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Aquesta és una pregunta 
que ens fem tots. Per la 
premsa veiem que aques-
ta crisi, que ja comença a 
ser  feixuga, està especial-
ment concentrada en el 
sector financer, i dins del 
sector financer, l’àmbit 
bancari, i dins d’aquest, 
molt específicament en 
les caixes.  

De forma continuada en 
els diaris llegim fusions 
per aquí, i per allà d’aque-
stes. No de bancs. Caixes 
que s’apleguen, que s’as-
socien, que canvien de 

nom, de logos, de colors, que fan 
plans de reestructuració, etc… 

Què passa doncs amb les caixes, 
que no passa amb els bancs? 

Primer cal saber que hi han tres di-
ferències fonamentals entre caixes i 
bancs, i cap d’elles és l’Obra Social. 

La 1ª és la diferent solvència entre 
uns i altres. El capital dels bancs és 
privat i funciona a base de societats 
anònimes per accions. El capital de 
les caixes és públic i el seu origen 
són les diferents dotacions fundaci-
onals que han fet les entitats públi-
ques o semipúbliques que hi parti-
cipen. 

La 2ª diferència , conseqüència de 
la primera, és el mercat on es va-
loren.  Els bancs es troben  comple-
tament immersos en un mercat lliu-

re (la borsa). El mercat els penalitza 
si fan les coses malament, o els pre-
mia si les fan bé, mitjançant la com-
pra o la venda de llurs accions, i a 
una velocitat de resposta relativa-
ment ràpida. Les Caixes, en canvi, 
estan al marge d’aquest rigor, la se-
va valoració és molt menys transpa-
rent, i per tant, no és ràpida la per-
cepció de les coses si s’estan fent 
malament. 

La 3ª diferència fonamental és la 
Gestió. Els gestors dels bancs són 
professionals del sector privat, i 
com a tals, sofreixen o gaudeixen de 
les conseqüències del sistema de 
retribucions lliure: els premis o els 
càstigs. En canvi, per a les caixes els 
grans gestors són polítics o són pro-
fessionals designats per polítics. 

Hi ha altres diferències, però aques-
tes tres són suficients per a com-
prendre que aquests dos models 

QUÈ PASSA AMB LES CAIXES? (I) 
Abril 04, 2011 

Molt sovint s’ha donat a entendre que el problema 
deriva de la necessitat de contribució de les caixes 
a la seves respectives Obres Socials. 
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d’entitat financera aporten resultats ben dife-
rents. 

El quadre següent ens mostra, per un cantó, que 
bancs i caixes presenten una capacitat similar de 
generació d’ingressos sobre els actius destinats 
al negoci. De cada 100 euros destinats a l’em-
presa, les caixes obtenen uns ingressos bruts de 
3,6 i els bancs de 3,1. 

Ara bé, per aconseguir aquest nivell similar d’in-
gressos, les despeses de personal de uns i 
altres són ben diferents. Mentre el cost del per-
sonal dels bancs és del 15% sobre els ingressos, a 
les caixes, el cost del personal és del 19%, és a 
dir, entre uns i altres hi ha una diferència de 4 
punts que significa un 25% (19 sobre 15). 

A conseqüència d’això, els 
Resultats Nets dels Bancs 
representen un 18% dels 
ingressos, mentre que a 
les caixes, només un 
6,7%. És a dir els bancs 
són un 268% més efici-
ents que les caixes (18 so-
bre 6,7). 

Amb aquesta exposició 
tan senzilla (però de da-
des contrastades com són 
les del Banc d’Espanya) 
queda palesa la poca ren-
dibilitat de les caixes, que 
en el decurs d’aquesta cri-
si les ha portat a una situ-
ació delicada i que explica 

perquè veiem tantes noticies relatives a la seva 
reestructuració. I en canvi, no en veiem tantes 
de bancs. 

Molt sovint s’ha donat a entendre que el proble-
ma deriva de la necessitat de contribució de les 
caixes a la seves respectives Obres Socials. 
Això no hi té res a veure. Ja que aquesta contri-
bució és sempre posterior al Resultat Net. Es a 

dir, en el quadre que 
hem analitzat, les dota-
cions a les Obres Socials 
vindrien darrera del Re-
sultat i no abans. La in-
eficiència de les caixes, 
en relació als bancs, ve 
doncs donada per la se-
va estructura de despe-
ses de transformació, 
especialment les de per-
sonal, i no pel tema de 
l’Obra Social que és to-
talment aliè. 

I ja que hi som posats, 
parlem de què passa 
amb aquestes entitats 

després del Resultat Net. 

Tant els bancs com les caixes destinen una part 
del resultat a reserves per tal de millorar els re-
cursos propis. I una altra part del resultat, els 
bancs la destinen als accionistes en forma de 
dividend, i les caixes la destinen a les obres soci-
als. 

Bancs i caixes presenten una capacitat similar 
de generació d’ingressos sobre els actius desti-
nats al negoci. (…) Ara bé, per aconseguir 
aquest nivell similar d’ingressos, les despeses 
de personal d’uns i altres són ben diferents. 
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Els bancs es veuen obligats a 
que aquesta contribució al 
dividend sigui atractiva per 
tal de que els accionistes no 
retirin els seus diners del 
banc. En canvi, les caixes no 
tenen cap mena de pressió 
en aquest sentit. Per tant, la 
pregunta és: és similar la part que reparteixen com 
a dividend els bancs i la que reparteixen les caixes 
com a obra social? La resposta és: No. 

Analitzar aquesta contribució en base als resultats 
obtinguts no seria fidel ja que hem vist que els re-
sultats de bancs i caixes no són gens homogenis. 
Per a cercar una referència fiable podem analitzar 
aquesta contribució en relació a les xifres d’ing-
ressos que sí són homogènies. 

Veiem els següents quadres… 

S’observen molt clarament les diferències. Mentre 
els bancs estan destinant una xifra significativa a 
dividend (superior al 5 i 7%), les caixes destinen 
ínfimes quantitats a l’obra social (0,4 i 0,8%), amb 

l’honrosa excepció d’una d’elles que, tot i així, es 
queda en la banda mínima dels bancs. 

Un cop arribats aquí, quan acabem d’assimilar bé 
el que acabem d’exposar, ens quedem una mica 
garratibats, doncs veiem que els primers benefici-
ats dels aspectes particulars de les caixes són els 
empleats i no pas els col�lectius destinataris de l’-
obra social. I amb una diferència notable, ja que 
mentre que es destinen a l’obra social de l’ordre del 
0,4 i 0,8% dels ingressos, els empleats s’emporten 
un “plus” del 4% dels ingressos, doncs com hem 
vist abans els empleats de bancs cobren un 15% 
dels ingressos mentre que els de les caixes cobren 
un 19% (veieu 1er. quadre). 

En resum doncs, el que es destina a obra social 
(menys d’un 1%) és força 
més petit que el que es 
destina a sobresous del 
personal (4%). De forma 
que arribem al final de l’e-
xposició en la que es prete-
nia demostrar que no ha 
estat pas l’obra social el 
motiu que ha conduit a les 
caixes a la situació actual 
en la que es troben, sinó 
unes despeses d’estructura 
molt feixugues, i en conse-
qüència, una mala gestió, 
ja que aquelles depenen 
d’aquesta. 

 

Article de Francesc Ballesté 
Economista (UB) i PAD-MK Esade 

Subdirector General Banca Jover (1992-2000) 
Dtor. Financer Credit Lyonnais Barcelona (1990-1992) 

Profesor ICADE – Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(1998-2003) 

Mentre els bancs estan destinant una xifra sig-
nificativa a dividend (superior al 5 i 7%), les 
caixes destinen ínfimes quantitats a l’obra so-
cial (0,4 i 0,8%). 
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Ara, la solució passa per ajudar-les, però també 
d’alguna manera per exigir que s’acostin cap el 
mercat lliure, tant en la obtenció dels seus recur-
sos propis a través dels mercats organitzats com en 
la millor transparència de la seva gestió interna. 

De fet, això ja és una reivindicació molt antiga no 
solament dels principals banquers espanyols sinó 
de banquers d’arreu del món, especialment els eu-
ropeus, que veuen en les caixes espanyoles una 
competència deslleial per tot el 
que estem comentant. Allà a 
l’any 1990 quan es va libera-
litzar el mercat de capitals a 
Europa, la banca estrangera va 
entrar en tromba a Espanya 
per fer negoci, obrint agències 
o comprant xarxes ja establer-
tes. Pràcticament tots es van 
estavellar.  De mica en mica, van anar replegant-se, 
alguns del tot, i altres en bona part. Una de las cau-
ses a les que van atribuir aquest fracàs era que les 
caixes a Espanya eren massa grans i massa fortes 
(les caixes a França o a Alemanya són molt més pe-
tites i tenen funcions més emmarcades en àmbits 
locals). Des d’aleshores els principals polítics euro-
peus, molt especialment la carismàtica Angela Mer-
kel, recorden periòdicament al Sr. Zapatero que les 
caixes espanyoles s’han de liberalitzar per fer-les 
homogènies amb els bancs europeus. Reivindicació 
que també secunden els principals banquers del 
país ja coneguts per tothom. 

