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ELS CREDIT DEFAULT SWAPS EN EL PUNT DE 
MIRA EUROPEU 
Maig 15, 2011 

La Comissió Europea va obrir el 
passat dia 29 d’abril una investiga-
ció sobre el mercat dels Credits De-
fault Swaps (CDS) que involucra a 
setze bancs d’inversió de renom 
mundial (JP Morgan, Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, Barclays, BNP 
Paribas, Citigroup, Commerzbank, 
Credit Suisse First Boston, Deutsc-
he Bank, Goldman Sachs, HSBC, 
Morgan Stanley, Royal Bank of 
Scotland, USB, Wells Fargo Bank/
Wachovia, Crédit Agricole and Soci-
été Générale). 

 El directorat general de Competèn-
cia de la Comissió Europea, que li-
dera l’espanyol Joaquín Almunia, té 
indicis per pensar que aquests setze 
bancs van acordar col�lectivament 
donar informació sobre preus, índex 
i altres dades rellevants de CDS no-
més a una empresa, Markit, que és 
líder en proporcionar informació 
financera al mercat de CDS. Aques-
ta acció implicaria l’existència d’un 
acord entre aquests setze bancs per 
tal d’amagar informació sobre CDS 
a altres empreses que no fossin 

Es sospita d’un acord entre setze bancs d’inversió 
per tal d’amagar informació sobre CDS a altres 
empreses que no fossin Markit, líder en proporcio-
nar informació financera. 
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Markit, abusant així d’una po-
sició dominant col�lectiva del 
mercat. 

En cas que fos així, aquest 
comportament suposaria una 
violació de la regulació europea 
antitrust. Aquesta regulació 
vetlla per garantir la competèn-
cia lleial del mercat, evitant 
que cap empresa acordi certs 
comportaments amb una altra 
que restringeixin la lliure com-
petència (per exemple, que du-
es empreses es posin d’acord 
amb preus o quantitats a pro-
duir, l’anomenat cartel).  La 
regulació europea antitrust 
també vetlla per tal que cap 
empresa amb una posició do-
minant abusi d’aquesta, per 
exemple, fixant preus extrema-
dament baixos temporalment 
per forçar als seus competidors 
a sortir fora del mercat. 

La investigació va més enllà i 
també qüestiona la legalitat 
dels acords fets entre nou d’-
aquests setze bancs i la compa-
nyia encarregada de compen-
sar els CDS, Ice Clear Europe. 
Uns acords que, mitjançant 
tractes preferencials, posicio-
narien a Ice Clear Europe com 
a empresa principal a l’hora de 
compensar els CDS, dificultant 
així l’entrada d’altres cambres 
de compensació al mercat així 
com d’altres inversors de CDS 
a l’hora de compensar les seves 
transaccions. 

Aquesta no és la primera vega-
da que la UE intenta posar fre a 
la desregulació del mercat fi-

Que són els Credit De-
fault Swaps? 

Els Credit Default Swaps 
(CDS) és una operació fi-
nancera de cobertura de 
risc sobre un instrument 
de crèdit (siguin bons o 
préstecs). Dit d’una mane-
ra més simple, és una as-
segurança sobre un prés-
tec o la compra de bons. 
Per exemple, si una perso-
na o entitat compra bons 
grecs i té por que aquests 
facin fallida, pot comprar 
a la vegada un CDS. Com-
prar un CDS implica que 
tu realitzaràs una sèrie de 
pagaments periòdics al 
venedor i aquest, a canvi, 
et donarà una certa quan-
titat de diners en cas que 
els bons grecs facin fallida. 

 No obstant això, els CDS 
també han estat utilitzats 
com a elements especula-
tius. En aquests cas, els 
inversors compraven un 
CDS (una assegurança) 
sobre un actiu que no pos-
seïen. Aquesta acció podia 
estar incentivada pel con-
venciment (basat o no en 
arguments sòlids) de la 
fallida de l’actiu en qües-
tió, o bé per una voluntat 
per part dels inversors de 
que aquell actiu caigués. Si 
es donava el cas que molts 

inversors, duts més aviat 
per ‘intuïció’ que no pas 
per una amenaça creïble, 
compraven molts CDS as-
segurant-se sobre un cert 
actiu, aquest actiu podia 
acabar fent fallida, situació 
en la qual els propietaris 
dels CDS guanyaven grans 
sumes de diners. Tal i com 
es va veure en la pel�lícula 
Inside Job, especular amb 
CDS és com si de sobte 
molta gent comprés una 
assegurança sobre la teva 
pròpia casa. L’incentiu d’-
aquest grup de gent serà, 
per tant, que la teva pròpia 
casa es cremi. 

 Quant al funcionament 
del mercat dels CDS, el 
coneixement de gran 
quantitat d’informació so-
bre diversos aspectes del 
CDS (preu, nombre de 
transaccions, etc ) és im-
prescindible per tal que els 
inversors potencials pu-
guin determinar el valor i 
el risc de la seva inversió. 
En aquest aspecte, hi ha 
empreses especialitzades 
en proporcionar aquesta 
informació (e.g. Markit), 
així com també hi ha em-
preses on es poden 
‘compensar’ (vendre i 
comprar) els CDS (e.g. Ice 
Clear Europe).  

Els CDS han estat utilitzats com a elements 
especulatius. En aquests cas, els inversors 
compraven un CDS (operació financera de 
cobertura de risc, com una assegurança) 
sobre un actiu que no posseïen. 
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nancer i del mercat de derivats
[1]. El Parlament Europeu i el 
Consell de la UE estan deba-
tent sobre alguns aspectes de la 
venta curta de derivats (short 
selling en anglès) i dels CDS 
que incentiven el comporta-
ment abusiu del mercat. 

Quina és la importància 
d’aquesta investigació? 

Aquest afany regulatiu es justi-
fica per la importància que van 
tenir els instruments de deri-
vats i els CDS en agreujar la 
crisi. La falta de transparència 
dels mercats de derivats i ins-
truments financers negociats 
over the counter (OTC, negoci-

acions bilaterals entre dues 
parts, i no en mercats organit-
zats) es va fer palès durant la 
crisi. Grans bancs d’inversió 
van jugar un doble joc en el que 
per una banda venien préstecs 
‘escombraries’ als seus clients i 
per altra apostaven contra 
aquests préstecs tot comprant 
CDS, de manera que ells no 
perdrien diners. Aquest com-
portament està sent investigat 
també als Estats Units, on s’a-
cusa a algunes companyies de 
frau. 

La investigació té lloc en un 
moment on estan sortint a la 
llum aspectes sobre la crisi i els 
diferents actors que s’hi van 

veure involucrats d’una mane-
ra tèrbola. Des de conflictes 
d’interessos entre membres del 
govern d’Estats Units i de les 
entitats financeres, que ocupa-
ren càrrecs de manera conse-
cutiva als dos llocs, incentius 
perversos de les agències de 
credit rating al ésser pagades 
per les mateixes empreses a qui 
avaluaven, nul�la responsabili-
tat d’aquestes agències en cas 
que la seva predicció del rating 
fos completament errònia, sis-
tema de remuneració en diver-
ses entitats financeres quasi 
exclusivament enfocat a remu-
nerar els beneficis a curt termi-
ni sense mirar les conseqüènci-
es a llarg  i fins i tot, en alguns 
casos, frau. 

