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EL CORREDOR MEDITERRANI: ENS PODEM PERMETRE 
PERDRE AQUESTA OPORTUNITAT? 
Juny 30, 2011 

[Mireia Borrell Porta]  Una de les 
grans prioritats de la Unió Europea 
és aconseguir una extensa i equili-
brada xarxa d’infraestructures de 
transport que garanteixi 
el bon funcionament del 
mercat únic europeu. És 
per aquest motiu que la 
Comissió de Transports 
juntament amb la de 
desenvolupament regional han desti-
nat, des de fa dècades, una impor-
tant quantitat de diners a crear i/o 
millorar aquesta xarxa de transport 
europea. 

Aquesta política no ha estat, però, 
exempta de polèmica. El pressupost 
d’agricultura juntament amb el Fons 
de Cohesió – que és un dels princi-
pals instruments utilitzats per garan-
tir el desenvolupament de les dife-
rents regions europees – són els que 
s’emporten gairebé la meitat del 
pressupost europeu. Nombrosos ex-
perts i polítics han qüestionat al llarg 
dels anys aquesta política de distri-
bució, que generalment prioritza la 
creació d’infraestructures sobre l’a-
ugment de capital humà (educació). 

Al mateix temps, un altre tipus de 
debat ha agafat força durant els úl-
tims anys; un debat en el que es de-
nuncia l’excessiva utilització del cri-

teri polític sobre l’econòmic per deci-
dir els projectes d’infraestructures 
subvencionats per fons europeus. 
Són dos debats que s’alimenten mú-
tuament, ja que una excessiva utilit-

zació de criteris polí-
tics perjudica l’ef-
ncia de la distribució 
dels recursos euro-
peus, propiciant un 
cert rebuig per part 
d’alguns països a dis-
tribuir més fons euro-
peus a les regions. 

Espanya, el lobby 
Ferrmed i la xarxa ferroviària 
més extensa del món 

Però mentre la crítica als fons euro-
peus creix en el cor d’Europa i els 
acadèmics, empresaris i polítics de-
baten la manera d’optimitzar els re-
cursos europeus, Espanya, entre al-
tres països, eludeix la polèmica men-
tre assegura, orgullosa, que ‘España 
tendrá en tres años la mayor red de 
AVE del mundo´ (Zapatero a El País, 
12/02/2007), i promet que Madrid 
estarà connectada amb totes les capi-

Es denuncia l’excessiva utilitza-
ció del criteri polític sobre l’e-
conòmic per decidir els projectes 
d’infraestructures. 

[1] Bel, Germà (2010): España capital París, pp. 184, Ed. Destino S.A. (3a edició). 
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tals de província (paraules d’Aznar l’any 2000, 
segons Germà Bel[1]). I l’Europa ‘pre-crisis’ va 
donant, alegrement, diners a una Espanya que té 
les mateixes aspiracions que al segle XVI; el 
manteniment de la radialitat de les infraestruc-
tures sobre el creixement econòmic. Almenys, 
pensaran alguns, és un dels pocs temes en el 
qual PP i PSOE estan d’acord.  

Però aquest oasi polític no és suficient pel lobby 
Ferrmed, una associació formada per grans em-
preses europees, cambres de comerç i diferents 

governs regionals (tant espanyols com euro-
peus). Aquesta associació multisectorial està 
pressionant a Espanya des del 2004 per a que es 
comprometi a defensar da-
vant la UE la construcció del 
corredor mediterrani segons 
els ‘estàndards Ferrmed’, que 
el farien compatible amb la 
resta de la xarxa ferroviària 
de mercaderies europea. Un 

corredor que comença a Algesires, passa per Al-
meria, Múrcia, València i Catalunya i connecta 
Espanya amb la xarxa ferroviària europea de 
mercaderies que passa per França, el centre d’E-
Europa i arriba fins Escandinàvia: la core ne-

twork, com l’anomenen a Brussel�les, o la Red 

Banana, com és coneguda a la resta d’Europa. 
Una xarxa ferroviària en forma de banana que té 
l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les 
empreses europees i que comunica tots els ports 
i aeroports amb els seus hinterlands[2]. 

La importància del Corredor 
Mediterrani 

Sense xifres pot ser difícil pels 
ciutadans entendre aquesta fixa-
ció del lobby Ferrmed pel corre-
dor mediterrani. Segons aquesta 
associació, a l’any 2000, el 40% 
d’exportacions espanyoles s’ori-
ginaven a la regió del mediterrani 
(excloent Andalusia)[3]. Europa 
junt amb la Mediterrània és una 
de les grans macroregions del 
món, comparables amb els EUA, 
la Xina i l’Índia. Si comparem el 
tràfic de contenidors que passen 
per l’Atlàntic, pel Pacífic, i pel 
mar Mediterrani, ens trobem que, 
sorprenentment, el mar Mediter-
rani és el segon del món amb 19 
milions TEU[4], només per sota 
del Pacífic, amb 20 milions 

(L’Atlàntic es queda a 6 milions)[5].  

[2] Hinterland: regió interna situada després d’un port, on es recullen les exportacions i a través de la qual es distribueixen les importacions. 

[3] Bel, Germà (2010): España capital París, pp. 25, Ed. Destino S.A. (3a edició). 

[4] TEU: Unitat de mesura del transport marítim en contenidors, de 20 peus (Twenty-foot Equivalent Unit). Xifres de l’any 2009. 

[5] Xifres facilitades per Ferrmed durant la conferència sobre el corredor mediterrani al Col�legi d’Economistes de Catalunya el 22.06.2011. 

Els ports nòrdics, que tenen excel�lents con-
nexions amb els seus hinterlands, són pre-
ferits per les empreses importadores als 
ports mediterranis. 
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Malauradament, 
però, aquest tràfic 
no es converteix en 
un negoci pel medi-
terrani, ja que els 
vaixells no atraquen 
a ports mediterra-
nis, sinó que donen 
tota la volta per 
atracar a Rotterdam 
i altres ports nòr-
dics. La raó? L’e-
xcel�lent connexió 
dels ports nòrdics 
amb el seus hinter-
land juntament amb 
una pèssima connexió dels ports mediterranis 
amb aeroports, carreteres i empreses. Aquest fet 
augmenta significativament els costos de trans-
port de les importacions, que es 
reflecteix, evidentment, en els 
preus finals dels productes. 

L’estudi exhaustiu de Ferrmed 
també inclou una anàlisi compa-
rativa dels costos incorreguts 
per transportar mercaderies entre els tres eixos 
ferroviaris possibles: el Traçat Central dels Piri-
neus, el Corredor Mediterrani, i una barreja dels 
dos. El resultat és clar: l’eix mediterrani propor-
ciona un estalvi de costos realment significatiu. 
El lobby també insisteix en que no n’hi ha prou 
amb construir el corredor mediterrani, sinó que 
s’han de tenir en compte certs estàndards 
(amplada de via, màxim nivell de rampes, alçada 
dels túnels, desdoblament de rails, entre altres) 
per tal d’assegurar la compatibilitat del corredor 
amb la resta d’Europa, la sostenibilitat del ma-

teix i evitar la seva saturació a mig termini. 

La història es repeteix? 

L’excel�lència de l’estudi tècnic i econòmic dut a 
terme per Ferrmed, el recolzament tant de grans 
empreses europees, col�legis d’enginyers, cam-
bres de comerç i nombrosos governs locals, regi-
onals i nacionals , tant a nivell espanyol com eu-
ropeu, deixen pocs dubtes sobre la viabilitat i la 
sostenibilitat d’un corredor que milloraria la 
competitivitat d’empreses espanyoles i faria d’E-
Espanya una de les portes principals de les im-
portacions europees provinents d’Orient Mitjà i 
Àsia. No només això, sinó que l’impacte econò-
mic i social del corredor mediterrani supera àm-
pliament al d’altres corredors defensats pel go-
vern espanyol. 