Bé. El Govern espanyol s’ha trobat per un cantó 
amb les caixes en mal estat, i per un altre cantó 
amb aquestes poderoses pressions. Però, cóm fer-

ho? Les caixes estan blindades pels seus estatuts, i 
els seus drets. A més són molt heterogènies entre 
elles, depenen de molt diverses entitats, de signes 
polítics contraposats i de grups econòmics ben di-
ferents. 

És de suposar que per a resoldre aquest trencaclos-
ques certament complex han participat tant els ex-
perts de l’Administració Pública com els del sector 
privat, perquè la solució que han trobat és realment 

creativa, imaginativa, i també eficaç. La solució és 
diu FROB & SIP’s. 

El FROB és l’acrònim de Fondo de Reestructuraci-
ón Ordenada Bancaria, i es tracta d’un Fons creat 
pel govern espanyol per ajudar les entitats finance-
res en crisi. El Fons es nodreix en un 75% dels pres-
supostos de l’estat i en un 5% dels Fons de Garantia 
de Dipòsits. El FROB estableix diversos instru-
ments d’ajuda a les entitats en funció de les majors 
o menors necessitats d’aquesta.  Potser un simple 
préstec, o una compra de participacions preferents 
o de quotes participatives, i fins i tot es pot arribar 
a la intervenció total de l’entitat per part del FROB, 
si aquesta està molt greu. 

Ara bé, aquest sistema presenta 
un aspecte nou. A canvi d’aque-
uestes ajudes, les entitats estan 
obligades a guanyar mida i sol-
vència, la qual cosa les obliga a 
fusionar-se i agrupar-se, dismi-
nuint així el nombre d’entitats 
petites i regionals. Les entitats 
resultants tindran caràcter més 
nacional i capitals més elevats. 

Per ajudar en aquesta transfor-
mació, és a dir, perquè puguin 
operar conjuntament caixes peti-
tes amb àmbits territorials allu-

La solució per a les caixes passa per ajudar-
les, però també d’alguna manera per exigir 
que s’acostin cap el mercat lliure. 

QUÈ PASSA AMB LES CAIXES? (II) 
Abril 13, 2011 

El FROB és l’acrònim de (Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria). Es tracta d’un 
Fons creat pel govern espanyol per ajudar les 
entitats financeres en crisi.(…) El SIP (Sistema 
Institucional de Protección), diverses entitats 
poden firmar un pacte en el qual s’estableix un 
compromís mutu de solvència facilitant-se 
l’intercanvi de recursos propis i de beneficis. 
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nyats, amb marques regionals molt antigues, i amb 
consells d’administració políticament ben dife-
rents, els experts han inventat el SIP (Sistema Ins-
titucional de Protección). Mitjançant un SIP, diver-
ses entitats poden firmar un pacte en el qual s’est-
ableix un compromís mutu de solvència facilitant-
se l’intercanvi de recursos propis i de beneficis. Po-
den també compartir, si volen, centres operatius 
comuns. Però en canvi, mantenen una certa inde-
pendència respecte a la marca comercial, l’àmbit 
territorial i els consells d’administració. 

Ara bé per a gestionar aquest pacte, que com a mí-
nim ha de tenir una durada de 10 anys, s’ha de cre-
ar una societat central en la que cada entitat fir-
mant participarà en una part alíquota d’acord amb 
la seva aportació. Un cop doncs muntat aquest SIP 
que fa augmentar la solvència de les entitats inte-
grants, ja s’ha acomplert un dels requisits d’accés al 
FROB i les entitats ja poden demanar les ajudes. 

Hi ha un segon aspecte nou en les ajudes del FROB, 
el més interessant, per això precisament l’hem dei-
xat pel final. Es tracta que les ajudes, siguin en for-
ma de préstec, de participacions preferents o quo-
tes participatives, si abans del venciment no han 
pogut estar recomprades per la societat que forma 
el SIP (cosa probable, ateses les dificultats en que 
es troben les entitats), el FROB pot convertir-les en 
accions. I a partir d’aquí ja s’ha establert un canal 
perquè les caixes accedeixin al mercat de capitals 
organitzat, a la borsa per entendre’ns. 

El segon canal per arribar al mateix lloc, i més rà-
pid encara, és el del propi SIP, ja que la societat 
central que es crea per agrupar les diferents caixes, 

se li dóna forma de banc, és a dir, de societat anò-
nima i, com a tal, la sortida a borsa de les seves ac-
cions és només qüestió de dies. Fins a la data ja s’-
han constituït a Espanya 10 SIP’s que agrupen 32 
caixes, i més que n’aniran venint. 

Així doncs, les caixes ja no seran el que havien estat 
fins ara, la seva reconversió en empreses de mercat 
lliure és ja un fet. La vella reivindicació europea ja 
s’ha portat a terme, i els capitals d’Europa ja prepa-
ren el seu segon desembarcament a Espa-
nya.  Només cal llegir la premsa diària per entre-
veure que als banquers de tota la vida, tant els naci-
onals com també els europeus, ja se’ls hi està fent 
la boca aigua, i ja han agafat el cistell per anar a 
comprar. 

 

Article de Francesc Ballesté 
Economista (UB) i PAD-MK Esade 

Subdirector General Banca Jover (1992-2000) 
Dtor. Financer Credit Lyonnais Barcelona (1990-1992) 

Profesor ICADE – Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(1998-2003) 

Les caixes ja no seran el que havi-
en estat fins ara, la seva reconver-
sió en empreses de mercat lliure és 
ja un fet. 
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EUROBONS: UN PONT ENTRE LA DIMENSIÓ 
ECONÒMICA I POLÍTICA DE LA UNIÓ EUROPEA 
Abril 11, 2011 

Jacques Delors, president de la Co-
missió Europea des del 1985 al 
1995, va ser el primer en mencio-
nar i proposar, amb resultats no 
gaire satisfactoris, un projecte d’E-
urobons. Des de llavors, diverses 
variants d’aquesta idea han anat 
proliferant discretament entre di-
ferents personalitats europees, pe-
rò mai han arribat a veure la llum. 

Les reaccions que provoquen els 
Eurobons són variades i en alguns 
casos, oposades. En l’últim diàleg 
Monetari del 21 de març que va 
tenir lloc entre el president del 
Banc Central Europeu – Jean 
Claude Trichet – i el Comitè d’Ec-
Economia del Parlament Europeu, 
el primer és mostrà contrari a la 

introducció d’Eurobons en les pre-
sents circumstàncies. Durant el 
mateix mes de març, una sèrie de 
presentacions i seminaris van tenir 
lloc al mateix Parlament Europeu, 
on es va deixar palès el recolza-
ment expressat per una part dels 
ponents i participants. Les diverses 
reaccions  alimenten de forma 
constructiva un debat que es troba 
tot just en una fase embrionària, i 
que s’ha d’analitzar amb més pro-
funditat abans que es pugui inclou-
re dins l’agenda legislativa de la 
UE. 

Però… què són els Eurobons? 

És important senyalar que el con-
cepte d’Eurobons té actualment 

En l’actualitat no existeix un mercat unificat de bons 
europeu; cada país emet els seus propis bons (títols de 
deute), que contribueixen al deute propi de cada país. 
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dues connotacions: una d’elles, que és la que es 
pot trobar en qualsevol pàgina web de finances, 
es refereix als bons internacionals emesos en 
una moneda que és diferent de la moneda nati-
va del país on s’emet. La segona connotació, la 
que és rellevant en el nostre article i la que s’es-
tà discutint a nivell europeu, es refereix a un 
mercat comú potencial de bons de la UE.  

En l’actualitat no existeix un mercat unifi-
cat de bons europeu; cada país emet els seus 
propis bons (títols de deute), que contribueixen 
al deute propi de cada país. Aquests generen 
uns interessos, el valor dels quals dependrà del 
risc del deute (com més alt es percebi el risc, 
més alt serà el tipus d’interès, i a l’inversa). A 
l’hora de calcular el risc (i per tant, els interes-
sos) es té en compte el risc de fallida del país en 
qüestió i el risc del tipus de canvi (que en el cas 
de la zona euro es zero, al tenir tots els països la 
mateixa moneda). Aquest risc és generalment 
representat pels spreads, que són la diferència 
entre el tipus d’interès del bo alemany 
(considerat com a molt segur) i el del 
país en qüestió. Últimament hem vist 
que tant Grècia, Irlanda, Portugal i, en 
menor mesura, Espanya tenien uns 
spreads molt per sobre del bo alemany, 
reflectint així el temor dels inversors a 
que els països en qüestió fessin fallida 
o experimentessin problemes de liqui-
ditat. 