Democràcia: mite o reali-
tat 

Sempre s’ha dit que les econo-
mies desenvolupades (en gene-

Informació addicional 

Comissió Europea. Nota de premsa sobre la investigació dels Credit Default Swaps:  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/509&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

Comissió Europea. Explicació del directorat general de Competència:  

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html 

European Voice, article 29 d’abril 2011: ‘Commission investigates Credit Default Swaps market’  

http://www.europeanvoice.com/article/imported/democracy-or-finance-/70935.aspx 

European Voice, article 28 d’abril 2011: ‘Democracy or finance?’  

http://www.europeanvoice.com/article/imported/democracy-or-finance-/70935.aspx 

Grans bancs d’inversió van jugar un doble 
joc: per una banda venien préstecs 
‘escombraries’ i per altra apostaven con-
tra aquests préstecs tot comprant CDS, de 
manera que ells no perdrien diners. 

[1]Els derivats són instruments financers els valors dels quals es basen en el preu d’altres actius subjacents. Aquests actius subjacents 
poden ser accions, valors bursàtils, matèries primeres, etc.  



eKonomicus.com   Maig 2011 Connexió Brussel·les 

6 

ral) tenen una correlació eleva-
da amb un nivell alt de demo-
cràcia. Sembla, però, que estem 
arribant a un punt on aquesta 
correlació trontolla. Mentre els 
ciutadans elegeixen uns líders 
per a que governin el seu país, 

aquests sucumbeixen – per in-
terès propi, per convenciment 
o per ‘obligació’- a les normes 
que imposen gegants financers 
i grans multinacionals. Sense 
entrar en judicis sobre fins a 
quin punt aquest fet és bo o 

perjudicial pel país– es un te-
ma que va més enllà dels objec-
tius d’aquest post – ens haurí-
em de preguntar sobre el paper 
que nosaltres volem que jugui 
la democràcia,o quin tipus de 
societat volem, perquè, portant 
les coses una mica a l’extrem, 
quin sentit té elegir uns polítics 
les accions dels quals depenen 
en gran part del que decideixin 
els mercats o entitats finance-
res  i/o no vetllen per l’interès 
general de la població? 

Democràcia: quin sentit té elegir uns polí-
tics les accions dels quals depenen en gran 
part del que decideixin els mercats o enti-
tats financeres  i/o no vetllen per l’interès 
general de la població? 

TENSANT LA CORDA DE LA LEGITIMITAT EUROPEA 
Maig 30, 2011 

El passat 12 de Maig, Fritz W. 
Scharpf, un politòleg de renom 
internacional, va donar una 
conferència a la London School 
of Economics (LSE) sota el títol 
de: Saving the Euro – at the 
expense of democracy in Euro-
pe? (Salvar l’Euro – en detri-
ment de la democràcia a la 
UE?). El títol, suggerent i con-
trovertit, ja feia preveure que 
seria atractiva i interessant.  

Scharpf va iniciar la conferèn-
cia recordant els inicis de la 
Unió Monetària Econòmica, 
explicant com els diferents paï-
sos europeus s’hi van apuntar 
entusiasmats i esperançats de 
que, amb la seva adhesió, s'im-
pregnarien del rigor de la polí-
tica econòmica alemanya, el 
referent per excel�lència. Un 
entusiasme que duraria anys 
fins la crisi de 2008. 

Molts països es van apuntar a la Unió Mo-
netària Econòmica entusiasmats i esperan-
çats que, amb la seva adhesió, s’impre-
gnarien del rigor de la política econòmica 
alemanya. 
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Sorprenentment per alguns i 
no tant per altres, una política 
monetària comuna no va impli-
car una política econòmica sos-
tenible a llarg termini. Durant 
molt de temps, els països peri-
fèrics, coneguts també despec-
tivament com PIGS, van expe-
rimentar un creixement econò-
mic que semblava imparable, 
juntament amb una disminució 
continuada de la taxa d’atur. 
Ignorant els costos salarials a 
l’alça i un dèficit per compte 
corrent que s’incrementava pe-
rillosament, els països perifè-

rics es creien els protagonistes 
d’una bonança econòmica im-
parable. Però la crisi va evi-
denciar que aquest creixe-
ment econòmic havia estat 
un miratge, i en pocs anys, 
els mateixos països que es pen-
saven que superarien als grans 

motors econòmics europeus, es 
van veure abocats a una doble 
crisi financera i de deute sobi-
rà. 

Què va fallar? Moltes coses. 
Però Scharpf, en aquesta con-
ferència, va voler emfatitzar el 
que ell considera un error fona-
mental: la creació d’una area 
monetària comuna per part 
d’uns països  que no estaven en 
condicions de formar part de la 
mateixa. El seu argument es 
basa en una teoria que va des-
envolupar Robert Mundell als 
anys 60 – la teoria de l’àrea 
monetària òptima – i que 
argumenta que els països han 
de complir certs requisits 
abans d’entrar en una area mo-
netària comuna: mobilitat del 
treball, obertura i mobilitat del 
capital, flexibilitat de preus i 
salaris, un mecanisme automà-
tic de transferències fiscals i un 
cicle econòmic semblant. El no 
compliment d’aquests requi-
sits, segons Mundell, dificulta-
ria l’existència de l’àrea mone-
tària en qüestió. 

Aquest problema, segons 
Scharpf, anava de la mà d’un 
altre: el projecte europeu 
s’havia basat gairebé exclusiva-
ment en la centralització de la 
política monetària, descuidant 
altres aspectes com la política 
fiscal – amb un pacte d’Estabil-

Definició i tipus de legitimitat 

Legitimitat: acceptació popular d’una llei o un regim com a 
autoritat. 

Legitimitat de resultats (output legitimacy): legitimitat 
que s’aconsegueix quan la institució en qüestió proporciona els 
resultats que la gent espera d’ella. L’elecció democràtica o no de 
la institució en qüestió no hi juga cap paper. El Banc Central 
Europeu, que té els objectius fixats pel Tractat del a UE 
(mantenir la inflació al voltant de 2%), és un exemple d’institu-
ció la legitimitat de la qual depèn dels resultats. 

Legitimitat de procés (input legitimacy): legitimitat que 
s’aconsegueix a través de principis democràtics. 