Però Espanya continua sent reticent a defensar 
de forma clara i contundent el corredor mediter-
rani. Segons paraules de Joan Amorós, presi-
dent de Ferrmed, Magdalena Álvarez no es va 
voler reunir mai amb Ferrmed. El ministre de 
Foment actual, José Blanco, sembla estar una 
mica més obert a escoltar el lobby, però la seva 
actitud passiva i la feblesa dels seus compromi-
sos fan dubtar a la Comissió Europea de la vo-
luntat del govern espanyol en invertir en el cor-
redor mediterrani. I per molts estudiosos del 
tema, aquesta manca de compromís només es 

pot entendre des de l’òptica cen-
tralista que han mantingut els 
successius governs espanyols al 
llarg del segles. Una centralitza-
ció que ha marcat totes les decisi-
ons que s’han pres referent a la 

Aquesta manca de compromís només es 
pot entendre des de l’òptica centralista que 
han mantingut els successius governs es-
panyols. 

L’eix mediterrani proporciona un estalvi 
de costos realment significatiu. 
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construcció d’infraestructures de transport, ja 
siguin carreteres, autopistes, ferrocarril o aero-
ports. 

Tal com va mencionar un assistent en la confe-
rència que el Col�legi d’Economistes va organit-
zar el passat 22 de Juny sobre el corredor medi-
terrani, sembla que la història d’Espanya es re-
peteixi. Aquest assistent feia referència a la reco-
manació del Banc Mundial als anys 60 gràcies a 
la qual el govern espanyol va deixar de banda 
per un moment l’estructura radial de les auto-
pistes per incentivar la inversió de capital privat 
en l’autopista del mediterrani. Aquesta vegada 
no és la pressió del Banc Mundial, sinó del lobby 

Ferrmed i de la Comissió Europea que pot fer 
realitat un somni que fa anys que es persegueix: 
que la radialitat no sigui l’objectiu de cada go-
vern espanyol i deixi pas a criteris d’eficiència 
que són actualment tant necessaris per sortir de 
la crisi en la que estem immersos. 

 

Informació addicional 

 

Bel, Germà (2010): España capital París, 
Ed. Destino S.A. (3a edició). 

 

Pàgina web Ferrmed: http://
www.ferrmed.com/es/ 

 

Blog Ramon Tremosa: Corredor Medite-
rrani: visita histórica de la UE a Catalun-
ya: http://blocs.mesvilaweb.cat/node/
view/id/192773 
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FUTUR PRESIDENT DEL BCE—ANTIC HOME 
GOLDMAN SACHS 
Juny 9, 2011 

Article originalment publicat al 

diari ARA, secció Emprenem:  

http://emprenem.ara.cat 

Mario Draghi és un nom que 
sona amb força els darrers dies i 
setmanes i més que ho farà. Segu-
rament d’aquí uns mesos ens ha-
bituarem a veure’l sovint als dia-
ris i revistes. Posteriorment ocu-
parà portades internacionals i es 

faran articles especials sobre la 
seva persona. Qui és Mario Drag-
hi? Mario Draghi va ser l’antic 
vicepresident de Goldman Sachs 
(2002-2006) i és l’actual gover-
nador del Banc d’Itàlia, però últi-
mament la seva popularitat ha 
pujat com l’espuma degut a que 

serà quasi amb tota seguretat el 
futur president del Banc Central 
Europeu (BCE). La seva reputa-
ció, però, està en entredit. Des del 
mes de febrer del 2010 es sap que 

Grècia va falsejar els comptes pú-
blics. Unes setmanes més tard 
ens vam assabentar que el banc 
nord-americà Goldman Sachs ha-
via ajudat d’alguna manera al go-
vern grec a amagar bona part del 
seu deute públic durant l’època 
en que Draghi n’havia estat vice-
president. D’aquest rèdit, l’entitat 
financera en va obtenir uns 1.000 
milions d’euros. 

El càrrec de l’actual president del 
Banc Central Europeu, el francès 
Jean-Claude Trichet, expira el 
proper mes d’octubre. En el no-
menament de Draghi, que es rea-
litzarà formalment en la cimera 
de líders europeus que es celebra 
el 23 i 24 de juny després de con-

sultar l’E-
urocambra, 
hi ha molt 
més del que 
es pot supo-
sar a prime-

ra vista. El successor natural de 
Trichet havia de ser segons tots el 
pronòstics l’alemany Axl Weber, 
ex-president del Bundesbank 
(Banc Central d’Alemanya) però 
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Mario Draghi va ser l’antic vice-
president de Goldman Sachs (2002
-2006) i és l’actual governador del 
Banc d’Itàlia. 
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el germanòfil se’n va desdir. Perquè? La versió 
oficial diu que mantenia discrepancies amb el 
programa de compra de deute del BCE a països 
com Grècia, Irlanda i Portugal, és a dir, no 
compartia el rumb ideològic que està prenent 
la política de l’autoritat monetària europea. És 
per això, que la cancellera alemanya, Angela 
Merkel, ha buscat fins a l’últim moment alter-
natives davant el temor que els seus votants no 
acceptessin a un candidat procedent d’Itàlia, 
país considerat allà inflacionista[1], al capda-
vant de l’autoritat monetària europea. 

[1] El principal objectiu del Banc Central Europeu ha estat sempre evitar elevats nivells d’inflació en la zona Euro. 

Font: Efe 

En els darrers mesos, Ale-
manya ha canviat la cara a 
dos càrrecs rellevants pel 
que fa a la gestió econòmica 
del país. L’incontestable 
Wolfgang Schäuble, un dels 
més veterans del govern 
d’Angela Merkel, segueix al 
capdavant del ministeri de 
finances. Però s’han vist 
canvis tan al ministeri d’e-
nomia, on Philipp 
Rösler ha substi-
tuït a Rainer Brü-
derle (tots dos del 
Partit Liberal –
FDP), com al Bun-
desbank, el Banc 
Central alemany. 
Allí, Axel Weber, 
sempre acompa-
nyat del qualifica-
tiu de “falcó del 
liberalisme”, ha 
cedit el lloc de 

President a Jens Weidmann, 
el cap més jove que ha tingut 
la institució.Weidmann és 
una persona molt propera 
tan a la cancellera Merkel, 
de qui va ser cap econòmic 
des del 2007 fins ara, com a 
Weber, antic professor a 
Bonn i cap a la seva primera 
etapa al Bundesbank. 
Aquest fet que fa que el can-

vi tingui una significativa 
rellevància per Alemanya i 
per Europa. Independència 
o lleialtat? Pragmatisme o 
partidari de polítiques hete-
rodoxes per resoldre els pro-
blemes a la zona Euro? Cen-
trem l’atenció, doncs, en les 
noves vies que s’obren al 
Bundesbank. 

El perfil: dubtes 
sobre la inde-
pendència del 
Bundesbank? 

Aquest nomena-
ment ha aixecat 
moltes veus criti-
cant que la influ-
ència del govern 
alemany sobre la 
política monetària 
europea serà molt 

NOU PRESIDENT AL BUNDESBANK: LES TESIS ALEMANYES 
GUANYEN PES A LA POLÍTICA MONETÀRIA EUROPEA 
Juny 14, 2011 
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manifesta (Weidmann tin-
drà un seient al Consell de 
Govern del Banc Central 
Europeu). Això és degut a 
que s’assenyala la proximi-
tat i aparent lleialtat que 
manté amb Angela Merkel i 
Wolfgang Schäuble com un 
motiu que podria minvar la 
robusta independència de la 
que sempre ha fet gala el 
Bundesbank. 

En paraules de Merkel, 
“qualsevol que conegui 
Weidmann sap que té unes 
habilitats excel�lent, un in-
tel�lecte brillant i una ment 
independent”. No és per 
menys, ja que Weidmann 
ha estat dirigint durant 
quatre anys el departament 

de política econòmica i fi-
nancera del govern ale-
many, just en plena crisi. 
Ell va ser l’arquitecte de les 
mesures econòmiques em-

blemàtiques de Merkel, com 
el fons de rescat bancari i 
els paquets d’ajuda a les 
empreses més afectades.  

La independència del Banc 
Central del poder polític és 
un dels factors essencials de 
la política econòmica d’un 

país. Permet que la institu-
ció no estigui influenciada 
pels cicles polítics i es pugui 
dedicar a dirigir la política 
monetària (principalment, 
fixar el tipus d’interès de 
referència i influenciar la 
quantitat de diners presents 
en una economia) amb un 
únic objectiu: garantir l’est-
abilitat de preus –tot i que 
en alguns casos s’inclou 
mantenir una taxa d’atur 
baixa com a objectiu com-
plementari. En el cas ale-
many, les repercussions van 
més enllà, ja que aquest és 
el banc central més influent 
dels que participen al Banc 
Central Europeu (BCE). 