Una de les implicacions que tindria la creació 
dels Eurobons seria precisament la unificació 
del mercat de bons nacionals. Aquest canvi 
implicaria la creació  d’un mercat de bons molt 
més líquid i – en principi- molt més segur 
que l’actual, format pels diferents mercats naci-
onals existents. Per tant caldria suposar que els 
tipus d’interès serien més baixos, ja que el risc 
de fallida seria més petit i els bons estarien ga-
rantits per tots els diferents països de la zona 
euro (fent més difícil així la seva fallida). Dit 
així, sembla que els Eurobons siguin tot avan-

tatges. Per què hi hauria d’haver llavors tanta 
reticència a introduir Eurobons, sobretot per 
part de països amb una disciplina fiscal estric-
ta? 

Un dels temors associats amb la creació d’un 
mercat unificat d’Eurobons és la relaxació de la 
disciplina fiscal per part de certs països de la 

zona euro. El fet que els eurobons es-
tiguessin garantits per tots els països 
de la zona euro podria crear un risc 
moral i induir a certs països a gene-
rar un deute i dèficit excessiu, ja que 
els beneficis – polítics sobretot – seri-
en molt grans pel país en qüestió i, 
per contra, els costos es repartirien 

entre tots els països de la zona euro.  

Altres dubtes sobre com tindria lloc la conver-
sió de deute nacional a europeu, com es finan-
çarien els interessos a retornar i sobre els dife-
rents objectius que hauria de perseguir els Eu-
robons també creen escepticisme entre els dife-
rents països membres. Respecte aquest últim 
punt, l’objectiu dels Eurobons hauria de 
ser finançar infraestructures pan-europees com 
volia Jacques Delors, solventar la crisi econò-
mica tal com proposaven Giulio Tremonti i Je-
an Claude Junker o bé crear estabilitat fiscal 
europea a llarg termini?  

Les diferents propostes d’Eurobons: ob-
jectius i estructura 

 A) La proposta de Jacques Delors i Mario 
Monti 

La proposta d’un dels ex-presidents de la Co-
missió Europa, Jacques Delors consistia en cre-
ar un instrument de deute europeu per finançar 
estructures pan-Europees. Aquest instrument 
complementaria el pressupost europeu, que, 

Les reaccions que provoquen els Eu-
robons són variades i en alguns ca-
sos, oposades. 

El fet que els eurobons estiguessin 
garantits per tots els països de la zo-
na euro podria crear un risc moral i 
induir a certs països a generar un 
deute i dèficit excessiu. 
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donada la seva poca magnitud, no permetia fi-
nançar projectes de gran envergadura. La pro-
posta va tornar a agafar empenta a principis del 
2010, quan Mario Monti (comissari europeu 
des de 1994 fins a 2004 i polític i economista 
italià) va elaborar un report pel President de la 
Comissió Europea, Durao Barrosso. Tot i així, 
mai s’ha dut a terme. 

B) La proposta de Giulio Tremonti i Jean Clau-
de Junker 

Giulio Tremonti, ministre de finances italià i 
J.C. Junker, actual president de l’Eurogrup, 

varen escriure un article al Financial Times al 
desembre passat on proposaven la creació d’un 
instrument de deute europeu. Aquest permetria 
a cada país de la UE emetre deute a través de 
l’agència de deute europeu fins a un 40% del 
PIB nacional. En cas que un país volgués eme-
tre més deute (recordem que el Pacte d’E-
stabilitat considera sostenible un deute de fins 
al 60% del PIB), ho faria de forma nacional. La 
proposta també suggeria que els països amb 
dificultats per emetre deute en les circumstàn-
cies actuals poguessin utilitzar l’instrument per 
emetre nou deute a un cost reduït (un tipus d’i-
nterès més baix). L’objectiu que perseguien 
amb la seva proposta era acabar amb els 

atacs especulatius del mercat als 
diferents països de la zona euro i crear 
un mercat de bons comparable al 
d’Estats Units. 

La proposta està explicada en detall 
en diverses publicacions (veure refe-
rències [1] i [2] al final de l’article). 
Un dels problemes més destacats de la 

proposta és que reduiria el cost d’endeutament 
dels governs, però no calmaria l’estrès del mer-
cat, que continuaria malfiant-se del país en 
qüestió. I encara més important, la proposta 
crearia un risc moral; un incentiu pervers 
per part dels països amb poca disciplina fiscal: 
aquests no es veurien pressionats per prendre 
mesures fiscals necessàries per recuperar la 
confiança del mercat i redreçar l’economia, ja 
que se’ls hi hauria permès d’endeutar-se a un 
cost baix tot i la poca disciplina fiscal anterior. 

Per aquesta i altres raons explicades en les pu-
blicacions mencionades anteriorment, la pro-
posta de Tremonti i Junker va ésser oficialment 
rebutjada per Alemanya i França el desembre 
passat. 

C) La proposta de Delpla i Von Weizsächer 

La proposta d’aquests dos acadèmics difereix 
de l’anterior en diversos aspectes. Per comen-
çar, la proposta no té l’objectiu de solucionar la 
crisi actual, sinó que pretén incrementar la 
disciplina fiscal dels països de la zona 
euro i per tant complementar el pacte d’Est-
abilitat i Creixement. 

La proposta, coneguda també com ‘Blue and 
red bonds’ presenta una estructura més sim-

Aquesta proposta suposaria uns eu-
robons extremadament segurs que 
tindrien un tipus d’interès possible-
ment més baix que el bo alemany . 

Giulio Tremonti és un dels defensors, juntament amb Jean-
Claude Junker, de l’emissió de deute comú per tota la Zona Eu-
ro. Font gràfica: estrategiaynegocios.net. 
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ple que al mateix temps evita els 
problemes de risc moral presents 
en la proposta de Tremonti i Jun-
ker. Els dos acadèmics suggereixen 
que els països puguin emetre deute 
de dues maneres diferents: amb 
bons blaus (Blue bonds) i amb bons 
vermells (Red bonds). 

Cada país podria emetre fins a un 60% del seu 
deute de manera conjunta amb els altres països 
de la zona euro. Aquest deute formaria part 
dels ‘bons blaus’ i estaria garantit per tots els 
membres de la zona euro. Donat que el Pacte 
d’Estabilitat qualifica un deute de fins el 60% 
del PIB com a segur i sostenible, aquests eu-
robons estarien considerats com a extre-
madament segurs i tindrien un tipus d’-
interès possiblement més baix que el bo 
alemany. Els països que volguessin emetre 
més deute ho haurien de fer de manera nacio-
nal; és a dir, haurien d’emetre deute pel seu 
compte. Aquesta part del deute és la part cone-
guda com a ‘bons vermells’. Els tipus d’interès 
dels mateixos dependrien de la valoració del 
mercat: donat que el deute superaria el permès 
pel Pacte d’Estabilitat, resulta lògic pensar que 
els mercats els percebrien com a bons amb més 
risc que els ‘bons blaus’, i per tant el tipus d’in-
terès dels bons vermells seria més elevat. 

La proposta incideix en el fet que el deute que 
formés part dels ‘bons blaus’ estaria cobert pel 
mecanisme permanent de rescat que està pre-
vist que entri en funcionament al 2013. Per 
contra, el deute inclòs en els ‘bons vermells’ no 
gaudiria d’aquest privilegi,  i per tant donaria 
senyals als mercats de que no són segurs, incre-
mentant així el tipus d’interès. Els diferents pa-
ïsos de la zona euro serien conscients del risc 
que comportaria emetre deute ‘vermell’, desin-
centivant així polítiques fiscals massa laxes i 
per tant, disminuint la probabilitat de risc mo-
ral.  

En un document[*], Delpla i Von Weizsächer 
expliquen la proposta detalladament, fent refe-
rència al funcionament dels bons blaus i ver-
mells, a com es contribuiria a reforçar el pacte 
d’Estabilitat, a evitar el risc moral i a les raons 
que durien als bons blaus a ser més segurs i 
gaudir d’un tipus d’interès més baix que els 
bons alemanys. També es fa referència a com es 

passaria d’un sistema de bons nacionals a un 
sistema d’Eurobons i  què passaria en cas de 
fallida. Altres documents (accessibles des del 
mateix enllaç citat anteriorment) també expli-
quen la proposta dels dos acadèmics, i molts 
autors coincideixen en declarar aquesta propos-
ta com la més elaborada i la que soluciona 
gran part dels problemes que en principi 
s’associen als Eurobons (tant problemes 
tècnics – de com passar d’un sistema nacional a 
un europeu – com problemes d’incentius). 