El resultat del projecte europeu era el pit-
jor dels possibles: cada estat membre 
mantenia la responsabilitat de gestionar 
les seves pròpies crisi però en canvi havia 
traspassat el control de les seves políti-
ques monetàries i fiscals a la UE. 
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itat que no superava els mí-
nims necessaris de credibilitat 
– així com la unió política 
(lligada, evidentment, a la polí-
tica fiscal). El resultat d’aquest 
projecte europeu havia estat el 
pitjor dels tres escenaris possi-
bles: un escenari en el qual ca-
da estat membre mantenia la 
responsabilitat de gestionar 
les seves pròpies situacions de 
crisi però en canvi havia tras-
passat el control de les seves 
polítiques monetàries i fiscals - 
aquestes últimes només parci-
alment – a la UE. Dit d’una al-
tra manera, per una banda ens 
trobàvem exposats als efectes 
negatius d’una gestió centralit-
zada, lligats a una política mo-
netària que vetllava per 17 paï-
sos i una política fiscal que im-
posava límits de deute i dèficit. 
Per altra banda, cada país era 
el responsable de solucionar la 
seva pròpia crisi, sense poder 
comptar amb transferències o 
estabilitzadors automàtics per 
part de la UE. 

 Qualsevol dels altres dos esce-
naris hagués estat, segons ell, 
més bo en un context de crisi: 
un d’aquests escenaris dibuixa 
una Europa que afortunada-
ment  ja és història, és a dir, 
una Europa formada per estats 
independents (sense UE), que 
tenen tant el control com la 
responsabilitat de la seva gestió 
macroeconòmica. L’altre esce-
nari dibuixa una Europa que 
encara té cabuda en un futur: 
una Europa federal, on cada 

estat està exposat als efectes 
negatius (i positius) de tenir 
una gestió monetària i fiscal 
centralitzada – o més aviat fe-
deral -, però que a la vegada 
disposa d’uns mecanismes de 
transferències i d’es-
tabilitzadors automàtics que 
protegeixen cada estat dels 
efectes negatius d’una crisi glo-
bal i/o regional. 

Està clar que els últims acords 
de la UE es decanten més cap a 

La manca d’eines a nivell europeu i el fet 
que un òrgan no elegit democràticament i 
poc “accountable” com la Comissió hagi 
pres rellevància com a àrbitre disminueix 
la legitimitat de procés. 

L’escenari actual en el que es troba la UE i 
les decisions que s’han anat prenent des-
prés de la crisi aguditzen, segons Scharpf, 
els problemes de legitimitat de les institu-
cions europees.  
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l’últim escenari mencionat – 
l’Europa federal, tot i que ho 
fan amb una lentitud exaspe-
rant, en certa manera, com-
prensible. Malgrat això, l’e-
scenari actual en el que es tro-
ba la UE i les decisions que 
s’han anat prenent després 
de la crisi aguditzen, se-
gons Scharpf, els proble-
mes de legitimitat de les 
institucions europees. Unes 
decisions que ja hem explicat 
anteriorment a eKonomicus i 
que impliquen una centralitza-
ció de la política fiscal i un aug-
ment de poder de la Comissió, 
òrgan no elegit democràtica-
ment. 

Amb una Unió Europea dotada 
d’una política econòmica majo-
ritàriament centralitzada però 
sense integració política, la le-
gitimitat de resultats de la ma-
teixa continua en hores bai-
xes.  La manca d’eines a nivell 
europeu per solucionar proble-
mes econòmics impedeix que la 
gent legitimi les institucions en 
base als seus resultats. 

Per altra banda, el fet que un 
òrgan no elegit democràtica-
ment i poc accountable com la 
Comissió hagi pres rellevància 
com a àrbitre– tal com es sug-
gereix a les noves propostes 
que s’estan discutint actual-
ment a la UE- disminueix la 
legitimitat de procés. 

El debat posterior 

L’excel�lència de la conferència 
es va veure acompanyada d’un 

debat posterior igual de relle-
vant. Un dels molts comentaris 
que em va cridar l’atenció va 
ser el d’un participant que va 
qüestionar l’argument de l’àrea 
monetària òptima. Posant els 
EUA com a exemple, va desmi-
tificar la teoria de Mundell. Per 
aquest professor, la sostenibili-
tat del dòlar no passa per l’exi-
stència d’una area monetària 
optima, ja que aquesta no es 
dóna als EUA. La sostenibilitat 
passa, en canvi, per l’existència 
d’una integració política i d’uns 
estabilitzadors automàtics que 
tenen la legitimitat política i la 
capacitat monetària d’actuar en 
cas de crisi i/o shocks asimè-
trics regionals. 

El debat, doncs, continua… és 
necessària una àrea mone-
tària òptima? O bé amb una 
mica més d’integració política 
ja n’hi hauria prou? Fins a quin 
punt una àrea monetària òpti-
ma implica, per les variables 
que es veuen afectades, un grau 
superior d’integració política? 

 El debat també es pot portar 
en una altra direcció: és una 
identitat comuna europea 
un requisit necessari per tal 
d’encaminar-nos cap a una Eu-

ropa integrada políticament? 

Si una identitat comuna és ne-
cessària, com es crea? Sempre 
s’ha dit que la identitat és un 
projecte d’elits…però per altra 
banda, no es deixa de parlar 
del dèficit democràtic europeu 
i de la poca implicació ciutada-
na. És la poca implicació ciuta-
dana fruit de la reticència dels 
Estats (és a dir, les elits) a crear 
una identitat europea, o és 
aquesta reticència la que és 
fruit del poc sentiment 
d’identitat europea per part 
dels ciutadans? 

La solució a aquestes preguntes 
es va construint lentament, a 
base de debats i opinions for-
mades. I sense l’opinió dels 
ciutadans que conformem la 
UE, una solució sostenible a 
llarg termini és improbable, 
donat que la manca de legitimi-
tat de la mateixa traslladaria 
un problema econòmic a un de 
polític. 

No oblidem, els politics tenen 
la responsabilitat formal de 
buscar solucions; els ciuta-
dans en tenim la responsa-
bilitat moral. 

És necessària una àrea monetària òpti-
ma? O bé amb una mica més d’integració 
política ja n’hi hauria prou? És una identi-
tat comuna europea un requisit necessari 
per tal d’encaminar-nos cap a una Europa 
integrada políticament?  
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RE-RESCAT A GRÈCIA 
Maig 10, 2011 

Sembla que el segon rescat per 
Grècia esta a punt de ser una reali-
tat. Justament fa un any, maig del 
2010, la Unió Europea i el Fons 
Monetari Internacional anunciaven 
la concessió d’unes ajudes que in-
tentarien solucionar una de les pri-
meres fortes crisis econòmiques 
que patia la Unió Europea. 

Tot i els esforços, l’agreujament de 
la crisi del deute i les fortes pressi-
ons han desencadenat a una situa-
ció insostenible fins a plantejar-se 
una possible suspensió de paga-
ments al país. 

Per evitar aquesta greu situació, els 
responsables econòmics de la Unió 
Europea tot i la oposició del Regne 
Unit i Finlàndia, es van reunir d'ur-
gència el passat divendres per tra-
çar les pautes per un nou pla de 
rescat. Es preveu que aquest s’a-
provi el pròxim 16 de Maig durant 
la trobada dels ministres d’e-
conomia europeus (Ecofin). 