L’estratègia: una postu-
ra més flexible davant 
les polítiques del BCE? 

El que sí és segura és la res-
posta a aquesta pregunta: 
no. L’alineació amb les tesis 
del seu predecessor, Axel 
Weber, que va aixecar polè-
mica al criticar directament 
les decisions preses dins el 
BCE, és clara. Dan O’Brien 
es feia ressò en un article al 
Irish Times del fet que 
Weidmann pronunciés la 

S’assenyala la proximitat i aparent lle-
ialtat que manté amb Angela Merkel i 
Wolfgang Schäuble com un motiu que 
podria minvar la robusta independèn-
cia del Bundesbank. 

La independència del Banc Central del 
poder polític és un dels factors essencials 
que asseguren que la institució no estigui 
influenciada pels cicles polítics. 

Seu del Bundesbank a Frankfurt, Alemanya 
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paraula “estabilitat” fins a 
20 cops en el seu discurs 
inaugural de 10 minuts. I 
Christian Vits destacava al 
Wall Street Journal que el 
nou cap va marcar com a 
prioritat “reformular el re-
torn a la normalitat en polí-
tica monetària”. Tota una 
declaració d’intencions. 

Weidmann vol seguir estric-
tament la política tradicio-
nal anti-inflacionista tan al 
Bundesbank com al BCE i 
distingir clarament entre 

política monetària i fiscal, 
mantenint aquesta darrera 
dins l’esfera dels governs 
nacionals i no dels bancs 
centrals. Això sí, demana 
també que els inversors pri-
vats assumeixin part de la 
responsabilitat en qualsevol 
rescat financer futur. Aquí 
cal recordar que el BCE ha 

estat aplicant importants 
mesures d’estabilització per 
a les entitats bancàries i 
comprant sumes considera-
bles de deute públic dels 

països de la zona euro. 
Weidmann, tal com va fer 
Weber, ho critica i ho refu-
sa, argumentant que són 
mesures únicament de curt 
termini que generen uns 
“efectes secundaris” que no 
fan més que augmentar la 
necessitat de mesures d’es-
tabilització. 

Així doncs, el consell de go-
vern del BCE tindrà una veu 
encara més crítica, si cap, 
amb les decisions allunya-
des de la praxis tradicional 
que darrerament ha pres la 
institució amb l’objectiu 
d’evitar la fallida del siste-
ma financer europeu, de 
l’euro i de les polítiques fis-
cals nacionals. 

 

Weidmann vol seguir estrictament la 
política tradicional anti-inflacionista 
tant al Bundesbank com al BCE. 
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CONFLICTE ENTRE DESENVOLUPAMENT I 
SOSTENIBILITAT? EL CAS DEL MOVIMENT ANTI-
MINER A PERÚ 
Juny 2, 2011 

Més de 3 setmanes porten aixecats en 
protesta els habitants aimaras de la 
zona fronterera entre Perú i Bolívia, a 
la regió de Puno. La ruta de trànsit 
entre ambdós països ha estat bloque-

jada i l’activitat econòmica pràctica-
ment paralitzada. Els motius: la proli-
feració de les activitats mineres i pe-
troleres, la majoria de capital estran-
ger, que abunden en aquest punt. 
Avui, a 5 dies 
de la segona 
volta de les 
eleccions ge-
nerals a Perú, 
els comitès 
populars han decidit establir una tre-
va i reobrir la frontera. Les mobilitza-
cions es reprendran el proper 7 de 
juny, sota l’amenaça de no reconèixer 
l’executiu elegit a les urnes si no s’at-
enen les seves reclamacions. 

En aquesta regió del sud de Perú con-
vergeixen diversos factors de gran 

rellevància que han acabat per ali-
mentar un conflicte de difícil resolu-
ció a molt pocs dies d’unes eleccions 
molt transcendentals al país. Per un 
cantó, en aquesta regió hi ha predo-

mini dels indis aima-
ras, situats en un 
conflicte social per-
manent amb el Perú 
més metropolità pel 
reconeixement dels 
seus drets. Per un 
altre cantó, aquesta 
és una de les zones 
més emblemàtiques i 
admirades de tota 
Amèrica del Sud ja 
que és on es troba el 
llac Titicaca, enmig 
dels Andes. Però al-

hora és un sòl ric en recursos natu-
rals, com tot Perú, fet que atreu nom-
broses inversions d’empreses mineres 
tan nacionals com estrangeres. Final-
ment, és un punt estratègic que con-

necta la zona econòmicament més 
potent de Bolívia amb Perú i els seus 
ports. La Paz, capital boliviana, es 
troba relativament a pocs kilòmetres 
de la regió de Puno i el trànsit d’expo-
rtacions és considerable. 

Així doncs, aquest és un nou episodi a 
Amèrica Llatina de xoc frontal entre 

Les mobilitzacions es reprendran el 
proper 7 de Juny, sota l’amenaça de no 
reconèixer l’executiu elegit a les urnes si 
no s’atenen les seves reclamacions 
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interessos econòmics, població 
exclosa del desenvolupament i 
preservació del medi ambient. 
Es tracta del mateix debat en 
que el concepte ‘desen-
volupament sostenible’ 
sembla que estigui format 
per dos idees totalment ir-
reconciliables, quan, en reali-
tat, la comunitat científica i eco-
nòmica internacional s’està es-
forçant per demostrar que no 
ha de ser així. 

Un conflicte creixent amb 
el rerefons dels interessos 
miners 

Aquest conflicte al Perú es va 
iniciar amb l’anunci per part de 
l’empresa minera canadenca 
Bear Creek que al 2012 iniciaria 
les operacions a l’explotació mi-
nera de Santa Ana, dins la regió 
de Puno, un cop obtingui defini-
tivament la concessió per part 
de l’executiu de Lima. Aquest 
projecte és el que ha aixecat el 
rebuig de gran part de la pobla-
ció aimara ja que temen que 
això contamini els recursos hí-
drics i el sòl d’aquesta regió am-
bientalment delicada, de la qual 
depenen. La manca de diàleg 
entre les parts i la poca voluntat 
de respectar els interessos de 
cadascú ha fet que el conflicte 
s’agreugi des que va iniciar-se a 
principis de maig. 

El malestar era latent en una 
població descontenta per la po-
lítica minera del govern: “des de 
Lima s’han continuat concedint 
permisos d’explotació de mines 
automàticament, sense cap con-
sideració de les opinions de la 
comunitat local”, declarava l’e-
conomista peruà Epifanio Baca 
en un reportatge d’Al-Jazeera. 
Tot plegat ha portat finalment a 
que els grups de protesta recla-
messin, en boca del líder del 

Front de Defensa dels Recursos 
Naturals, Walter Aduviri, la to-
tal cancel�lació i reversió de to-
tes les concessions mineres i 
petroleres de la regió de Puno 
com a condició per aturar les 
mobilitzacions. Això és quelcom 

impossible de fer d’acord a la 
constitució peruana actual, se-
gons apareix als mitjans de co-
municació peruans. 

A això cal afegir-hi el punt de 
vista dels inversors. El CEO de 
Bear Creek, Andrew Swarthout, 

ha realitzat unes declaracions, 
recollides per Mineweb, en que 
deia que “hi ha moltes compa-
nyies observant la situació a Pu-
no. Si nosaltres finalment en-
trem en problemes seriosos i no 
som capaços de dur a terme les 
inversions previstes en el pro-
jecte de Santa Ana i en altres 
projectes que tenim previstos, 
altres companyies es prendran 
una pausa també en aquest pa-
ís”. Bear Creek ja ha invertit uns 
25 milions de dòlars a Santa 
Ana. 

A Puno, s’han donat drets de 
mineria a empreses estrangeres 
sobre el 35% del territori, tot i 
que només un 1% d’elles ha ini-
ciat formalment les operacions. 
En altres províncies on la mine-
ria també està estesa, aquest 
sector ha portat un fort boom 
econòmic i ha creat ocupació; 
però les dades socials semblen 

indicar que 
aquest desen-
volupament no 
ha calat prou 
entre la pobla-
ció. 