Altres propostes de rellevància acadèmica tam-
bé han estat posades sobre la taula. Donat        
l’impacte més limitat que han tingut en el si de 
les institucions europees i la limitació d’espai 
de l’article, hem decidit obviar-les. Per més in-
formació sobre aquestes propostes, vegeu els 
links suggerits al final de l’article. 

Eurobons… cap a una Unió fiscal? 

Són cada vegada més els polítics i acadèmics 
que argumenten que una Unió monetària sense 
una Unió fiscal no pot funcionar al llarg termi-
ni. I no només polítics i acadèmics: segons The 
Economist del passat dia 20 de gener, els mer-
cats també volen ‘més Europa’, és a dir, més 
coordinació política i fiscal.  

Els líders actuals semblen estar massa 
ocupats tapant forats (nacionals) exis-
tents, deixant per un demà llunyà el 
disseny de l’arquitectura europea . 

[*] Texts of Monetary Dialogue: Introductory Statement by Jean-Claude Trichet, President of the Eu-
ropean Central Bank. Hearing at  the Committee on Economic and Monetary Affairs of the European 
Parliament. Brussels 21 March 2011. http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/
editoDisplay.do?language=EN&id=3&body=ECON  



eKonomicus.com   Abril 2011 Connexió Brussel·les 

Una unió fiscal implicaria, a grans trets, 
dos canvis: que la UE estigués dotada 
amb recursos propis (ara depèn de les 
transferències de cada Estat) i que les políti-
ques fiscals de cada Estat estiguessin co-
ordinades. La coordinació de les polítiques 
fiscals ja està esdevenint una realitat amb la 
proposta del paquet de governança econòmica 
(tot i que falta veure fins a on s’arribarà). El te-
ma dels recursos propis és el que està més lluny 
d’esdevenir una realitat. Els Estats, que ja han 
perdut sobirania en la política monetària i cada 
vegada en perden més en política d’-
endeutament, rebutjarien qualsevol proposta 
per  donar encara més sobirania a la UE en te-
ma d’impostos. 

I aquest és precisament l’argument utilitzat 
pels qui creuen que els Eurobons no seran mai 
una realitat: la creació d’un mercat unificat de 
bons necessita d’uns recursos per retornar els 
interessos als inversors. Si bé aquests recursos 
podrien venir de cada Estat, els problemes 
d’organització i de risc moral que aquesta opció 
provocaria serien notables. Per tant, sembla ser 
que els recursos amb els quals es tornarien els 
interessos dels Eurobons haurien de ser recur-
sos propis de la UE. Donat que, com acabem 
d’argumentar, els Estats són reticents a dotar la 
UE amb recursos propis, la conseqüència direc-
ta és que un mercat d’Eurobons sembla poc 
probable d’existir. 

Hi ha també qui capgira l’argument i veu els 
Eurobons com el camí per aconseguir que els 
Estats acceptin una UE amb recursos propis. Si 
es donés el cas que el debat dels Eurobons 
aconseguís guanyar adeptes tant a nivell insti-
tucional com – i sobretot – a nivell de mercat, 

la creació de recursos propis per a la UE seria 
una conseqüència no desitjada però necessària 
pel bon funcionament dels Eurobons. 

Sembla ser doncs, que la pugna sigui entre els 
pessimistes i els optimistes, entre euro-
escèptics i federalistes, entre els qui pensen que 
la UE es quedarà estancada per sempre més en 
una unió monetària amb una limitada coordi-
nació fiscal i els qui veuen una unió fiscal com 
una conseqüència inevitable de la integració 
europea. Walter Hallstein, primer president de 
la Comissió Europea (abans Comissió de la 
CEE) digué que ‘Europa és com una bicicle-
ta: s’ha de continuar pedalejant; sinó, 
cau’. Però Jacques Delors ens recorda també, 
en una entrevista al País al 2009 que actual-
ment, en el si de la UE ‘ hi ha bombers, però 
no arquitectes’. Dues frases que, al meu pa-
rer, afegeixen una dosi de realisme al debat: si 
bé és cert que, mirant enrere i veient tot el que 
s’ha aconseguit, la integració europea sembla 
imparable, també és cert que, malauradament, 
els líders actuals semblen estar massa ocupats 
tapant forats (nacionals) existents, deixant per 
un demà llunyà el disseny de l’arquitectura eu-
ropea. 

“All those who, in trying to meet the economic 
challenges set out by the treaty of Rome, ne-
glected the political dimension have failed. As 
long as [those] challenges will be addressed 
exclusively in an economic perspective, disre-
garding their political angle, we will run – I 
am afraid – into repeated failures.” 

Paul-Henri Spaak,  Discours à la Chambre des 
Représentants, 14 June 1961 

Informació addicional 

[1] Briefing papers by Monetary Experts Panel about Eurobonds for the Monetary Dialogue of 21 
March 2011 at the European Parliament: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/
editoDisplay.do?language=EN&id=3&body=ECON 

[2] My name is Bond, Euro Bond. Article by Paul Manasse in Voxeu.org, 16 December 2010.  

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5936 

[3] The name’s Bond. Eurobond. Article in The Economist, 20 January 2011.  

http://www.economist.com/node/17959704 

[4] De Grauwe (2009): The Fragility of the Eurozone’s Institutions, Open Economic Review, DOI 
10.1007/s11079-009-9152-6 
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ENTREVISTA A AURÈLIA MAÑÉ, ASSESSORA DE 
L’OBSERVATORI ÀSIA CENTRAL 
Abril 06, 2011 

L’Aurèlia Mañé ens rep a la porta 
de la seu barcelonina de la Casa 
Àsia, la institució amb seu a Madrid 
i Barcelona que té com a objectiu el 
enfortir el coneixement i el diàleg 
sobre Àsia al nostre territori.  

No hi ha temps a perdre; tot just en 
una hora comença una taula rodo-
na en aquesta mateixa casa i ella és 
l’encarregada de dirigir-la. El tema 
central és la presentació del nou 
número de la Revista Información 
Comercial Española, una de les 
principals publicacions de referèn-
cia espanyoles en economia inter-
nacional. I aquest número versa, 
precisament, sobre Àsia Central. 

A més de professora d’economia 
internacional de la Universitat de 
Barcelona, l’Aurèlia també és l’ant-
iga directora de l’Observatori Àsia 
Central, un òrgan d’estudi que for-
ma part de Casa Àsia. Actualment 
n’és assessora, mentre que la direc-
ció recau en l’Eva Soms, també pre-
sent a la taula rodona. 

Desprès d’admirar ràpidament les 
impressionants sales d’aquesta ins-
titució, eKonomicus es disposa a 
entrar de ple en una regió que acos-
tuma a passar sempre molt desa-
percebuda: l’Àsia Central. 

  

13 

Pregunta: Després de 
la caiguda de la Unió 
Soviètica (URSS) han 
fallat les polítiques de 
mercat en els països 
de l’ex-bloc soviètic. 

Resposta: El primer és 
que un mercat no es crea automàti-
cament. Si no es donen una sèrie 
de condicions, serà molt difícil que 
aquest s’origini. A més, aquests pa-
ïsos estan en una situació pitjor 
que qualsevol altre país per fer -ho. 
Per una banda, perquè són països 
que no havien existit sense la Unió 
Soviètica. No és com l’est d’Europa 

que tenien una experiència prèvia. 
Pel que fa a les infraestructures, en 
els països de l’Àsia central aquestes 
estaven fortament vinculades entre 
elles, com els intercanvis econò-
mics que es desenvolupaven dins el 
COMECON[1], i això es tallà d’un 
dia per l’altre. Per tant, la seva situ-
ació de partida era molt dolenta. 

[1] COMECON: Council for Mutual Economic Assistance, Consell d’Assistència Econòmica Mutua. Or-
ganització fundada el 1949, amb seu a Moscou, l’objecte era el desenvolupament econòmic i la integra-
ció dels països socialistes. Es va dissoldre oficialment l’any 1991.  

Hi ha un intent per part de Rússia que aquests països, 
en temes energètics, no s’escapin de la seva esfera (...) 
Tota la infraestructura està connectada a les antigues 
xarxes sovièti-
ques. 
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De quina manera es centralit-
zava el poder a Moscou? 