De la trobada de l’Ecofin, també 
s’espera l’aprovació del rescat de 
Portugal en uns 78000 milions d’e-
uros, així com la discussió de la de-
manda per part d’Irlanda en la ne-
cessitat de rebaixar els interessos 
dels seus préstecs. 

Cas Grec: Per què la situació 
és insostenible? 

A finals de l’any 2010, Grècia su-
portava un deute de 328.000 mili-
ons d’euros, la qual cosa representa 
més del 140% del PIB. Tot i haver 
rebut quatre trams d’ajuda per un 
valor de 53.000 milions d’euros, les 
previsions continuen sent desfavo-
rables ja que s’espera que el deute 

arribi al 156% del PIB el pròxim 
any. 

A més, els inversors exigeixen a 
Grècia un 26.2% d’interès en els 
préstecs a dos anys, fet que provoca 
unes fortes pèrdues i que s’acaben 
traduint en un augment dels preus. 

Per tant, s’estima que el govern 
grec necessita uns 30.000 milions 
d’euros extres (no contemplat en 
l’actual pla de rescat) per poder re-
finançar el seu deute l’any 2012. 

Per la seva banda, Atenes demana 
un fons de rescat temporal de 
750.000 milions d’euros per poder 
comprar els seus propis bons, o 
prorrogar de nou el termini de de-
volució del deute. A més, el minis-
tre d’economia grec, va demanar 
als seus homòlegs dos anys més, 
fins a 2016 en lloc de 2014, per 
aconseguir retallar el seu dèficit 
públic i arribar aconseguir l’obje-
ectiu del 3% del PIB fixat en  el 
Pacte d’Estabilitat i Creixement. 

Les línies d’ajuda en el nou pla  a 
Grècia consistirien en: concedir 
nous préstecs, de 25.000 a 30.000 
milions addicionals; estendre els 
terminis de devolució; abaratir el 
vigent paquet de préstecs de 
110.000 milions i suavitzar 
l’estricte calendari de reducció del 
dèficit exigit que suposa passar des 
del 15,4% en 2009 fins al 2,6% el 
2014. En aquest sentit, la Unió Eu-
ropea ja va decidir fa unes setma-
nes rebaixar el tipus d’interès  del 
5,2% el 4,2% i allargar de tres a set 
anys el termini de devolució. 

Article de Marta Gonzalez, 
col�laboradora d’eKonomicus 
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LA INFLACIÓ A ÀSIA SEGUEIX COLPEJANT FORT: ES 
COL·LAPSA EL MERCAT LABORAL PER MANCA DE 
MÀ D’OBRA 
Maig 6, 2011 

Des que va començar el 2011, al sud-
est asiàtic tot va a l’alça: el creixe-
ment econòmic és fort (tot i que no 
robust), els salaris estan en ple aug-
ment, la moneda s’aprecia, la infla-
ció no para d’incrementar i, per tant, 
els Bancs Centrals també apugen els 
tipus d’interès. L’opció d’una política 
monetària agressiva segueix sent la 
preferida de les autoritats del sud-
est asiàtic per a combatre la inflació i 
evitar un sobrecalentament de l’eco-
nomia. Malàisia, Filipines, Vietnam i 
l’Índia han tornat a aplicar incre-
ments del tipus d’interès que ja van 
aplicar sense ser del tot eficaços a 
principis de 2011 [1].  

El que s’ha constatat és 
que la inflació no ve tan 
sols provocada pels 
shocks externs que su-
posa la volatilitat del 
preu del petroli i dels 
aliments, sinó també 
influeix molt la pressió 
pel cantó de la deman-
da, és a dir, per l’inc-
ncrement del consum, 
les inversions i, òbvia-
ment, les importacions. 
Així ho concloïa l’inf-
rme de política mone-
tària del Banc Central 
de Corea del Sud [4]. 
La regió ha tornat al 
punt en que es trobava 
al 2008 i ja es tornen a 
fer paleses fortes man-

cances en terrenys disponibles, en 
mà d’obra, en infraestructures i, en 
definitiva, en capacitat de producció. 
És per això que, davant escassetat de 
factors productius, els seus costos 
s’inflen. 

El Wall Street Journal[3] ironitzava 
que, a causa del ràpid creixement, 
els residents d’aquests països eren 
cada cop més infeliços perquè no 
només incrementava ràpidament el 
preu de l’accés a l’habitatge, sinó què 
a més el tràfic era cada cop pitjor i al 
metro ja no s’hi podia ni respirar. 

Una bona notícia com podria ser un 
índex d’atur sota mínims (només cal 
mirar el gràfic per veure que tots els 

L’opció d’una política monetà-
ria agressiva segueix sent la 
preferida de les autoritats del 
sud-est asiàtic per a combatre 
la inflació i evitar un sobreca-
lentament de l’economia.  
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països s’acosten a la plena pro-
ducció), pot comportar alhora 
dificultats. El diari nord-
americà reportava també la 
situació actual, més preocu-
pant, per la que passa el mercat 
de treball, fruit d’aquesta ten-
dència macroeconòmica com-
entada anteriorment. Recollia 
les declaracions de Chris Lee, 

mànager a SG Recruiters 
Group de Singapur, on afirma-
va que “el mercat laboral cada 
cop estarà més tens i hi haurà 
falta de treballadors en moltes 
indústries durant els propers 
anys”. 

En aquest sentit, la situació ha 
arribat a ser tan extrema que 
els empleats qualificats poden 

obtenir increments salarials 
molt importants (al voltant 
d’un 30%) per canviar-se d’em-
presa a Singapur o Malàisia. 
Pel que fa a mà d’obra no qua-
lificada, també en aquest dar-
rer país i en d’altres com Tai-
làndia (on es va augmentar el 
salari mínim un 6% fa poc i el 
govern garanteix un 25% si 

Informació addicional 

[1] Asia Inflation Fight Spreads as Philippines, Malaysia Raise Interest Rates. Bloomberg, 6 de 
maig de 2011. 

http://www.bloomberg.com/news/2011-05-05/asia-inflation-fight-spreads-on-philippines-
malaysia-rate-moves.html 

[2] Financial integration a complex task for Asia. Reuters, 5 de maig de 2011. 

http://www.reuters.com/article/2011/05/05/us-adb-idUSTRE7443CG20110505 

[3] Inflation in Asia Strikes at Core. The Wall Street Journal, 10 de març de 2011. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703662804576188012814912454.html 

[4] Report sobre política monetària del Banc de Corea. Març de 2011. 

http://www.bok.or.kr/eng/index.jsp 
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surt reelegit aquest any) fan 
falta desenes de milers de tre-
balladors i s’espera contractar-
los a països de la regió per evi-
tar el col�lapse empresarial. 