També cal 
considerar al-
tres factors 
socials en l’-

arició del moviment de protesta 
aimara. Segons apareix al mitja 
de comunicació peruà de El Co-
mercio, la regió de Puno era un 
territori declarat com reserva 
aimara on es regulava forta-
ment les activitats econòmiques 
permeses. Els propis habitants 

Es tracta d’un nou episodi de xoc frontal 
entre interessos econòmics, població ex-
closa del desenvolupament i preservació 
del medi ambient. 
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van demanar que s’aixequés 
aquesta regulació per poder fer 
un ús complet de les seves ter-
res a finals dels anys 90. El pro-
blema va aparèixer quan, al cap 
d’uns mesos, la majoria de pe-
tits propietaris van acabar ve-
nent les terres a causa dels pro-
blemes de subsistència que pa-
tien a curt termini i la manca de 
recursos. Això va facilitar que 
apareguessin empreses estran-
geres amb l’objectiu de comprar 
terres per desenvolupar activi-
tat minera a la zona, fet que és 
actualment la font de protesta. 

Fins al moment, les mobilitzaci-
ons han aconseguit que l’actual 
executiu dirigit per 
Alan García hagi acor-
dat suspendre les con-
cessions mineres en 
curs a les províncies en 
conflicte, tot i que Wal-
ter Aduviri ja ha anun-
ciat que les seves recla-
macions no es veuen 
reflectides en els acords. 
El conflicte també ha 
entrat a la batalla elec-
toral. Tots dos candi-
dats presidencials, 
Ollanta Humala i Keiko 
Fujimori, han declarat la volun-
tat d’augmentar els impostos 
per les empreses mineres i en-
durir la regulació (Humala en 
major grau que Fujimori). El 
The Guardian ha qualificat les 
eleccions de diumenge com la 
tria “entre el càncer o el sida”. I 
els dirigents de la mobilització 
els acusen de no tractar el tema 
principal: no volen cap tipus 

d’activitat mine-
ra a la regió. 

Perú ja ha patit 
altres accions 
contra la mineria 
recentment, pels 
mateixos motius 
que a Puno: el 
rebuig pels efec-
tes perjudicials 
sobre els recur-
sos naturals i l’agricultura. El 
mes passat es va suspendre l’-
activitat a una mina de coure a 
la província d’Arequipa per la 
mort de 3 miners en xocs contra 
la policia. I a la província d’Ang-
araes, els habitants van ocupar 
una mina de zinc. 

La necessitat de lligar dos 
conceptes: desenvolupa-
ment i sostenibilitat 

El conflicte entre la població 
aimara i l’executiu peruà està 
encara lluny de ser resolt. El 
conflicte entre desenvolupa-
ment econòmic i sostenibilitat 
ambiental, també. El crit de 
protesta més escoltat a Puno és 

“mina no, agro sí”. Això repre-
senta una polarització impor-
tant de dos dimensions apa-
rentment oposades però que no 
hi ha dubte que estan totalment 
interrelacionades. Són part del 
mateix problema. 

Per una part, no s’acaba d’a-
torgar al medi ambient tot el 
valor econòmic que representa 
per les activitats humanes. 
Aporta molts beneficis intangi-
bles en forma de serveis d’apr-
ovisionament, serveis de regula-
ció (clima, qualitat de l’aire, 
prevenció d’erosió i inundaci-
ons, etc.) i de serveis culturals. 
El medi ambient ens prove-
eix a les persones i a les 
empreses de serveis ambi-
entals que són la base de 
les activitats econòmiques. 
Per una altra part, sembla que 
no es puguin desenvolupar unes 
activitats econòmiques adequa-
des i sostenibles, és a dir, que 
no disminueixin la qualitat i el 
valor d’aquests serveis dels eco-
sistemes. 

Hi ha nous camins cap al pro-
grés. Des de la ciència econòmi-
ca s’estan assentant les bases 

No s’acaba d’atorgar al 
medi ambient tot el va-
lor econòmic que repre-
senta per les activitats 
humanes. 

The Guardian ha qualifi-
cat les eleccions de diu-
menge entre Humala i 
Fujimori com la tria 
‘entre el càncer o el sida’. 
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per a incloure el medi am-
bient dins tots els models 
de creixement i desenvolu-
pament: a més del capital 
físic, capital humà, capital 
financer i capital social, 
també caldrà conside-

rar el capital natural. I 
des de l’acció política, s’e-
stan duent a terme impor-
tants esforços per promou-
re l’economia verda, no 
només des de les adminis-
tracions nacionals sinó 

també des d’organismes 
internacionals com les Na-
cions Unides, a través del 
Programa de les Nacions 
Unides pel Medi Ambient 
(PNUMA; UNEP en les 
sigles en anglès). 

Informació addicional 

[1] Protestants tanquen la frontera entre Perú i Bolívia. Article de Stephanie Garlow al Global 

Post; 24 de maig. 

http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/que-pasa/peru-bolivia-border-protest

-mine 

 

[2] Seguiment de la notícia al diari peruà de El Comercio, a través del ‘tag’ Protestas en Puno. 

http://elcomercio.pe/tag/278380/protestas-en-puno 

 

[3] Perú suspèn concessions mineres en diverses províncies. Article de Dorothy Kosich a la web 

especialitzada en el sector miner, Mineweb.com; 1 de juny. 

http://www.mineweb.com/mineweb/view/mineweb/en/page72068?

oid=128350&sn=Detail&pid=102055 

 

[4] Les protestes al Perú es mantenen. Article d’Ashley McEachern al New Socialist; 31 de maig. 

http://www.newsocialist.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446:peruvian-

protests-prevail&catid=53:blog&Itemid=68 

NOVES MOSTRES DE DESCONTENT SOCIAL A LA XINA: COM EL 
PROGRÉS DESIGUAL HI JUGA UN PAPER CLAU 
Juny 16, 2011 

De la darrera mostra de 
malestar social a la Xina, a 
la vasta ciutat de Guang-
zhou, se n’han transcendit 
molt pocs detalls. Tampoc 
se n’ha fet gaire ressò. Les 
fortes protestes es van inici-
ar a partir dels rumors d’un 
episodi emmirallat en l’his-

tòric inici de les revoltes 
àrabs: un venedor ambulant 
era mort dissabte passat a 
mans de la policia xinesa, i 
la seva dona, embarassada, 
era fortament colpejada. 
Alguns mitjans de comuni-
cació internacionals recu-
llen, però, que l’home en 

qüestió ha donat una roda 
de premsa per mostrar que 
està sa i estalvi. Avui la situ-
ació està bastant calmada, 
però el que destaca de tot 
plegat és que la Xina acu-
mula durant aquestes darre-
res setmanes nombrosos 
episodis de violència social. 

14 
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Tal com diu Jeremy Page al 
Wall Street Journal, aquestes 
situacions “estan posant a 
prova l’habilitat del Partit Co-
munista de controlar la socie-
tat sense recaure en la força 
bruta”. 

Guangzhou és una de les prin-
cipals metròpolis xineses, un 
gran nucli industrial tèxtil on 
bona part de la mà d’obra pro-
vé d’altres regions del país, 
fugint de la dura vida rural. 
Els immigrants, precisament, 
han estat els protagonistes de 
les protestes. El diari nord-
americà també es fa eco dels 
comentaris de la gent, en que 
es comenta que hi ha mostres 
que la població està encara 
molt enfadada tot i que la si-
tuació ja està calmada, gràcies 
al desplegament de més d’un 
miler d’efectius policials anti-
disturbis. Les protestes es po-
drien seguir repetint, diu, ja 
que hi ha la sensació manifes-
ta que el govern no es preocu-
pa pels problemes dels treba-
lladors. 

Realment la situació social a 

la Xina es va tornant cada cop 
més tensa a mesura que l’ent-
orn canvia i a l’interior el des-
content es fa notori. Cal recor-
dar, per exemple, aquelles pri-
meres manifestacions en algu-
nes grans ciutats als mesos de 
febrer i març de 2011 que van 
rebre el nom de la ‘Revolta del 
gessamí’, ràpidament neutra-
litzades pel govern. La situa-
ció actual comença a ser difícil 
de sostenir: les males condici-
ons laborals i socials en que es 
sustenta el sistema productiu 
xinès, juntament amb una 
complicada situació econòmi-
ca, trenquen amb la tradicio-
nal i fèrria “gestió social” que 
ha estat aplicant un partit 

únic que es prepara per canvi-
ar de líder aquest 2012. 