En aquesta regió estaven especialit-
zats sobretot en temes agrícoles: 
eren els grans productors de cotó, 
arròs i curiosament no eren expor-
tadors d’energia com ho són ara, 
perquè la divisió socialista del tre-
ball, si es vol dir així, ó de la manera com estava 
dividida la URSS, el petroli venia de majoritàri-
ament de Sibèria Occidental. Un altre exemple 
és el cas de Kazakhstan, que té les primeres ó 
segones grans reserves d’urani del món, on s’hi 
centra una part de la indústria del sector nucle-
ar, no necessàriament bèl�lic. I després a Taix-
kent també hi havia una part d’indústria arma-
mentística. 

Quin paper té el Banc Eu-
ropeu de Reconstrucció i 
Desenvolupament (BERD) 
en la regió de l’Àsia Cen-
tral? 

El BERD, com tots els bancs 
model entre Banc Mundial i 
Banc Europeu d’Inversions 
(BEI)[3], han fet el seu paper 
en la concessió de crèdits 
“tous” catalitzadors d’iniciativa 
privada, però els citem sobre-
tot perquè és l’informe de refe-
rència cada any i un bon indi-
cador per veure la transició 
d’aquests països, com evoluci-
onen i quins són els problemes 
de la zona. 

Quina influencia té Rússia 
sobre les economies de 
l’Àsia Central? 

El paper de Rússia en aquestes 
països és molt important, pel 
fet de pertànyer a l’ex bloc so-

viètic. Per bé ó per malament, les infraestructu-
res d’exportació estan orientades totes cap al 
que era la Unió Soviètica (URSS). Tot i que 
aquestes economies no són tant importants per 
a Rússia, sí que hi ha un cert intent de crear cer-
tes zones de comerç i d’estar dins l’àrea russa i 
dins el marc de la Comunitat d’Estats Indepen-
dents (CEI[14]), dels que ells en són membres. 
Ara bé, cada cop la Xina té més influència en la 
regió. 

[3] El Banc Europeu d’Inversions (BEI), és l’òrgan financer comunitari de la Unió Europea(UE). Va ser creat el 1958 en 
el marc dels Tractats de Roma i té la seu central a Luxemburg. Té per missió contribuir al desenvolupament equilibrat del territori comuni-
tari a través de la integració econòmica i la cohesió social.  

[4] La CEI és una confederació d’onze de les quinze ex repúbliques soviètiques: Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Kazakhstan, 
Kirguizistan, Moldàvia, Rússia, Tadjikistan i Uzbekistan.   

[5] Transneft és l’empresa estatal russa propietària dels oleoductes que transcorren pel país. Controla la xarxa d’oleoductes més gran del 
món. 

 

Pel que fa a les infraestructures, en els 
països de l’Àsia central aquestes estaven 
fortament vinculades entre elles, com 
els intercanvis econòmics que es desen-
volupaven dins el COMECON. 

Aquesta regió estava especialitzada en te-
mes agrícoles: eren els grans productors de 
cotó, arròs i curiosament no eren exporta-
dors d’energia com ho són ara  
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Com es distribueix el pano-
rama energètic de la regió? 

Per part russa, hi ha un intent de 
que aquests països centreasiàtics 
no s’escapin en termes energè-
tics: entre altres coses, encara 
estan connectats a les antigues 
xarxes d’oleoductes soviètics: 
Transneft[5]. 

En temes energètics, la Xina 
també intenta tenir un pes 
predominant en la regió? 

Per a mi són dos temes ben dife-
renciats. Tal i com la Xina esta-
bleix les seves relacions comerci-
als i com les estableix Rússia són dues maneres 
de fer heterogènies. Per un costat, Rússia inten-
ta seguir mantenint la seva àrea d’influència i 
no hem d’oblidar que Afganistan està pel mig i 
es tracta d’un país amb un pes important a la 
zona. I les estratègies, per ara, que dur a terme 
la Xina són de caire molt més comercial, sobre-
tot basades en l’exportació. Ara bé, si es mira en 
termes econòmics els veïns que tenen els països 
de l’Àsia central, ens trobem amb Rússia a una 
banda, la Xina a l‘altre i Turquia que té també 
molt importància en les economies veïnes. 

Quin paper juga la guerra d’Afganistan i 
Iraq i el fet d’haver-hi nombrosos soldats 
desplaçats en diversos països de la regió 
com Uzbekistan i Kirguizistan? 

La importància d’Afganistan és clau, començant 
per la invasió soviètica de fa anys[6]. Els països 
de l’Àsia central estan rebent les pitjors conse-
qüències en quasi tots els sentits: per una ban-
da, hi ha malestar en zones musulmanes, que 
no islamistes[7], i per l’altre, tots els corredors 
que ha realitzat la OTAN, apart 
de passar-hi tancs, també hi pas-
sa droga i altres similars. 

Per tant, es diu que els aldarulls 
amb morts que han passat dar-
rerament a Kirguizistan i una 

crisi al sud d’Afganistan són resultat de conflic-
tes entre màfies. Quan en realitat alguns d’a-
quests països podrien formar part de la solució 
per a l’Afganistan, ja que en alguns casos són 
d’ètnies ó llengües comunes, per exemple, en la 
invasió soviètica de l’Afganistan molts intèr-
prets eren tadjiks, per tant, hi ha tot un coneixe-
ment que s’hauria de mirar d’aprofitar. 

Referent a les revoltes de l’any passat a 
Osh (Kirguizistan) que ocasionaren 45 
morts i més de 600 ferits entre kirguís i 
uzbeks, creu que es poden reproduir al-
tre cop els enfrontaments? 

Sí que es poden reproduir. Ningú sap molt bé 
quin va ser l’origen de les revoltes. S’ha plante-
jat com un conflicte ètnic , però és una mica 
més complex. S’ha de tenir en compte que en la 
transició en la sortida de la URSS de Tadjikistan 
i Kirguizistan no hi havia pràcticament  institu-
cions governamentals, i va haver-hi i hi ha enca-
ra l’apropiació de bona part del poder d’alguns 

[6] Referent a la Guerra d’Afganistan de 1979 a 1989 en la que la URSS mostrà suport al partit governant front a fonamentalistes islà-
mics. Cronologia de la guerra per la BBC: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7883532.stm 

[7] Musulmà és qui practica la religió de l’Islam, mentre que islamista és qui utilitza les doctrines de l’Islam per regir la política d’un 
estat, economia, etc. 

Tal i com la Xina estableix les seves re-
lacions comercials i com les estableix 
Rússia són dues maneres de fer hetero-
gènies . 

Kirguizistan va ser escenari al 2010 d’unes revoltes similars a les del nord d’Àfrica. 
A la foto, la plaça major de Bishkek. Font gràfica: World News Network (wn.com). 



eKonomicus.com   Abril 2011 Relacions internacionals i comerç 

16 

clans que primer varen funcionar més aviat com 
un grup i ara funcionen com a màfies. Per tant, 
sembla a primera vista que es tracti d’enf-
rontaments entre ètnies quan en realitat poden 
tractar-se de lluites entre màfies locals: càrtels 
de la droga i semblants. 

Ara bé l’actual crisi econòmica els ha afectat, 
encara que en menor mesura que a nosaltres. 
Per exemple, hi ha molta immigració que abans 
de la crisi es dirigia cap a Kazakhstan ó Rússia i 
ara ha hagut de tornar per falta de feina. 

Referent a les revoltes al món àrab, el fet 
de que molts dels països de l’Àsia central 
tinguin majoria musulmana, els pot afec-
tar d’alguna manera? 

Primer, no s’ha d’”afganitzar” Àsia central, en 
tot cas, Afganistan s’hauria d’”asia-
centralitzar-se”. Ara bé, ser musul-
mà no vol dir utilitzar l’Islam políti-
cament i de la manera que fan els 
islamistes, per tant, la situació és 
diferent en aquests països que en els 
hi ha les revoltes. Els països de l’Às-
ia central tenen majories musulma-

nes, però ho són de diferent manera, per exem-
ple, en alguns casos beuen vodka, ó en algunes 
de les ciutats et pots topar amb una església or-
todoxa al costat d’una mesquita. 

El que fa sobretot diferent a aquests països és 
que estan en processos de construcció nacional, 
però efectivament són dictadures i clar que po-
den haver-hi revoltes, però les revoltes en el 
món àrab no tenen molt a veure, sota el meu 
punt de vista, amb l’Islam ni amb els musul-
mans, sinó amb una fractura generacional molt 
forta i sobretot que aquesta fractura es dóna en 
unes generacions que ja no tenen record dels 
moviments des colonitzadors, com els d’ind-
ependència en el cas d’Algèria ó en el nord d’-
Àfrica. Per tant, un problema de falta d’exp-
ectatives i de trencament amb les estructures 
governamentals. 