L’emigració de mà d’obra xine-
sa també ha disminuït molt ja 
que les (relativament) millors 
condicions laborals i expectati-
ves al gegant asiàtic han con-

vençut a molts treballadors de 
no marxar del país. 

Hi ha, però, una tendència es-
perançadora a mig termini. Es 
tracta d’una esperada reducció 
de les pressions inflacionistes 
que provenen de fora, és a dir, 
del preu del petroli i dels ali-
ments. Això permetria canviar 
l’escenari d’expectatives, però 
ha quedat clar que la major 
part dels deures segueixen sent 
interns, en els assumptes do-
mèstics de cada país. La infla-
ció no és només tema de preus 
del productes que venen de fo-
ra, sinó d’unes economies al 
límit de la seva capacitat. 

La regió ha tornat al punt en que es tro-
bava al 2008 i ja es tornen a fer paleses 
fortes mancances en terrenys disponibles, 
en mà d’obra, en infraestructures i, en de-
finitiva, en capacitat de producció.  

“El mercat laboral cada cop estarà més 
tens i hi haurà falta de treballadors en 
moltes indústries durant els propers 
anys”. La inflació és tema d’unes econo-
mies al límit de la seva capacitat.  

IMPORTANT RITME DE DESFORESTACIÓ A L’AMAZONES 
Maig 19, 2011 

Article originalment publi-
cat al diari ARA, secció 
Emprenem:  

http://emprenem.ara.cat 

L’adopció d’un nou Codi Fo-
restal al Brasil pot alterar el 
ritme de reducció de la desfo-
restació amazònica. La votació 
del projecte proposat pel legis-
lador Aldo Rebelo, del Partit 
Comunista del Brasil, i presen-
tat a la Cambra de Diputats 
estava prevista per l’onze de 
maig, però es va posposar des-
prés de que les últimes sessi-
ons fossin del tot caòtiques i 
agitades. Es tracta d’un debat 
que dura des de fa anys entre 
ambientalistes, sobretot el Par-
tit Verd del Brasil, i productors 

rurals que ha provocat una fal-
ta d’acord en el propi govern. A 
més d’aquests protagonistes, hi 
ha altres grups amb interessos 
específics, com els diputats del 
sud del Brasil, on la majoria 
dels immobles rurals són peti-
t e s  p r o p i e t a t s  f a m i l i -
ars. Aquests reivindiquen un 
augment del poder dels go-
verns provincials pel que fa a la 
legislació ambiental, al�legant 
que les regles vàlides per als 
grans terratinents de l’-
Amazònia no ho són per als 
minifundis familiars en l’estat 
de Santa Catarina, al sud del 
país.  

Teòricament, el govern de Dil-
ma Rouseff no tindria difi-
cultats per imposar la seva vo-

luntat en qualsevol mesura le-
gislativa, ja que la coalició de 
partits té una amplíssima ma-
joria. Quan es va votar el caràc-
ter d’urgència de la votació so-
bre el Codi Forestal, la votació 
va mostrar clarament aquesta 
majoria, amb 399 vots favora-
bles contra només 18 en con-
tra, però pel que sembla no hi 
ha acord en el propi govern de 
Rouseff. Els diputats del sud, 
encara que personalment es 
mostrin en contra, es veuen 
obligats a defensar els interes-
sos dels seus electors i votar a 
favor, tot i que molts cops es 
vegin amenaçades les seves 
propietats per les anomenades 
Àrees de Preservació Per-
manent (APP) que estableix 
el projecte proposat per Rebe-
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lo. D’acord a l’actual Codi Fo-
restal Brasiler, la llei 4.771 de 
1965, les APP són aquelles àre-
es que, “cobertes o no per ve-
getació nativa, tenen la funció 
de preservar els recursos hí-
drics, el paisatge, l’estabilitat 
geològica, la biodiversitat, el 
flux genètic de fauna i flora, 
protegir el sòl i assegurar el 
benestar de les poblacions hu-
manes”. La legislació comprèn 
els marges dels rius i rierols, 
deixant almenys 30 metres per 
cada costat per als de poc cabal 
i 500 metres per als de gran 
amplada. És curiós que la ma-
joria d’opositors siguin petits 
latifundistes, però en una gran 
propietat aquesta exigència no 
significa molt, en canvi en una 
granja familiar creuada per un 
petit rierol, pot representar 
fins al 15 per cent de la superfí-
cie i en molts casos les terres 
més fèrtils. 

El rerefons de tota la qüestió, 
apart de salvaguardar la selva 
amazònica,  són les metes vo-
luntàries que el país va traçar 
per reduir els gasos d’efecte 
hivernacle, ja que la desfo-
restació és la principal font 
brasilera en la contaminació 
climàtica. L’inventari nacional 
d’emissions publicat a finals de 
l’any passat, però amb dades 
de 2005, sosté que el país eme-

tia 2.200 milions de tones de 
gasos d’efecte hivernacle. Si 
segueix la tendència, el 2020 
emetria unes 3.200 milions de 
tones, quan l’objectiu del go-
vern és arribar a aquesta data 
amb una emissió anual de 
2.000 milions de tones. 

Segons l’”Estudi de Baixo 
Carboni per ao Brasil” fet 
pel Banc Mundial, “La selva 
tropical amazònica és un dipò-
sit de gairebé 100.000 milions 
de tones de carboni”. L’in-
forme proposa estratègies per 

reduir emissions i absorbir 
més carboni, la principal 
d’aquestes substàncies que res-

Informació addicional 

(1)   Climate change – Net-
herlands Environmental 
Assessment Agency 

http://www.pbl.nl/en/
dossiers/climatechange/
faqs 

(2) Agricultura y cambio 
climático: impactos climá-
ticos de la agricultura y 
potencial de mitigación – 
Greenpeace – gener 2008 

http://
www.greenpeace.org/
raw/content/espana/
reports/resumen-en-
castellano-cool-f.pdf 

El rerefons, apart de salvaguardar la sel-
va amazònica,  són les metes voluntàries 
que el país va traçar per reduir els gasos 
d’efecte hivernacle, ja que la desforestació 
és la principal font de contaminació.  