Desigualtat i migracions: 
“si es gestiona malament, 
es crearà una amenaça 
major per l’estabilitat” 

Aquesta és la conclusió que 
serveix com a clau de volta de 
la situació social actual a la 
Xina, almenys en aquelles 
parts més industrialitzades i 
que atreuen més migració in-
terna. La frase prové, segons 
un article de Chris Buckley a 
Reuters, d’un informe recent 
del think-tank xinès State 
Council Development Rese-

arch Center. Aquest 
fenomen, de fet, és 
quelcom palès actu-
alment a moltes eco-
nomies emergents, 
fruit d’un fort des-
envolupament en un 
període molt curt de 
temps (eKonomicus 
va analitzar el cas de 
Singapur a la revista 
del mes de Maig). La 

Hi ha la sensació manifesta que el govern 
no es preocupa pels problemes dels treba-
lladors. 

Les males condicions laborals i socials en 
que es sustenta el sistema productiu xinès, 
juntament amb una complicada situació 
econòmica, trenquen amb la tradicional i 
fèrria ‘gestió social’ aplicada pel partit 
únic. 

15 
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conseqüència: manca de justí-
cia i marginalització, tot i les 
oportunitats laborals. És un 
factor clau de desestabilització 
i pot comprometre la viabilitat 
de l’Estat i de la pròpia socie-
tat a mig termini en cas que 
no s’aportin solucions facti-
bles. 

El subdesenvolupament acos-
tuma a ser una trampa, i és en 
aquestes situacions on es for-
men les economies duals: un 
petit sector social aconsegueix 
ascendir a nivells elevats de 
benestar i prosperitat, però la 
majoria del país es manté en 
una economia pràcticament 
de subsistència sense opcions 
a revertir-ho. Aquest anàlisi es 
pot fer, per exemple, a nivell 
de les quatre principals econo-
mies emergents del moment: 
a més de la Xina, també s’inc-
lou Brasil, l’Índia i Rússia (els 
coneguts com BRIC). 

Per escenificar aquesta situa-

ció, un indicador com és l’índ-
ex de desenvolupament humà 
(IDH) aporta més informació: 
complementa la renda per cà-
pita amb altres indicadors que 
representen l’esperança de 
vida, l’alfabetització dels 
adults i  l ’ índex d’es-
colarització. Es pot comprovar 
com el progrés econòmic no 
s’ha vist traslladat a un pro-
grés generalitzat en l’àmbit 
més social. Observant les da-
des relatives a l’IDH dels 4 
membres dels BRIC, Brasil i 
Rússia han retrocedit posici-
ons, l’Índia s’ha mantingut en 
una posició alarmantment 
baixa (tot i registrar un fort 
increment en el valor de l’IDH 
en passar d’un 0.439 a un 
0.612 del 1995 al 2007) i la 

Xina és l’única que ha mostrat 
signes clars i inequívocs d’un 
òptim desenvolupament. 

Per mostrar-ho, l’índex de Gi-
ni, que dóna una mesura del 
grau de desigualtat de rendes 
(0 indica una societat total-
ment igualitària i 100, una to-
talment desigual), és especial-
ment elevat per a Brasil i la 
Xina; en aquest darrer cas, 
fins i tot ha augmentat, esce-
nificant amb dades la tensa 
situació social en els darrers 
anys. En el cas de Rússia, l’ín-
dex ha disminuït notablement 
des d’un nivell molt alt, que es 
va generar com a conseqüèn-
cia del pas cap a una economia 
ràpidament liberalitzada. 

16 
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Per acabar, no es pot oblidar que moltes 
de les economies emergents que escenifi-
quen aquests problemes, en general, en-
cara tenen un greu dèficit de democràcia. 
Cal incloure-ho com un dels factors deto-
nants també. Caldrà estar atents si, pa-
ral�lelament al desenvolupament econò-
mic, aquestes societats també experimen-
taran la mateixa set de democràcia que hi 
va haver a Europa durant la reconstrucció 
posterior a la Segona Guerra Mundial. 
Això serà clau per al benestar col�lectiu de 
tot el món. 

 

Informació addicional 

 

[1] Reportatge dels esdeveniments a Guangzhou: (AFP) “Residents descriuen les temudes protestes de 
la Xina”. 15 de Juny. 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ieCUHHAwSAsm-1Pqssa7Qe7cfKIA?
docId=CNG.921d971040a618e5fd16673c1ea984a7.5b1 
 
[2] (Wall Street Journal) La Xina controla el malestar del sud del país, 15 de Juny. 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304665904576385420593195718.html 
 
[3] Cartes des de la Xina, blog d’Evan Osnos al diari The Newyorker. La Xina: veritat, rumors i un cis-
tell de fruita. 14 de Juny. 
http://www.newyorker.com/online/blogs/evanosnos/2011/06/truth-rumors-and-fruit-baskets.html 
 
[4] (Reuters) El descontent de la migració rural amenaça l’estabilitat de la Xina, segons un think-tank 
estatal. 14 de Juny. 
http://www.reuters.com/article/2011/06/14/us-china-labour-migrant-idUSTRE75D0ZK20110614 
 
[5] (eKonomicus) Els primers símptomes clars de descontent laboral a la Xina amenacen el sindicat 
únic. 28 de Juny de 2010. 
http://ekonomicus.com/2010/06/28/els-primers-simptomes-clars-de-descontent-laboral-a-la-xina-
amenacen-el-sindicat-unic/ 
[6] Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Informe de Desenvolupament 
Humà (en castellà). 

http://hdr.undp.org/es/ 
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EUROPA, GRÈCIA I LA POLÍTICA DE RESCAT 
FINANCER: GENERANT DESCRÈDIT VERS EL PROJECTE 
COMÚ? 
Juny 23, 2011 

Només ha passat un cap de setmana 
des que Angela Merkel i Nicolas Sar-
kozy desencallessin l’acord per un 
segon rescat de Grècia, és a dir, per 
ampliar l’ajuda financera en volum i 
en durada temporal, sempre i quan 
hi participés el sector privat 
“voluntàriament”. Però dilluns ja es 
va veure que no seria així de mo-
ment, ja que els prestataris europeus 
i el Fons Monetari Internacional van 
paralitzar el pagament d’un nou 
tram del rescat. Cada cop s’aixequen 
més dubtes sobre si realment acaba-
rà funcionant aquesta política eco-
nòmica europea (vistos els resultats, 
anti-europea) que es basa en ajuda 
financera per retornar els deutes a 
canvi d’austeritat i una forta reduc-
ció de l’estat del benestar. La fractu-
ra a Europa pot ser important no 
només entre els propis Estats sinó 
entre la política europea i una socie-

tat que no entén com les coses s’est-
an fent així. 

Aquest pla, segons el context actual i 
tal i com s’ha dissenyat, pot portar 
fàcilment a la conclusió que el que 
essencialment es pretén no és fer 
retornar Grècia al camí del creixe-
ment, sinó continuar “salvant” el 
sector financer europeu, principal 
tenidor de bons públics grecs. El 
creixement a Grècia es podria acon-
seguir a través d’una reestructuració 
controlada del deute (hi ha casos 
d’èxit, com el d’Uruguai) i no gene-
raria tants costos socials a priori. 
Però s’ha optat per un entramat en 
que els problemes de deute grec són 
solucionats amb més deute, tal com 
criticava recentment l’economista 
Xavier Sala-i-Martí. La clau està en 
veure com el deute de Grècia passa 

progressivament d’estar 
en mans privades a estar 
a càrrec dels diners pú-
blics europeus. Com fun-
ciona? 

El deute grec, de mans 
privades a mans pú-
bliques: com funcio-
na? 