El que fa sobretot diferent a aquests pa-
ïsos és que estan en processos de cons-
trucció nacional. Però efectivament són 
dictadures i és clar que poden haver-hi 
revoltes. 

Informació addicional 

Casa Àsia 

http://www.casaasia.es/ 

Presentació de la Revista Comercial Econòmica: Àsia Central en el marc  de l’ec-
onomia global. 

http://www.casaasia.es/actividad/detalle?id=201375 

“Asia Central: Una Región en transición hacia la pobreza energética.” – Mañé, A. i de 
la Cámara Arilla, C. – Revista ICE  
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PER QUÈ LA PUJADA DELS TIPUS D’INTERÈS A 
EUROPA BENEFICIA A UNS PAÏSOS I PERJUDICA A 
ALTRES? 
Abril 12, 2011 

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

La setmana passada, el Banc Cen-
tral Europeu (BCE), en boca del seu 
president Jean-Claude Trichet, va 
aplicar una pujada del tipus d’i-
nterès de referència, tal com es po-
dia entreveure a partir d’unes de-
claracions oficials a principis de 
març. Aquesta acció de passar els 
tipus de l’1% al 1,25% és fruit del 
metodisme amb que actua el BCE 
per salvaguardar el seu màxim (i 
podríem dir que únic) objectiu: 
controlar la inflació a la Zona 
Euro. El llindar màxim d’augment 
de preus que es va fixar aquesta 
institució és el 2%, és a dir, quan la 
inflació superi aquest límit, el BCE 
té la missió d’actuar. I actualment 
ja es situa al 2.6% als països amb 
moneda Euro. 

L’augment del tipus d’interès frena 
la inflació, però també alenteix 
(més encara) la inversió i el con-
sum intern, que són alguns dels 
principals determinants del creixe-
ment econòmic d’un país. En defi-
nitiva, pot mantenir la competitivi-
tat d’un país a través d’una major 
estabilitat de preus però també pot 
perjudicar a aquells que no 
han aconseguit una sòlida ten-
dència de creixement. En 
aquest sentit, a través dels gràfics 
de la pàgina següent que mostren 
l’evolució de la producció industrial 
en alguns països clau, veurem per 
què aquesta acció està sent tant 
controvertida i com es generen 
guanys i perjudicis a les diferents 
economies europees, amb conse-
qüències difícils de predir. Es 
mostra una pauta divergent 
relativament forta. 
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L’augment del tipus d’interès frena la inflació, però 
també alenteix (més encara) la inversió i el consum 
intern, que són alguns dels principals determinants 
del creixement econòmic d’un país . 
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L’objectiu del Banc, com dè-
iem, no és fomentar el creixe-
ment econòmic sinó garantir 
que aquest creixement es 
desenvolupi en una con-
juntura amb una inflació 
baixa i estable. Aquest és un 
problema quan, a la Zona Euro, la divergència 
entre els patrons de creixement dels diferents 
països és cada cop més ampla [2]. Alguns mit-
jans de comunicació fins i tot han advertit que el 
BCE només actua, de nou, en favor d’Alemanya 
[1] i que aboca conscientment les economies pe-

rifèriques als rescats financers. Cal remarcar de 
nou, però, que l’actuació del Banc Central és ali-
ena als índexs d’increment del PIB. El fet que 
Alemanya hagi tornat fa mesos al camí del crei-
xement, i altres països com Holanda o Espanya 
encara no, no és del tot problema del BCE. En 

L’objectiu del Banc, no és fomentar el creixe-
ment econòmic sinó garantir que aquest creixe-
ment es desenvolupi en una conjuntura amb 
una inflació baixa i estable. 
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tot cas, és responsabilitat dels governs de cada 
país i de la Comissió Europea. 

Tot i això, no hi ha cap mena de dubte que l’aug-
l’augment del tipus d’interès té un impacte di-
recte de diferent índole sobre les economies de 
cada país de la Zona Euro. Cal tenir-ho en 
compte. La divergència en el creixement 
econòmic es pot comprovar a través dels 
índexs de producció industrial mostrats als 
gràfics. Aquests indicadors mesuren els canvis 
mes a mes de l’output (i.e., unitats produïdes) 
del sector industrial. Als gràfics, les dades han 
estat normalitzades en base al 2008, just l’any 
en que s’iniciava el fort declivi econòmic (és a 
dir, la producció de gener 2008 s’estableix en 
100 i les variacions mes a mes s’apliquen sobre 
aquesta base). 

Això permet visualitzar ritmes de recupera-
ció totalment diferents. Per exemple, mentre 
que França, Alemanya i, en menor mesura, Itàlia 

ja han recuperat els nivells de producció del 
2008 i fins i tot l’han superat, sinònim de recu-
peració econòmica, encara hi ha països estan-
cats lluny d’augmentar l’activitat econòmica, 
com és el cas d’Espanya i Holanda. 

Per tant, els països d’aquest segon grup són els 
que es veuran més perjudicats per l’augment 
dels tipus d’interès, ja que dificultarà encara 
més que la producció industrial es recuperi fins 
a nivells previs a la crisi, permeti recuperar la 
competitivitat perduda i es pugui crear ocupació 
de nou. Al contrari, probablement sigui una 
bona mesura per a les economies com la 
francesa o alemanya, ja que pot consolidar el 
seu creixement gràcies al control dels preus i a 
mantenir la seva competitivitat. 

En conclusió, el BCE no té cap interès en agreu-
jar la divergència de creixement econòmic a Eu-
ropa; el problema és que Trichet i el seu comitè 
han de fixar un únic mateix tipus d’in-

terès per als 17 països 
amb moneda comuna, 
l’Euro. Això, de nou, porta 
a parlar de si és idoni que 
la política fiscal a Europa 
segueixi estant tant des-
centralitzada i no harmo-
nitzada [4]. 

La divergència en el creixement econòmic es pot 
comprovar a través dels índexs de producció in-
dustrial  

Informació addicional 

[1] El BCE apuja els tipus d’interès i deixa la porta oberta a nous increments. Diari ARA, 7 d’abril 
2011. 

http://www.ara.cat/economia/BCE-puja-tipus-dinteres-fins_0_458354662.html 

[2] Europe’s Growth Divide Widens. Wall Street Journal, 10 de març 2011. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704823004576192200931311810.html 

[3] El BCE sube los tipos de interés por primera vez en 3 años. UnitedExplanations.org, 11 d’abril 
2011 

http://www.unitedexplanations.org/2011/04/11/el-bce-sube-los-tipos-de-interes-por-primera-vez
-en-3-anos/ 

[4] Governança econòmica europea: què és i el per què de la seva importància 

http://ekonomicus.com/2011/02/02/governanca-economica-europea-que-es-i-el-per-que-de-la-
seva-importancia-i/ 
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PREOCUPACIÓ PER LA PUJADA DEL PREU DELS 
ALIMENTS 
Abril 14, 2011 

Article originalment publicat al di-
ari ARA, secció Emprenem: 
http://emprenem.ara.cat 

“El món està sortint d’una crisi, la 
financera i econòmica, però ens 
hem d’enfrontar a altres riscs i tu-
multuosos canvis: els alts i volàtils 
preus dels aliments”, va indicar ahir 
Robert Zoellick, president del Banc 
Mundial, que demanarà que el te-
ma dels aliments es posi al capda-
vant de les discussions que celebra-
ran aquesta setmana a Washington 
els representants de 187 països. La 
situació és preocupant, ja que els 
preus dels aliments ja s’han situat al 
mateix nivell que van aconseguir el 

2008, quan es va registrar el seu 
màxim històric. En concret, el Sr. 
Zoellick ha assegurat que en l’últim 
any els preus dels aliments es van 
incrementar un 36% i ha instat a 
que s’adoptin polítiques que reduei-
xin la pressió en els mercats mundi-
als d’aliments.  

Un dels temes centrals de la cimera 
serà aquesta pujada general de 
preus a nivell mundial, pressions 
inflacionistes, que enfronten alguns 
països emergents que presenten ris-
cos de sobreescalfament[1] en les 
seves economies i el pes del deute 
que afecta a diverses nacions d’E-
uropa. Segons les xifres de Zoellick, 

[1] Es diu que una economia està sobreescalfada quan creix per sota la seva demanda, el que sol desenca-
denar en un augment de preus. 