Quan s’imposa la necessitat de replantar, es 
retreu una àrea disponible per a l’a-
gricultura, i apareix el risc que l’agricultor 
busqui desforestar una altra part del bosc 
per seguir cultivant.  
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calfen l’atmosfera de la Terra, 
així com formes de finança-
ment i promoció de noves polí-
tiques. Tot i que l’estudi no 
considera els possibles canvis 
al Codi Forestal, analitza en 
general les conseqüències que 
els productors agropecuaris 
compleixin al peu de la lletra 
l’obligació de recuperar cada 
àrea desforestada. Christophe 
de Gouvello, un dels principals 
autors de l’estudi senyala que 
“Quan és replantació, es se-
gresta carboni i per tant hi ha 
guanys”, però quan s’imposa 
la necessitat de replantar, es 
retreu una àrea disponible per 
a l’agricultura, aleshores apa-
reix el risc que l’agricultor 
busqui desforestar una altra 
part del bosc per seguir culti-
vant”. Es tracta de l’anomenat 
efecte “vessament”. Per tant, 

l’estudi del Banc Mundial reco-
mana elevar els rendiments 
agropecuaris en àrees petites, i 
els incentius a inversions en 
sistemes de producció in-
tensiva. Tot i que oficialment 
Greenpeace encara no s’ha 
pronunciat sobre el nou Codi 
Forestal per a l’Amazones, re-
cordem que des de l’org-
anització s’ha denunciat reite-
radament l’ús de l’agricultura 
intensiva, tot considerant que 
“degrada el sòl i destrueix els 
recursos que són fonamentals 
per a la fixació de carboni, com 

són els boscos i la resta de 
c o m u n i t a t s  v e g e t a l s . 
Les majors emissions direc-
tes de l’agricultura es deuen a 
l’excessiu ús de fertilitzants”. 
Per a la geòloga Lúcia Ortiz, 
coordinadora del Grup de Tre-
ball Energia del Fòrum d’O-
rganitzacions No Governamen-
tals i Moviments Socials per 
l’Ambient i el Desenvolupa-
ment, no s’ha d’abordar el pro-
blema del canvi climàtic des 
del punt de vista de les oportu-
nitats de negocis, sense qüesti-
onar temes estructurals.  

L e s  m a j o r s  e m i s s i o n s  d i r e c-
tes de l’agricultura es deuen a l’excessiu 
ús de fertilitzants. No a l’agricultura in-
tensiva, afirma Greenpeace. 
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PLATA: UNA ALTRA BOMBOLLA? 
Maig 13, 2011 

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

Els preus de la plata varen marcar el 
seu màxim en trenta anys fa dues 
setmanes, quan s’esperava que arri-
bés fins als 150 dòlars l’unça. En 
canvi, el metall va iniciar el mes de 
maig amb el seu pitjor retrocés des 
de la dècada de 1980. La brutal bai-
xada va fer caure els preus dels fu-
turs de la plata a 35,28 dòlars l’unça 
de gairebé 50 dòlars en només cinc 
dies de negociació, i tant els profes-
sionals de Wall Street com els inver-
sors particulars es varen quedar atò-
nits. Tot i això, aquesta setmana 
sembla que el preu es recupera, en-
torn els 38 dòlars l’unça, però lluny 

dels rècords que marcà el mes d’-
d’abril. En paraules d’Andy Smith, 
de Sot Commodities al Wall Street 
Journal: “Si l’or és un casino de 
Montecarlo, la plata és una màqui-
na escurabutxaques a Las Vegas”.  

Si observem el quadre, veurem com 
una gran quantitat de la plata del 
món està en mans de particulars en 
forma de monedes, medalles i lin-
gots, encara que és difícil obtenir 
càlculs precisos d’aquest número. La 
majoria d’experts del sector coinci-
deixen en que aquests inversors es 
senten atrets pel preu relativament 
baix de la plata, però solen ser per-
sones propenses impredictibles, sus-
picaços de les grans firmes corredo-
res, cauteloses de catàstrofes finan-

ceres i reticents a guar-
dar els seus diners al 
banc. Tot i això, a l’altre 
banda de l’atlàntic la 
plata està adquirint un 
pes important. El Fons 
Cotitzat (ETF per les 
sigles en anglès) de la 
mateixa[1] no només 
s’ha arribat a convertir 
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[1] Un Fons Cotitzat és un Fons d’Inversió que cotitza en un mercat de valors. 

[2] L’Standard &Poor’s 500 és un dels índex borsàris dereferència als Estats Units 

Els inversors es senten atrets 
pel preu relativament baix de 
la plata, però solen ser perso-
nes impredictibles, suspicaços 
de les grans firmes corredo-
res, cauteloses de catàstrofes 
financeres i reticents als 
bancs 
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en un dels productes més negociats en cada ses-
sió a la Borsa de Nova York (NYSE), com va suc-
ceir el passat 6 de maig quan va ser el segon més 
actiu, sinó que fins i tot ha superat durant diver-
sos dies un altre ETF, el que reflecteix l’evolució 
del Standard & Poor’s 500[2]. És a dir, que un 
producte que inverteix en un sol actiu, que a 
més és una matèria primera molt concreta, 
s’està negociant més alguns dies que un altre 
que segueix el comportament de 500 empreses 
multinacionals. 

Però els inversors més sofisticats estan dividits 
sobre els metalls preciosos. Per a molts, la plata 
i l’or representen una protecció contra els bancs 
centrals, que segueixen regant diners en el siste-
ma financer mundial, amenaçant amb disparar 
la inflació. Però altres, com el magnat George 
Soros, consideren exagerats aquests temors, 
argumentant que és improbable que la Reserva 
Federal dels Estats Units (FED), permeti que la 
inflació se surti de control. Els fons de Soros s’h-
an desfet de posicions en plata i or les darreres 
setmanes.  

XINA, ARGENTINA I L’OLI DE SOJA 
Maig 16, 2011 

La presència del gegant asiàtic continua gua-
nyant terreny a Amèrica Llatina. La visita del 
ministre de comerç xinès Chen Deming el di-
jous passat a Argentina va acabar amb la com-
pra de 500.000 tones d’oli de soja. 

El país sud americà és el principal exportador 
mundial d’oli de soja i Xina la principal com-

pradora. En els últims anys però s’havia reduït 
la seva demanda. Tot i que no s’havia confirmat 
oficialment, molts asseguraven que la suspensió 
de les compres xineses obeïa en part a les res-
triccions que Argentina va imposar a alguns 
productes manufacturats del gegant asiàtic amb 
la finalitat de defensar la indústria domèstica. 
Des de Beijing, el refredament de les relacions 
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comercials es justificava amb una regulació sa-
nitària de l’oli de soja. 

No obstant, a partir de la visita de la presidenta 
argentina Cristina Fernández de Kirchner a la 
Xina l’any passat, les tensions i restriccions co-
mercials així com les mesures antidumping del 
país llatinoamericà han disminuït. 

Tot i l’acord, aquest queda lluny dels nivells as-
solits l’any 2009 on la compra d’oli de soja ha-
via arribat a 1,8 milions de tones. 

Cap a una relació formal: 

Després de la trobada entre el ministre de co-
merç i 80 empresaris del país asiàtic amb els 
dirigents argentins, els llaços comercials sembla 
que s’hagin enfortit. Xina inclourà a Argentina 
en el seu proper Pla Quinquennal considerant-

lo com un dels seus principals socis 
comercials. A més, a banda de l’oli 
de soja s’ha decidit la compra d’-
altres productes com el vi. 

Segons el discurs del representant 
xinés, les relacions tenen com a 
objectiu afavorir la balança comer-
cial, així com “convertir Argen-
tina en la plataforma per in-
vertir i des d’aquí exportar al 
Mercosur”. 