El mecanisme és complex, 
però es podria resumir de 
la següent manera. El 
principal risc que té Grè-
cia és el d’insolvència, és a 
dir, que no tingui sufici-
ents diners com per 

S’aixequen dubtes sobre si acabarà funcionant 
aquesta política econòmica europea basada en aju-
da financera per retornar deutes a canvi d’a-
usteritat i una forta reducció de l’estat del benestar. 



eKonomicus.com   Juny 2011 Creixement econòmic 

19 

afrontar el venciment de part del seu deute públic i 
poder retornar el capital als inversors de bons 
grecs. La major part d’aquests inversors són pri-
vats (fons d’inversió, entitats bancàries, assegura-
dores, etc.), per tant, haurien d’assumir fortes pèr-
dues en cas que Grècia no pagui. La filosofia d’Eur-
opa segueix sent la de protegir el sector financer de 
qualsevol risc o pèrdua (i a cada país li interessa 
salvar el “seu” sector financer). Per això, el rescat 

de Grècia consisteix en dotar el govern de sufici-
ents diners com per a que pugui retornar el deute 
públic als inversors, en les condicions normals. Ara 
bé, els diners europeus enviats a Grècia són, alho-
ra, préstecs. 

I aquí apareix el problema. S’ha vist que no és se-
gur que Grècia pugui garantir la seva solvència de 
cara al 2012 (quan vencia el rescat previst) i, en el 
fons, es tracta tot plegat de diners aportats pels 
contribuents europeus. Per tant, els països mem-
bres de la Unió Europea i el Fons Monetari Inter-

Xarxa de deute públic que es deuen uns països amb els altres (tant al sector públic com als creditors privats) a data de Desembre 2009. En 

aquells moments, el BCE encara no havia actuat. Font: Bank of International Settlements, a través del NYTimes.com  

La clau està en veure com el 
deute de Grècia passa progres-
sivament d’estar en mans priva-
des a estar a càrrec dels diners 
públics europeus.  
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nacional han postergat el seguir 
dotant Grècia amb recursos fi-
nancers sense tenir la seguretat 
que els podrà tornar (això passa, 
a priori, per un acord d’unió po-
lítica entre Giorgos Papandreu i 
l’oposició grega, que sembla 
aconseguit). Alhora, diversos 
països, entre els que destaca Ale-
manya però també hi ha Luxem-
burg, Holanda i Finlàndia, exi-
geixen que el sector privat també 
assumeixi part del cost d’aquest 
pla grec. 

L’únic problema, tal i com obser-
va el diari alemany Die Spiegel a 
la seva versió internacional, és 
que cada cop hi ha menys i 
menys creditors privats per invo-
lucrar. En el cas alemany, 
aquests han defugit dels bons 
públics grecs i han realitzat ven-
des massives (assumides pel sec-
tor públic): els bancs s’han des-
fet al voltant d’un terç d’aquests 
actius de maig de 2010 a febrer 
d’aquest any, passant-ne a tenir 
per valor de 10.300 milions d’e-
uros, i les companyies assegura-
dores han passat de tenir 5.800 
milions d’euros en bons grecs a 
tenir-ne només 2.800 milions. 
Pràcticament només els bancs 
estatals regionals segueixen 
mantenint aquest actiu. I el Banc 
Central Europeu també, per des-
comptat, desprès de la seva com-
pra massiva de deute de governs 

europeus a principis d’any. 

Això permet contestar a la se-
güent pregunta: per quina raó el 
govern alemany va proposar que 
els inversors privats amb deute 
públic grec també havien de con-
tribuir a aquesta nova ajuda? 
Doncs perquè les entitats bancà-
ries i asseguradores d’Alemanya 
ja s’han desprès d’una part im-
portant dels bons grecs i, per 
tant, els riscos i els costos pel 
sector financer d’aquest país són 
molt menors. A més, el parla-
ment alemany, en una de les po-
ques manifestacions de sensate-
sa en tot l’episodi, no ho hagués 
aprovat. I per què Nicolas Sarko-
zy s’hi va oposar fins al punt de 
forçar que aquesta participació 
del sector privat només fos “de 
forma voluntària”? Doncs per-

què els bancs francesos encara 
posseeixen al seu actiu enormes 
quantitats de bons grecs i no vol 
forçar-los a assumir les pèrdues. 
Exercici de solidaritat, enlloc. 

Així doncs, tot just fa un any i 
mig, el panorama del deute pú-
blic de Grècia era totalment dife-
rent (tal com mostra el gràfic en 
forma de xarxa). Llavors estava 
en mans del sector privat, bàsi-
cament del sector financer ale-
many i francès, en major mesu-
ra, i anglès. Amb el temps, a me-
sura que el govern de Papandreu 
vagi retornant el deute als credi-
tors privats i els governs euro-
peus vagin prestant nous diners 
a Grècia, com a part del rescat, 
els bons grecs estaran en mans 
cada cop més públiques. 

Balanç econòmic i social: 
política europea o euroes-
cèptica? 

Sí, vist en perspectiva, és cert: 
per un cantó, Grècia ha estat es-
tirant moltíssim més el braç que 
la màniga i, a més, va mentir so-
bre la seva situació econòmica 
quan va sol�licitar entrar a l’-
Euro. Per un altre cantó, si Grè-
cia es torna insolvent i no pot 
retornar el deute, pot generar 
greus pèrdues al sistema finan-
cer europeu (sobretot  francès i 

Per quina raó el govern alemany va proposar 
que els inversors privats amb deute públic 
grec també havien de contribuir a aquesta 
nova ajuda?  

Tot i els problemes que ha generat Grècia, no 
és possible menystenir-se de dir que aquesta 
política europea representa una mostra de ci-
nisme desmesurada. 

Tot i els problemes que ha generat Grècia, no 
és possible menystenir-se de dir que aquesta 
política europea representa una mostra de ci-
nisme desmesurada. 
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alemany) i de retruc pot agreujar 
la crisi a tot el continent via con-
tagi negatiu sobre l’euro i sobre 
el deute públic de la resta de paï-
sos. Ara bé, dit això, no és possi-
ble menystenir-se de dir que 
aquesta política europea repre-
senta una mostra de cinisme 
desmesurada. 

Imposant reformes tan dures i 
tan contraproduents a Grècia 
(que poden ser perfectament la 
causa de que el país no hagi as-
solit el grau de recuperació espe-
rat), s’asseguren certa estabilitat 
financera per la resta de països 
del continent, pel bé comú euro-
peu. Però aquest no és el Projec-
te Europeu del que ens van par-
lar els Pares d’Europa. Definiti-
vament caldria considerar si val 
la pena carregar-se el benestar 
d’una societat com la grega i fer-

la retrocedir unes quantes dèca-
des només per evitar que unes 
entitats financeres hagin de per-
cebre els diners prestats amb 
uns anys de retard (que això és 
el que implica una reestructura-
ció del deute). 

Si Grècia fa fallida i deixa de pa-
gar… a qui deixarà de pagar? 
Majoritàriament a bancs france-
sos, al Banc Central Europeu i al 
sector públic europeu (i en me-
nor mesura a altres bancs euro-
peus), que hauran d’assumir les 
pèrdues. També és veritat que 
això tindria un impacte gens 
menyspreable sobre tots els paï-
sos que es veiessin directament 
afectats. La reestructuració del 
deute públic grec, com a tal, con-
sistiria en acordar dacions de 
part del crèdit o en retardar el 
pagament als creditors, res que 

aparentment no es pugui assu-
mir. 

Sembla talment com si es tractés 
de sacrificar un país. En nom de 
salvaguardar el sector financer i 
d’una estabilitat comuna per la 
resta d’Europa, tan sols ha cal-
gut assumir la paralització del 
desenvolupament econòmic de 
Grècia (i, en part, també d’I-
rlanda i Portugal). Tan sols ha 
calgut abocar tot el país en un 
profund desgavell i tallar d’arrel 
la capacitat de progrés de tota 
una generació de grecs, present i 
futura, a través de dràstiques 
reformes. Tal com diu la perio-
dista Carme Colomina al seu 
blog de l’ARA, “la distància entre 
governants i governats comença 
a ser difícil de salvar a la plaça 
Sintagma d’Atenes; una UE mal 
gestionada encamina els seus 
ciutadans cap a l ’euro-
escepticisme i el descrèdit del 
projecte europeu”. Per descomp-
tat, qui voldrà sentir-se europeu 
ara, a Grècia? Anirem els euro-
peus sent rescatats a mesura que 
les pressions dels mercats vagin 
d’una punta a l’altra de la Unió? 