Els preus dels aliments ja s’han situat al mateix nivell 
que van aconseguir el 2008, quan es va registrar el 
seu màxim històric. (…) En l’últim any els preus dels 
aliments es van incrementar un 36%.”  
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de moment provisionals, “Cada minut, 68 perso-
nes al món se sumen a la llista dels que patei-
xen fam”. ”Ens estem centrant també en la reunió 
del Grup dels 20 (G-20) més tard aquest any, a 
actuar ara i posar el tema dels preus dels ali-
ments primer (en les seves discussions)”, va reite-
rar. 

A més, segons l’Organització de les Nacions Uni-
des per l’Agricultura i l’Alimentació, FAO per les 
sigles en anglès, aquesta escalada de preus amena-
ça de desencadenar una nova crisi alimentària. En 
l’informe “Seguiment de Preus d’Aliments” del 
Banc Mundial s’explica que la principal causa de 
l’escalada dels preus dels aliments bàsics és 

l’augment del preu del petroli, sobretot en el 
transport d’aquests. 

Alguns exemples de l’encariment dels aliments 
són: Egipte, ja amb inflació de dos dígits, Iran, 
Síria i diversos països africans, sobretot castigats 
per l’alça del preu del blat de moro. De fet, molts 
analistes ja apunten una relació directa entre la 
carestia d’aliments i les revoltes sorgides a Tuní-
sia, Algèria o Jordània. A més, en aquest conti-
nent, la situació s’ha agreujat pel conflicte armat a 
Costa d’Ivori, que ha provocat una pujada de preus 
en països veïns com Mali, Burkina Faso i Ní-
ger. 

Segons el Banc Mundial, en el seu informe ‘Seguiment de preus dels ali-
ments”, la principal causa de l’escalada dels preus dels aliments bàsics és l’a-
ugment del preu del petroli, sobretot en el transport d’aquests  
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El passat 26 de Març, el Mercat Co-
mú del Sud (Mercosur) integrat per 
Argentina, Brasil, Paraguai i 
Uruguai va celebrar el seu 20è 
aniversari. 

Tot i els grans canvis i les dificultats 
viscudes des del tractat de l’A-
Asunción l’any 1991, el Mercosur 
ha aconseguit posicionar-se com a 
referent de política i economia regi-
onal fins arribar a representar el 
quart bloc econòmic mundial. 

Les idees extretes de la carta del 
comitè en motiu del seu aniversari 
són les següents: “Consolidem rela-
cions de confiança mútua, apro-
fundim els nostres canals de diàleg 
polític i estrenyem els nostres lla-
ços de cooperació”, aquestes parau-
les resumeixen i ajuden a entendre 
les bases en que s’ha fomentat l’ or-
ganització des de la seva creació. 

Integració regional: 

Els quatre socis principals, dispo-
sen de Bolívia i Xile com a països 
associats. A més, en els últims anys 
destaca l’ incorporació de Colòmbia, 
Equador i Perú però tot i que l’any 
2006 els Congressos d’Argentina, 
Brasil i Uruguai acceptessin la nova 
incorporació de Veneçuela, aquesta 
no s’ha pogut ratificar ja que encara 
falta l’aprovació del Senat de Para-

guai degut el seu desacord amb la 
política d’Hugo Chavez. 

Àmbit econòmic: 

Pel que fa a la integració comercial 
les dades parlen per si soles: el ni-
vell de comerç entre els socis co-
mercials ha passat de representar 
4.500 milions de dòlars l’any 1991 a 
45.000 milions de dòlars l’any 
2010, a dir, 10 vegades més de l’ 
obtingut l’any fundacional. 

Tot i que des de l’any 1994, els qua-
tre països membres van acordar 
constituir un mercat comú, no va 
ser fins el passat 2010 que les bases 
de l’acord es van establir formal-
ment, així doncs s’espera que el 
2019 el mercat comú sigui una rea-
litat. A més, l’establiment d’un codi 
duaner comú, previst també per 
l’any 2019, permetrà eliminar la 
pràctica del doble cobrament de 
l’aranzel extern comú fet que bene-
ficiarà la distribució de la renda du-
anera. 

A nivell mundial, el Mercosur té 
acords comercials amb la Comuni-
tat Andina, Israel, Egipte. Tot i 
que no s’ha pogut establir formal-
ment un conveni de lliure comerç 
amb la Unió Europea, perseguit des 
de l’any 2004, les negociacions es 
van engegar el passat 2010. 

MERCOSUR: 20 ANYS D’INTEGRACIÓ COMERCIAL 
Abril 07, 2011 

El Mercosur ha aconseguit posicionar-se com a re-
ferent de política i economia regional fins arribar 
a representar el quart bloc econòmic mundial . 

Segons el comitè del MERCOSUR “Consolidem re-
lacions de confiança mútua, aprofundim els nos-
tres canals de diàleg polític i estrenyem els nostres 
llaços de cooperació”. 
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Les perspectives econòmiques son 
molt favorables tenint en compte la 
importància de la regió pel que fa a 
nivell energètic, així com, la seva 
forta àrea d’influència a nivell agrí-
cola, representant el territori més 
productiu a nivell mundial. 

No obstant, l’evolució històrica ha 
generat divergències entre els so-
cis, un clar exemple es el fort crei-
xement viscut per Brasil en l’última 
dècada. 

Aquestes divergències econòmi-
ques sempre han estat objecte de 
queixes per part de Paraguai i Uru-
guai, els dos membres de menor 
desenvolupament relatiu, però en 
els últims anys també han apare-
gut reclams d’Argentina, fet que 
ha provocat brots de proteccionis-
me dins del bloc. Tot i la creació 
l’any 2006 del Fons de Conver-
gència Estructural del  Mercosur 
(FOCEM) amb l’ objectiu d’ajudar 
el desenvolupament dels socis me-
nors, no s’ha aconseguit resoldre 
les asimetries entre els socis. 

Evolució: de l’economia a la política. 

En l’última dècada,  els ideals del Mercosur s’-
han centrat més en l’àmbit polític que en l’-
econòmic-comercial. 
Tot i les veus contràries ha aquesta tendència, la 
constitució d’un Parlament regional, la creació 
de fòrums socials, sindicals i de dones,  son al-
gun dels avenços cap a una unitat política. 

Actualment, el lloc que ocupa el Mercosur en el 
món globalitzat es cada vegada més confusa, so-
bretot des de el sorgiment d’altres iniciatives 
integracionistes, com la Unió de Nacions Sud-

americanes (Unasur), impulsada per Brasil amb 
la intenció d’agrupar en un sol bloc als dotze pa-
ïsos de la  regió. 

En conclusió, la constitució del Mercosur com 
unitat de mercat ha sigut favorable per fer front 
a la forta i creixent globalització viscuda durant 
els últims anys, tot i així, es necessari acotar 
unes mesures comercials prou ambicioses per 
continuar creixent a nivell mundial. 

 

Article de Marta Gonzalez-Aregall 
Col�labodora d’eKonomicus 

Tot i la creació l’any 2006 del Fons de 
Convergència Estructural del  Mercosur 
(FOCEM) amb l’ objectiu d’ajudar el 
desenvolupament dels socis menors, no 
s’ha aconseguit resoldre les asimetries 

Reunió dels països membres del Mercosur. Font gràfica: otromundoesposible.net. 
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Portugal es va convertir fa poc en el tercer país 
de la zona Euro en rebre l’assistència financera 
del Fons Monetari Internacional (FMI) i de la 
resta de socis europeus amb moneda única, el 
que ha pres el nom de ‘rescat’. Les polítiques 
post-rescat que ara haurà d’aplicar el nou execu-
tiu portuguès no seran ni senzilles ni benvingu-
des, res en comparació a les que fins ara s’han 
aplicat. I, sobretot, aquestes polítiques no es de-
cidiran a Lisboa sinó a l’eix Washington – Brus-
sel�les – Berlín. En aquest sentit, Grècia repre-
senta una bona vara de mesura per analitzar què 
implica això. 

Gairebé un any després de ser rescatada, Grècia 
està fent els deures -duríssims- que li van ser 
manats. No tots, però “va progressant en direc-
ció a l’objectiu de situar l’economia cap a un 
creixement sostenible a partir d’impulsar la 
competitivitat, enfortir l’estabilitat del sector 
financer i assegurar unes finances públiques sò-
lides”, segons clama la nota de premsa difosa pel 
Fons Monetari Internacional (FMI) el passat 14 
de març. 