A nivell formal, la signatura d’un memoràndum 
per promoure i incrementar les relacions co-
mercials i les inversions bilaterals simbolitza 
una aliança entre les dos grans potències. 

Les xifres: 

Per Argentina, Xina representa el seu segon so-
ci comercial. Segons els dades oficials, l’any 
2010 Argentina va exportar a Xina per 5.858,6 
milions de dòlars, un 60 per cent més que en 
2009, mentre que les importacions des del ge-
gant asiàtic van ascendir a 7.648,8 milions de 
dòlars. Així doncs, el 8% de les exportacions 
procedents d’argentina acaben el país asiàtic, 
davant del 14% de les compres amb origen de la 
Xina. 

Per Xina, Argentina representa el seu quart soci 
comercial, i sembla que la seva posició vol as-
cendir, ja que segons l’anunci del ministre xi-
nés, les inversions del seu país a l’Argentina, 
han representat uns 14.000 milions de dòlars 
en els últims dos anys, a més de la generació de 
5800 llocs de treball amb una expectativa de la 
creació d’uns 4000 llocs de treball més en el 
futur. 

 

Article de Marta Gonzalez, 
col�laboradora d’eKonomicus 

La suspensió de les compres xineses de 
soja obeïa en part a les restriccions 
que Argentina va imposar a alguns 
productes manufacturats del gegant 
asiàtic. 

L’acord té com a objectiu afavorir la 
balança comercial, així com “convertir 
Argentina en la plataforma per inver-
tir i des d’aquí exportar al Mercosur”. 

Font: prensapuradigital.com.ar 
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Relacionat amb la complicada situ-
ació al mercat laboral al sud-est asi-
àtic, que pateix d’unes mancances 
crítiques de mà d’obra en molts sec-
tors productius (tal com s’a-
nalitzava en un article previ) Singa-
pur presenta una variant més preo-
cupant: la presència, o més ben dit, 
la necessitat de mà d’obra estrange-
ra s’ha convertit en una arma elec-
toral. El primer cap de setmana de 
maig es van celebrar eleccions gene-
rals en aquesta petita ciutat-estat, i 
cada partit ha utilitzat els treballa-
dors estrangers, provinents sobretot 
de Bangladesh i la Xina, segons li 
convé. 

Singapur és una economia que ha 
aconseguit uns nivells de desenvo-
lupament significatius durant els 
darrers anys, caracteritzada sobre-

tot per basar aquest creixement en 
la mà d’obra estrangera a sectors 
clau com la construcció, el turisme i 
la manufactura. Tal ha estat la im-
portació de mà d’obra (ja suposa un 
terç de la població activa del país) 
que ha esdevingut un dels princi-
pals temes de disputa a les eleccions 
generals del 7 de maig. 

L’oposició al partit governant actu-
al, el People’s Action Party (PAP), 
amb 5 dècades al poder, està capita-
litzant el descontent popular i titlla 
les polítiques actives per portar tre-
balladors immigrants com a mesura 
per intentar mantenir els salaris de 
tot el país a un nivell relativament 
baix. El govern, en veu del seu vice-
president Wong Kan Seng, es defen-
sa: “podem deixar que vinguin tre-
balladors estrangers per a fer la fei-

ELECCIONS A SINGAPUR: LA IMPORTACIÓ DE MÀ 
D’OBRA NO QUALIFICADA COM A FONT 
DE DESCONTENT 
Maig 7, 2011 

Miting del Partit dels Obrers. L'oposició ha tret els millors resultats de la història. 
Font gràfica: singaporebuzzblog.com  
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na i ocupar llocs que demanen 
els empresaris o, al contrari, 
podem no deixar-los entrar, fet 
que significarà que molts tre-
balladors autòctons perdran la 
feina”. 

Realment, molts dels salaris no 
reflecteixen el grau de desen-
volupament que ha assolit el 
país. I la gent, en un context 
d’inflació, ho nota. Per aquest 
motiu, el PAP ha intentat legis-
lar durant els darrers mesos 
aquesta contractació de mà 
d’obra provinent de l’est-
ranger. En aquest sentit, ha 
augmentat uns 60 dòlars les 
càrregues fiscals mensuals que 
han de suportar les indústries 
que contractin en origen i du-
rant la campanya ha promès 
noves iniciatives similars si fos 
necessari. 

Però el cert, també, és que avui 
en dia ja no és tan senzill tro-
bar mà d’obra excedentària a 
altres zones properes de la re-

gió. Cada cop hi ha menys tre-
balladors xinesos, per exemple, 
disposats a marxar del seu pa-
ís, gràcies a les millors expecta-
tives de futur que presenta el 
gegant asiàtic en matèria de 
condicions laborals i incre-
ments salarials. Millors, en 
aquest cas, que Singapur, on el 
rebuig guanya adeptes. En de-
finitiva, les coses als mercats 
laborals asiàtics estan canviat a 
poc a poc, però sense pausa. 

Vist en perspectiva, el país va 
anar a votar tenint en compte 
que qualsevol sobrecàrrec en 
els costos laborals es veurà 
traslladat als preus dels pro-
ductes. Si no era prou amena-
çadora la inflació, encara ho 
serà més. 

El resultat: el partit governant, 
el People Action’s Party, ha 
sortit reelegit. Ha obtingut un 
60% dels vots, 6 punts menys 
que a les darreres eleccions de 
2006, fet que li suposa 81 dels 

87 seients al Parlament. Sem-
bla mentida però aquests són, 
alhora, els millors resultats 
mai obtinguts per l’oposició. El 
Partit dels Obrers s’ha quedat 
amb els 6 seients restants.  

Informació addicional 

[1] Pàgina web oficial de les 
eleccions generals a Singapur. 

http://www.ge.sg/ 

[2] La inflació a Àsia segueix 
colpejant fort: es col�lapsa el 
mercat laboral per manca de mà 
d’obra. Revista eKonomicus, 6 
de maig. 

http://
ekonomicus.com/2011/05/06/
la-inflacio-a-asia-segueix-
colpejant-fort/ 

[3] Declaracions del vicepresi-
dent de Singapur al Article al 
Channel News Asia: Foreign 
worker issue a serious one for 
S’pore, says Wong Kan Seng. 
Publicat l’1 de maig. 

http://
www.channelnewsasia.com/
stories/singaporelocalnews/
view/1126100/1/.html 

[4] “Singapore opposition stirs 
up anti-foreigner sentiment.” 
The Telegraph, 5 de maig. 

 http://www.telegraph.co.uk/
expat/expatnews/8494772/
Singapore-opposition-stirs-up-
anti-foreigner-sentiment.html 

La presència, o més ben dit, la necessitat de 
mà d’obra estrangera s’ha convertit en una 
arma electoral a Singapur.  