Informació addicional 

[1] Troika report: Greece needs a bailout; article de Stefan Schultz al Die Spiegel International. 9 de Juny 
de 2011. 
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,767559,00.html 
 
[2] Greek debt swap: private creditors could agree to 35-billion-euro rollover; article al Die Spiegel Inter-
national. 10 de Juny de 2011. 
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,767891,00.html 
 
[3] Europe’s web of debt. Suport gràfic de la xarxa de deute a Europa; publicat al New York Times. 1 de 
Maig de 2010. 
http://www.nytimes.com/interactive/2010/05/02/weekinreview/02marsh.html 
 
[4] La quiebra suave de Grecia fue idea del Deutsche Bank; article de Rafael Poch a La Vanguardia. 18 de 
Juny de 2011. 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20110618/54172765459/la-quiebra-suave-de-grecia-fue-
idea-del-deutsche-bank.html 
 
[5] Europa, reinicia’t. Article de Carme Colomina al Diari Ara. 19 de Juny de 2011. 
http://www.ara.cat/ara_premium/cronica/Europa-reiniciat_0_502149837.html 

Qui voldrà sentir-se europeu ara, a Grècia? 
Anirem els europeus sent rescatats a mesura 
que les pressions dels mercats vagin d’una 
punta a l’altra de la Unió?  
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LES PIMES, LES MÉS AFECTADES PER LA CRISI 
Juny 20, 2011 

Article originalment publicat al diari 
ARA, secció Emprenem:  

http://emprenem.ara.cat 

Recentment, en una reunió amb petits em-
presaris i emprenedors vaig sentir la frase: 
“Serem nosaltres els que traurem aquest 

país de la crisi i no les grans corporaci-

ons”. Em va cridar força l’atenció, sobretot 
per la seguretat de les paraules d’aquell ho-
me i pels gestos d’afirmació de la resta dels 
assistents. Serà veritat? O està sent veritat? 

La realitat es mostra en forma d’estudi rea-
litzat recentment per l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) sobre l’accés al finança-
ment de les Petites i Mitjanes Empre-
ses (PiMEs) a Espanya, i reflexa que du-
rant el 2010 un 38% de les PiMEs varen 
tenir importants necessitats de finança-
ment. Tal i com observem en el gràfic:  

- En un 25,2% d’aquests casos el crèdit va 
ser denegat.  

- Un 24,2% van accedir a una part del fi-
nançament demandat.  

- I en un 50,6% dels casos, sí que van obte-
nir el finançament necessari.  

Respecte les dades registrades l’any 2007, 
és a dir, a l’inici de la crisi econòmica ob-
servem que: 

- En aquell any només un 9,8% dels crèdits 
es denegaven . 

- Un 10% accedia a una part del finança-
ment. 

- I a un 80,3% dels casos demandats, si que 

Durant el 2010 un 38% de les PiMEs 
varen tenir importants necessitats de 
finançament. Només la meitat va ob-
tenir el finançament necessari, men-
tre que, al 2007, l’obtenien el 80% de 
les empreses. 
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se’ls concedia la totalitat del fi-
nançament. 

El resultat és prou alarmant, ja 
que els crèdits denegats han 
crescut un 257% en aquests úl-
tims 4 anys que portem de crisi. 
A més, a l’enquesta a les PiMEs, 
basada en una mostra de 3.000 
empreses d’entre 10 i 250 emple-

ats i que forma part d’un projecte 
conjunt a nivell europeu, un 60% 
d’aquestes declaren que l’accés al 
crèdit ha empitjorat i preveuen 
que durant el període 2011-2013 
tindran serioses dificultats de 
finançament. 

Segons el mateix Institut d’Est-
adística, les principals raons que 

al�leguen els bancs per denegar el 
crèdit són la insuficiència de 
garanties o avals, l’existència 
de massa préstecs en vigor o la 
baixa qualificació de la solvència 
financera. En definitiva, el càn-
cer que corca l’economia en els 
cicles baixos: la manca de confi-
ança. 

BRIC, PIGS I ARA BELLS 
Juny 29, 2011 

La dèria dels anglosaxons de ba-

tejar grups de països està de mo-

da. La última la protagonitza l’-

economista francès François-

Xavier Chauchat i Edward Hugh 

la reprodueix i analitza en la seva 

publicació “BELLS in Hell that 

Don’t Go Ting-a-Ling-a-

Ling”. Si primer varen ser els 

BRICS: Brasil, Rússia, Índia, Xi-

na i Sud-àfrica, després els PIGS: 

Portugal, Irlanda, Grècia i Espa-

nya, ara és el torn dels BELL: 

Bulgària, Estònia, Letònia i Litu-

ània. Hugh i Chauchat fan un joc 

de paraules, ja que “bell” en an-

glès significa campana, i a 

més, “BELLS in Hell that Don’t 

Go Ting-a-Ling-a-Ling” és una 

pel�lícula dels anys 1960 prota-

gonitzada per Gregory Peck.  

Segons Hugh, aquest grup de 

països anomenats BELL són una 

esperança per a totes aquelles 

economies perifèriques de la 

Unió Europea (UE). Tot i això, 

de la mateixa manera que els 

PIGS, entre ells Espanya, han 

tingut èpoques d’un elevat dèficit 

públic i de serioses dificultats 

econòmiques, que fins i tot varen 

posar en dubte la sostenibilitat 

del seu tipus de canvi fix*. De 

tota manera, aquestes economies 

s’han recuperat seguint les direc-

trius del Fons Monetari Interna-

cional (FMI) fins que, al 2004, 

Estònia, Letònia i Lituània van 

poder entrar a la Unió Europea. 

Per al Sr. Hugh, que per cert viu 

a Barcelona, Letònia va cometre 
un greu error al no devaluar la 

seva moneda. Després afegeix 

* En un tipus de canvi fix, el valor de la moneda està fixat per l’estat i s’ajusta respecte un altre valor: una altra moneda (per exemple el dòlar i 

l’euro), el preu de l’or, … Per entendre més bé el concepte de tipus de canvi: 

“¿Qué es un tipo de cambio fijo? ¿Cómo se modifica un tipo de cambio fijo?” – Economy Weblog – 13/06/2007 

http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/06/que_es_un_tipo.php 

Segons Hugh, aquest grup de països anome-
nats BELL (Bulgària, Estònia, Letònia i Litu-
ània) són una esperança per a totes aquelles 
economies perifèriques de la Unió Europea. 
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que, segons l’economista Chauc-

hat citat anteriorment, la crisi 

d’aquests països va ser més de 

liquiditat, falta de diner en l’eco-

nomia, que de solvència del sis-

tema. L’exemple més clar és que 

molts analistes financers havien 

fet l’errònia comparació entre 

Letònia i la crisi d’Argentina de 

finals dels anys 1990. A Argenti-

na hi havia una falta solvència de 

l’estat i a Letònia hi havia una 

simple falta de pagament de les 

seves obligacions a curt termini. 

Arribats a aquest punt, aclarirem 

que una crisi de liquiditat és 

una falta de capacitat de paga-

ment de les obligacions a curt 

termini i que, en canvi, una crisi 

de solvència es dóna quan els 

actius no són suficients per do-

nar suport als passius, és a dir, 

des del punt de vista empresarial 

s’entendria com si venent tot el 

que un té no pogués pagar els 

seus deutes. Per tant, la liquidi-

tat està més relacionada amb el 

curt termini, i la solvència amb 

el llarg termini. Es diu per exem-

ple que la crisi grega és una crisi 

de solvència i no tant de liquidi-

tat. 

A mode de sarcàstic exemple, 

suposem que tenim dos indivi-

dus: Emilio Botín i un indigent. 

Els dos van a un restaurant a so-

par i es troben que, havent sopat 

no poden pagar: el primer, el Sr. 

Botin, per haver-se deixat la tar-

ja de crèdit a casa i tampoc tenir 

diner en efectiu i el segon, l’i-

ndigent, per no treballar i per 

tant no tenir diners enlloc. El 

primer es trobarà davant un pro-

blema de liquiditat, mentre que 

el segon davant un problema de 

solvència. Decidiu vosaltres ma-

teixos quin dels dos està en pit-

jor situació. 