Aquell mateix dia, tècnics del FMI van comple-
tar la revisió de la situació econòmica del país 
amb bona nota, fet que permet 
a les autoritats del país rebre el 
quart desemborsament (4.100 
milions d’euros sobre un total 
de 110.000 milions) del rescat 
financer al que es van compro-
metre el FMI i la Unió Europea 
(UE) el 9 de maig de 2010. En 
el document que resumeix 
aquesta revisió, semblant a una 
espècie d’auditoria macro i mi-

croeconòmica, els tècnics liderats per Ajai 
Chopra s’han mostrat impressionats de com 
s’ha acomplert la primera fase de l’ajust eco-
nòmic, ja que s’ha aconseguit reduir el dèfi-
cit fiscal d’un 15,5% del PIB a un 9,5% en tan 
poc temps. La factura social, però, ha estat 
molt alta, com ho demostra el fet que per 

assolir aquest objectiu s’han hagut d’aplicar me-
sures equivalents, ni més ni menys, que a un 8% 
del PIB. 

Ajust fiscal i estabilitat macroeconòmica, 
premisses bàsiques del pla a mig termini 
del FMI 

Tot i la necessitat de seguir dissenyant  profun-
des reformes a Grècia, el govern de Papandreu 
ha aconseguit certs èxits, segons el FMI: “els ni-
vells de producció es mantenen a prop dels ni-
vells previstes, la inflació subjacent es manté 

EN QUIN SENTIT LA ‘GRÈCIA POST-RESCAT’ AVANÇA D’ACORD ALS 
MANDATS DE LA UE I EL FMI? 
Febrer 1, 2011 

Segons el FMI: “els nivells de pro-
ducció es mantenen a prop dels ni-
vells previstes, la inflació subja-
cent es manté baixa, els costos la-
borals unitaris s’estan reduint, i 
un ajust fiscal important està en 
camí. 

Grècia, va progressant en direcció a l’obj-
ectiu de situar l’economia cap a un creixe-
ment sostenible a partir d’impulsar la com-
petitivitat, enfortir l’estabilitat del sector fi-
nancer i assegurar unes finances públiques 
sòlides  
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baixa, els costos laborals unitaris s’estan re-
duint, i un ajust fiscal important està en camí”. 
Conclouen els tècnics què, “en general, certa es-
tabilització ha estat assolida”. 

Com es tradueix això? Doncs que el Producte 
Interior Brut ha continuat disminuint. Però s’ha 
pogut mantenir al ritme decreixent esperat (-
4,5% al 2010) gràcies, segons el FMI, a aquesta 
major estabilitat econòmica després del rescat. 
D’altra banda, les retallades de sous al sector 
públic sembla que s’han traslladat també al sec-
tor privat, impulsades alhora per una pitjor con-
dició del món laboral (atur al 13%) i alguna tími-
da reforma al mercat de treball. Per últim, al 
mateix temps s’està assolint un ajust fiscal (és a 
dir, un ajust entre els ingressos i despeses del 
sector públic) gràcies a retallades importants en 
les pensions, augment dels impostos i a que no 
s’ha executat tot el pressupost públic del 2010 
que estava aprovat pel Parlament. 

D’altra banda, per aprofundir les reformes en 
aquelles àrees on encara no s’hi ha destinat prou 
esforços, el FMI està en procés de completar 
(sempre, en principi, en diàleg amb les autori-

tats públiques gregues) el 
disseny del que anomena 
‘pla de reforma fiscal a 
mig termini’. Aquest pla 
busca redoblar esforços en 
el control de la despesa pú-
blica, sobretot a nivell local, 
a més d’ampliar l’abast del 
procés de privatització d’-
mpreses públiques i de ven-
da d’actius immobles en 

mans dels diferents nivells de govern. Els recur-
sos financers generats haurien de ser utilitzats 
per reduir deute públic a punt de vèncer, segons 
clama el pla de reforma. També hi ha lloc per 
reformes estructurals a sectors clau com serien 
les indústries exportadores i el turisme. Tot ple-
gat contribuiria a millorar la situació macroeco-
nòmica del país i permetria desencallar la situa-
ció d’un sector bancari i financer excessivament 
endeutat i paralitzat. Les entitats financeres po-
dran recapitalitzar-se més fàcilment i guanyar 
en solvència. 

En definitiva, totes les polítiques impulsades a la 
Grècia del post-rescat són socialment difícils de 
pair. Són les conseqüències de veure’s obligat a 
perdre i cedir la sobirania econòmica en favor 
dels propis creditors, aquells que impulsaran 
reformes per tornar el país a la via de creixe-
ment. Encara romandrà sense quedar del tot 
clar si ho faran amb l’objectiu primordial de re-
cuperar l’estat del benestar o simplement per 
permetre que el país pugui retornar el deute als 
creditors privats i als països veïns. Dos coses 
sempre complicades d’harmonitzar, vistes les 
experiències del FMI. 

El pla de reforma fiscal a mig termini, busca 
redoblar esforços en el control de la despesa 
pública, sobretot a nivell local, a més d’-
ampliar l’abast del procés de privatització 
d’empreses públiques i de venda d’actius im-
mobles en mans dels diferents nivells de go-
vern. 



En moments tant crítics per la societat catalana i europea en un conjunt es 

necessiten més que mai associacions o think tanks interessats en participar i 

aportar idees al gran debat Europeu. Tal com escriu en un article al País 

(15/05/11) Jose Ignacio Torreblanca, la nostra Unió Europea, la mateixa que va 

fer ressorgir Europa de les cendres d’una guerra cruenta, de la xenofòbia i de 

nacionalismes excloents,travessa ara un moment extremadament crític, amb 

diferents fronts encerclant-la perillosament: l’absència d’una visió política a 

llarg termini  del projecte europeu i la falta de lideratge dels propis polítics dona 

ales a una creixent insolidaritat entre nacions i accentua una crisi de valors que 

s’estén de forma inexorable per tota la societat. La crisi de l’euro, la pèrdua de 

capacitat d’acció en política exterior i l’aparició de partits xenòfobs i racistes 

amb un discurs populista, demagògic i egoista són només alguns dels 

símptomes que ens permeten dilucidar que alguna cosa no funciona.  

A hores d’ara sembla bastant evident que la classe política europea actual no 

ens traurà d’aquesta dinàmica perillosa, tant ocupada com està en guanyar 

eleccions nacionals, locals i regionals.  Davant aquesta manca d’acció, els 

ciutadans tenim el deure d’actuar i d’activar les alarmes socials, de dir prou al 

govern del poble però sense el poble, de rebutjar accions que apaguen el foc 

actual però que no garanteixen solucions a llarg termini, d’exigir arquitectes en 

el si de la Unió Europea i en el si de cada nació capaços de deixar de banda els 

interessos a curt termini i unir esforços per construir aquesta Unió Europea 

tant necessària per prosperar econòmicament i socialment. 

Sempre he cregut que les grans actuacions, per tenir impacte a llarg termini, 

han de contenir grans idees, idees madures, sòlides i raonades, idees forjades 

amb grans debats, múltiples intercanvi d’opinions i nombroses discussions. En  

aquest sentit, Horitzó Europa proporciona una plataforma idònia. Formada 

per gent que se sent jove i amb energia, és una associació transversal, 

apartidista, catalanista i sobretot europeista, creada a Catalunya l’any 2007, que 

té com a objectiu apropar la ciutadania catalana a la Unió Europea a través 

(principalment) de sopars europeus on es debaten temes polítics, socials, 

econòmics i culturals candents i que afecten a tots i cadascú de nosaltres. 

L’actuació d’una sola persona tindrà segurament un impacte limitat en la 

societat, però l’actuació conjunta dels ciutadans, cadascun de nosaltres agrupats 

entorn una plataforma pot canviar el rumb d’una Unió Europea amb dificultats 

per afrontar els grans reptes polítics i econòmics del segle XXI.  

PUNT I FINAL:  

HORITZÓ EUROPA, LA CRISI I LA 
IMPORTÀNCIA DEL DEBAT  

AGENDA DE  

CONFERÈNCIES 

 

25—27 Maig. Les petites nacions 

en un context de crisi: buscant la 

sortida. Edifici MediaTIC; 

Barcelona. 

2—4 Juny. XXVII Reunió del 

Cercle d’Economia: bases per a la 

nova economia del segle XXI. 

Sitges. 

6—7 Juny. II Conferència 

econòmica de la Mediterrània 

n o r d - o c c i d e n t a l .  C C C B ; 

Barcelona. 

8 Juny (09.00h). Conferència 

global metropolitana: una nova 

agenda econòmica per a ciutats i 

àrees metropolitanes. ESADE 

Forum; Barcelona. 

22 Juny (18.00h). Corredor 

ferroviari del Mediterrani: 

impacte sostenible? Col�legi 

d’Economistes de Catalunya; 

Barcelona. 

28 Juny (19.00h). El govern 

econòmic europeu: una eina per 

superar la crisi? Col�legi 

d’Economistes de Catalunya; 

Barcelona. 
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