nord-africà. Diversos di-
plomàtics libis han renunciat en les 
darreres hores als seus càrrecs, en se-
nyal de reprovació de les massacres 
perpetrades al seu país. El secretari 
general de l’ONU, Ban Ki-moon, va 
donar part d’una conversa telefònica de 
40 minuts amb Gaddafi, durant la qual 
va instar al líder libi a “cessar la violèn-
cia contra els manifestants”. L’alta co-
missionada de Nacions Unides per als 
Drets Humans, Navi Pillay, va advertir 
a les autoritats líbies que “els atacs sis-
temàtics contra la població civil es po-
drien considerar “crims contra la 
humanitat“. 

El secretari general de la Lliga Àrab, 
l’egipci Amr Mussa, ha manifestat la 
seva “extrema inquietud” per la repres-
sió. L’Organització de la Conferèn-
cia Islàmica (OCI) va denunciar “una 
catàstrofe humana contrària als valors 
de l’islam”. Fins hi tot el govern d’Iran 
ha emès un comunicat en el que denun-
cia la “massacra d’innocents”. A més, 
Qatar i el Brasil van considerar 
“inacceptable” l’ús de la violència con-
tra els manifestants. 

BEN ALI, MUBARAK, GADDAFI? 
Febrer 22, 2011 

Mapa del descontent als països àrabs. En groc, Estats que han viscut revoltes o canvis de govern. Les 
columnes inferiors mostren el percentatge de població menor de 25 anys. Font gràfica: channel4.com 



La darrera secció de la revista eKonomicus és el lloc idoni per 

ampliar l’horitzó econòmic i polític a través de blogs, mitjans de 

comunicació o webs de difusió que estiguin molt relacionats amb 

els temes tractats. En aquest cas, volem fer referència a la web 

voxEU. 

www.voxeu.org 

Aquest portal, centrat en l’anàlisi de les polítiques econòmiques 

tan a nivell mundial com regional, publica nombrosos articles 

divulgatius diaris dels economistes més destacats en la matèria. 

La norma de publicació és que “els articles estiguin escrits en un 

registre analític que sigui més alt que el d’una columna a la 

premsa escrita però molt més accessible que el d’una publicació 

acadèmica”. 

voxEU forma part del Centre for Economic Policy Research 

(CEPR) però, tot i ser d’origen europeu, recull notícies, anàlisis i 

reflexions dels esdeveniments econòmics per tot arreu; des dels 

propis Estats Units o Europa fins a l’acompliment de les 

polítiques a l’Àfrica subsahariana. L’objectiu és, en el fons, 

promoure un anàlisi basat en la recerca i estimular el debat sobre 

temes que afecten el dia a dia dels ciutadans. 

Hi destaquen nombrosos economistes de la talla de Olivier 

Blanchard, Barry Eichengreen, Juan Dolado, Alberto Alesina i 

Guido Tabellini. En definitiva, un anàlisi complex i profund, però 

accessible. 
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