Informació addicional 

[1] BELLS in hell that don-
’t go ting-a-ling-a-ling. 
Article de Edward Hugh a 
Fist-Full-Of-Euros. 5 de 
Juny. 

http://fistfulofeuros.net/
afoe/bells-in-hell-that-
dont-go-ting-a-ling-a-ling/ 

[2] “Riesgo de devaluación 
en Letonia: riesgos e im-
plicaciones” – Analistes 
Financieros Internaciones 
(AFI) – 21/07/2009 

http://www.afi.es/
ContentWeb/
EmpresasUnicaja/riesgos/
devaluacion/en/letonia/
principales/implicaciones/
conteni-
do_sidN_1052249_sid2N
_1052384_cidlL_1013626
_ctylL_139_spN_0_clim
N_5_scidN_1013626_utN
_3.aspx?
axisU=informe.pdf 

[3] Per entendre millor 
aquests conceptes, consul-
tar l’article al Blog Sal-
món: “Falta de liquidez no 
es falta de solvencia” – 
17/09/2007 - http://
www.elblogsalmon.com/
entorno/falta-de-liquidez-
no-es-falta-de-solvencia 

Una crisi de liquiditat és una falta de capaci-
tat de pagament de les obligacions a curt ter-
mini i que, en canvi, una crisi de solvència es 
dóna quan els actius no són suficients per do-
nar suport als passius. 

Font: nationmaster.com 
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La visita del vicepresident xinés 
aquesta setmana passada Xi Jinping 
a Cuba va acabar amb l’acord de 13 
nous convenis comercials, dels 
quals destaquen els del sector pe-
trolier. 

En aquest sentit, un dels exemples 
més representatius és l’acord entre 
l’empresa petroliera estatal cubana 
CUPET i l’empresa “Gran Muralla” 
filial de la Corporació Nacional de 
Petroli de la Xina, la qual se li va 
confiar la perforació i explotació 
dels pous de petroli situats el nord 
de l’illa. 

No obstant, la col�laboració i l’estra-
tègia del gegant asiàtic en el sector 
petrolier cubà va més enllà dels tre-
balls d’extracció de cru. Actualment, 
Xina finança- amb garanties de pe-
troli veneçolà- una de les inversions 
més importants a l’illa en els últims 
anys. Es tracta de la rehabilitació i 
obres de millora de la refineria de 
Cienfuegos, aquest projecte tindrà 
un cost d’uns 6000 milions de dò-
lars i aconseguirà incrementar la 
producció de 65.000 barrils diaris 
actuals a 150.000 barrils diaris en 
pocs anys. 

Cuba es troba immersa en un pro-
cés de canvi, tot i que les bases for-
mals d’aquest es van fer públiques 

el passat congrés comunista, l’o-
bertura de l’illa es cada vegada més 
important. 

El seu principal soci comercial es 
Veneçuela , seguida de Xina on en 
els últims anys s’ha convertit en pe-
ça clau per l’economia cubana- tant 
a nivell comercial com financer- . 
Segons dades oficials, l’ intercanvi 
comercial entre els dos països va 
passar de 300 milions de dòlars el 
2009 a 1800 milions de dòlars el 
darrer any.  En la tercera posició, 
pel que fa a socis comercials, tro-
bem Canadà seguida d’Espanya, 
encara que aquesta última ocupava 
el primer lloc durant els anys no-
ranta. 

Així doncs, sembla que existeixi una 
necessitat mútua d’ajuda entre dues 
de les més importants representaci-
ons d’economies comunistes que es 
troben actualment al món. Xina, 
requereix de recursos primaris per 
fer front el seu fort i accelerat crei-
xement. D’altra banda, Cuba, des-
prés d’anys de bloqueig nord-
americà no pot negar la seva feblesa 
davant la crisis econòmica global, 
per tant, necessita de finançament i 
acords comercials amb l’exterior 
per poder créixer o almenys, sobre-
viure en temps difícils. 

RELACIÓ BILATERAL CUBA I XINA: SOCIS 
COMUNISTES O ALIATS DEL PETROLI? 
Juny 10, 2011 

Xina, requereix de recursos primaris per fer front 
el seu fort i accelerat creixement. D’altra banda, 
Cuba, després d’anys de bloqueig nord-americà, 
necessita finançament. 

Xina finança -amb garanties de petroli veneçolà- 
una de les inversions més importants a l’illa en els 
últims anys: la rehabilitació i obres de millora de 
la refineria de Cienfuegos. 



Something is profoundly wrong with the way we live today. For thirty years we 
have made a virtue of the pursuit of material self-interest (…).We no longer ask of a 

judicial ruling or a legislative act: is it good? Is it fair? (...) Will it bring about a 
better society? 

Així comença l’últim llibre de Tony Judt, escriptor, historiador i professor britànic de 
gran renom. Un llibre, la història del qual es remunta a l’acabament de la segona 
guerra mundial per explicar-nos el naixement del consens keynesià, que abraçava la 
idea d’un estat del benestar generós que ens allunyés, d’una vegada, dels horrors de 
les guerres.   

Però tal com menciona Judt, les coses no son mai tant bones com les recordem. 
Aquest consens es va anar diluint de manera lenta però continuada donant pas a la 
sensació de que l’Estat treballava pel poble però sense el poble, la qual cosa es veia 
amb certa recança per una bona part de la societat. Es començava a fer pal�lés el que 
Judt anomena ‘the divorce [of the individuals] from any sense of collective purpose’.  

En un moment donat, Judt deixa enrere la part més històrica per dedicar-se a fer una 
crítica constructiva de la societat en general i particularment de la socialdemocràcia. 
La democràcia parlamentària tal com la coneixem va perdent credibilitat, la gent s’hi 
sent cada cop menys identificada i s’ha perdut la confiança en els polítics. Per què? 
Que s’ha fet malament? Segons Judt, una part del problema rau en que s’ha permès 
una disminució excessiva de tot allò que és ‘públic’ (serveis, béns, espais), motivant 
una davallada del compromís cívic de la societat.  

Quant a la socialdemocràcia, es pregunta què hauria de diferenciar-la d’altres 
ideologies. La resposta conté dues paraules claus: ‘discurs moral’. Segons ell, la 
socialdemocràcia s’ha quedat orfe de ‘discurs moral’ al mateix temps que ha acceptat 
amb entusiasme desbordant la idea de progrés i creixement econòmic il�limitat. Però, 
que hi ha de tots aquells béns que els humans sempre hem valorat i que no ‘es presta’ 
a quantificar-los? Que hi ha del ‘benestar’, de l’’equitat’, de ‘la justícia’?  

Poca gent s’atreveix a qüestionar-ho de manera profunda. I qui ho intenta xoca amb 
una barrera, ja sigui de menyspreu, escepticisme o incomprensió per part de la classe 
política o de la mateixa societat: aprofundir sobre aquest tema comportaria un grau 
d’idealisme que, aparentment, no porta enlloc. Judt intenta, en el seu llibre, donar-
nos eines i raons per demostrar-nos que això no es així, i que ignorar els valors 
morals i esperar que aquests siguin per sempre més substituïts per un creixement 
econòmic inacabable, això sí que és idealisme.  

Ill fares the land, o, en català, El món no se’n surt, és un llibre que no es limita només 
a fer una reflexió crítica del món, sinó que ens empeny a canviar-lo.  

L’equip d’ eKonomicus 

PUNT I FINAL:  

‘EL MÓN NO SE’N SURT’ 
AGENDA DE  

CONFERÈNCIES 

 

26 Juliol (18.30): Public lecture 

‘Keynes vs. Hayek; LSE i BBC 

Radio 4; Londres.  
http://www2.lse.ac.uk/publicEvents 

 

27-31 Juliol : Conferència ‘A Cry 

for Freedom: The Social and 

Political  Changes in the 

Mediterranean Region’, IEMED; 

Barcelona, Girona.  
http://www.sllf.org/

leadership_programs.asp?

EventID=26 

 

15-16 Setembre (9.00h): Simposi 

‘Universitat, innovació i territori’ 

IEB; Barcelona.   

http://www.ieb.ub.edu/web/

miniweb.php?

idMenuMiniWeb=126&Id=916&Titul

o=&event=819 

 

 

 

Publicació mensual 
 
eKonomicus.com, 2011 

Tots els drets reservats. El 
contingut es pot difondre tot 
respectant els drets d’autoria. 

Els continguts publicats estan 
disponibles a la pàgina web de la 
Revista. 

Si estàs interessat/da en 
col�laborar amb eKonomicus, 
fes-nos arribar un correu: 

revistaekonomicus@gmail.com 