L’oposició titlla les polítiques actives per 
portar treballadors immigrants com a me-
sura per intentar mantenir els salaris de tot 
el país a un nivell relativament baix.  
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TROBADA BERLUSCONI I SARKOZY: FUTUR DEL BCE I IMMIGRACIÓ 
Maig 9, 2011 

Article originalment publicat al 
diari ARA, secció Empre-
nem: http://emprenem.ara.cat 

 

La trobada entre Silvio Berlus-
coni i Nicolas Sarkozy a Ro-
ma de dimarts passat està do-
nant molt què parlar. En primer 
lloc, el president francès va ma-
nifestar el seu suport a la candi-
datura del governador del Banc 
d’Itàlia, Mario Draghi, per a la 
presidència del Banc Central Eu-
ropeu (BCE). També varen deba-
tre sobre la immigració del nord 
d’Àfrica, que després de les re-
voltes àrabs i la guerra de Líbia 
afecta sobretot a Itàlia, Sarkozy 
va assegurar: “Donem suport a 
la candidatura d’un italià a la 
presidència del BCE “. Al que 
afegí que “França està molt fe-
liç” de donar suport aquesta can-
didatura per la qual Draghi subs-
tituiria l’actual president del 
BCE, Jean Claude Trichet, a par-
tir de la propera tardor.  

Mario Draghi va néixer a Milà el 
1947 i és el fill d’un executiu de 

banca. Va ser l’artífex de les 
grans privatitzacions italianes i 
autor d’una llei d’Oferta Pública 
d’Adquisició (OPA) que porta el 
seu nom. Des de gener del 2006 
és el governador del Banc 
d’Itàlia. Entre altres, abans el Sr. 
Draghi havia estat professor 
d’economia, assessor d’un go-
vern italià a començament dels 
anys 80, director executiu en el 
Banc Mundial, director general 
del Tresor, càrrec en el qual va 
romandre fins al 2001, i de 2004 
a 2005 va ser membre del Comi-
tè executiu de Goldman Sachs. 

Pel que fa als fluxos migratoris, 
Berlusconi i Sarkozy varen sig-
nar una carta conjunta per envi-
ar-la a les autoritats europees, en 
què proposen una revisió legisla-
tiva del Tractat de Schengen 
per garantir una “millor gestió” 
dels fluxos migratoris proce-
dents des dels països agitats per 
les revoltes del nord de l’Àfrica. 
A la reunió del dimecres passat 
de la Comissió Europea, Brus-
sel�les aprovà que es pogués sus-
pendre l’Acord de Schengen de 

manera temporal en circumstàn-
cies excepcionals. D’aquesta ma-
nera, l’executiu comunitari cedia 
així a les pretensions d’Itàlia i 
especialment de França.  

En paraules de la comissària d’-
interior, Cecilia Malmström: 
“Per a salvaguardar l’estabilitat 
de la zona Schengen, podria ser 
necessari preveure la reintro-
ducció temporal de controls 
fronterers interns limitats en 
circumstàncies molt excepcio-
nals”. Pel que sembla, en el nou 
mecanisme de suspensió tempo-
ral de Schengen es “decidirà a 
nivell europeu quins seran els 
Estats membres que tornaran a 
introduir amb caràcter excepci-
onal el control a la frontera in-
terior i per quant de temps”, se-
gons ha explicat la Comissió. 

En paraules de Malmström, s’-
activaria per “afrontar aquelles 
situacions en què, bé un Estat 
membre no compleix la seva 
obligació de controlar la seva 
secció de la frontera exterior, bé 
una part específica de la fronte-
ra exterior es veu sotmesa a for-
tes pressions inesperades degu-
des a esdeveniments externs”. 
Des de sempre que s’ha reclamat 
que el problema no es troba en 
l’arribada massiva d’immigrants, 
sinó que està en el seus països 
d’origen. Així doncs, no es tracta 
tant de resoldre de manera pun-
tual un conflicte entre dos països 
membres de la Unió Europea, 
ara França i Itàlia, sinó en la 
problemàtica estructural de les 
seves respectives ex-colònies. 

Berlusconi i Sarkozy varen signar una carta 
conjunta per enviar-la a les autoritats europe-
es pel tema dels fluxos migratoris, en què pro-
posen una revisió legislativa del Tractat de 
Schengen. 

No es tracta tant de resoldre de manera pun-
tual un conflicte entre dos membres de la Unió 
Europea, sinó en la problemàtica estructural 
de les seves respectives ex-colònies.  



Les jornades del Cercle d’Economia desprenen aquella sensació 

d’estar en el lloc on s’està escrivint part de la història que encara 

ha de passar. Les sensacions de la meva estada a les Jornades de 

Sitges a principis de Juny em van fer reflexionar, fins el punt de 

plantejar-me tres reptes.  

El primer, consistia en aconseguir endevinar una recepta que 

m’ajudés a entendre millor la situació de crisis actual. Segon, 

estava allà per donar força a la paritat de gènere. Observant el 

meu voltant, era conscient (i poc sorpresa), que la balança no 

estava equilibrada. La participació femenina era d’un 17% 

respecte un 83% de masculina.  

Finalment, el meu tercer objectiu era el de trobar-me amb algun 

dels conferenciants. De tots ells, un em va cridar especialment 

l’atenció: Pedro Solbes, actualment membre del patronat d’una 

fundació interessant, la Fundación para las Relaciones 

Internacional y el Diálogo Exterior (FRIDE).  

www.fride.org 

FRIDE es pot definir com un think tank europeu per l’acció 

global, on a partir d’idees innovadores i anàlisis estrictes, parla 

sobre les principals qüestions de les relacions internacionals. El 

seu principal objectiu és el d’influir en les polítiques i 

pràctiques públiques amb la finalitat d’assegurar un 

paper més eficaç de la Unió Europea en el seu suport al 

multilateralisme, els valors democràtics, la seguretat, la 

cooperació internacional i el desenvolupament sostenible. En 

conclusió, FRIDE descriu la seva missió com la de “apropar la 

perspectiva d'Europa del Sud als debats europeus, i la 

perspectiva de la Unió Europea a Espanya.”  

Estic segura que les conferències i les tertúlies vistes al Cercle 

aconsegueixen dibuixar el full de ruta que seguirà la nostra 

economia en el proper any. Per tant, una lectura entre línies dels 

principals experts en la matèria ens podria donar la clau de volta 

per sortir de la situació de desànim actual. 

Marta Gonzalez Aregall 

eKonomicus 

TANCANT EL CERCLE: SITGES, PEDRO 
SOLBES I LA FUNDACIÓ FRIDE 

AGENDA DE  

CONFERÈNCIES 

 

4 Juliol (15.30h): Jornada 

“Política Dialògica”. Casa del 

Mar; Barcelona. A càrrec de 

Marshall Ganz i organitzat per 

CREA. 

5 Juliol (19.00h): Documental 

“Terra d’oportunitats”. La 

Pedrera, Barcelona.  

4-8 Juliol: IV Summer School in 

Public Economics. “Immigration 

and Public Policy”. Facultat 

d’economia i empresa (UB). 

Organitzat  per  l ’ Inst i tut 

d’Economia de Barcelona. 
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