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LA REFORMA FISCAL DE LA CONSTITUCIÓ: 
CONTRAPRODUENT, SUPÈRFLUA, NECESSÀRIA 
O IMPRESCINDIBLE? 
Setembre 14, 2011 

El dia 2 de setembre, el PP i PSOE 
varen aprovar la reforma de l’article 
135 de la Constitució espanyola per 
posar un límit al dèficit estructural 
espanyol. La votació de la reforma 
va tenir lloc enmig d’una pluja de 
crítiques de la resta dels partits i 
després de la fallida negociació a 
última hora del PP i PSOE amb CiU 
per aconseguir   que aquesta darre-
ra formació votés a favor  o almenys 
s’abstingués. 

Abans, durant i després de l’apr-
ovació, la reforma ha estat en boca 
de molts periodistes, polítics i eco-
nomistes que han expressat el seu 
acord i desacord amb la mateixa. 
S’ha arribat a dir de tot: des de que 
és una reforma liberal i de dretes, 
que s’ha ’inconstitucionalitzat el 
keynesianisme’ (ref) fins a que és 
una reforma necessària per evitar 
un rescat europeu, passant per opi-
nions més moderades que aproven 
la reforma amb reserves. 

Abans d’entrar al debat i l'anàlisi, 
recordem breument què diu la re-
forma: 

Què diu la reforma? 

La reforma modifica l’article 135 de 
la Constitució per inclou-
re un límit al dèficit es-
tructural, la xifra del qual 
s’estipularà en una llei 
orgànica. Aquest límit 
només es podrà superar 
en cas de catàstrofe natu-
ral o recessió econòmica 
i la metodologia per cal-
cular el dèficit estructu-
ral també s’inclourà en la 
mencionada llei orgàni-
ca. El  límit de dèficit es-

tablert entrarà en vigor al 2020. 

Malgrat que la reforma només esta-
bleix un límit sense especificar cap 
xifra concreta, es rumoreja que es 
podria situar al voltant del 0,4% del 
PIB, la qual cosa implicaria gairebé 
estabilitat pressupostària. 

Segons el mateix article 135, la re-
forma té els següents objectius: 

‘La actual situación económica y 
financiera, marcada por una pro-
funda y prolongada crisis, no ha 
hecho sino reforzar la conveniencia 
de llevar el principio de referencia 
a nuestra Constitución, al objeto de 
fortalecer la confianza en la estabi-
lidad de la economía española a 
medio y largo plazo. 

La presente reforma del artículo 
135 de la Constitución Española 
persigue, por tanto, garantizar el 
principio de estabilidad presupues-
taria, vinculando a todas las Admi-
nistraciones Públicas en su conse-
cución, reforzar el compromiso de 
España con la Unión Europea y, al 
mismo tiempo, garantizar la soste-
nibilidad económica y social de nu-
estro país’. 

La reforma modifica l’article 
135 de la Constitució per 
incloure un límit al dèficit 
estructural, la xifra del qual 
s’estipularà en una llei 
orgànica.  Aquest límit  
s’espera que sigui del 0,4% 
del PIB i entrarà en vigor 
l’any 2020. 
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És a dir, segons el text, els ob-
jectius de la reforma són : 

1.Garantir la sostenibilitat eco-
nòmica i social del país 
2.Enfortir la confiança [dels 
mercats] en l’estabilitat de l’e-
conomia espanyola a mig i 
llarg termini. 
3.Reforçar el compromís 
d’Espanya amb la UE 
 

Anàlisis dels objectius 

Deixant de banda la discussió 
ideològica de la reforma (no 
per insignificant, sinó per ser 
extremadament complexa), 

una altra de les preguntes inte-
ressants a fer-se és si la refor-
ma aprovada està ben disse-
nyada per aconseguir els objec-
tius que es proposa. 

Garantir la sostenibilitat eco-
nòmica 

Un dels aspectes que garantei-
xen l’objectiu número u de la 
reforma, -la sostenibilitat eco-
nòmica -és, aconseguir, unes 
finances sense dèficits i deutes 
excessius que permetin fer 
front a possibles shocks i reces-
sions. 

Però, és necessari que hi hagi 
estabilitat pressupostària per 

controlar el dèficit excessiu– 
tal com pretén la reforma? De-
pèn. Un dèficit excessiu no 
porta implícit cap xifra exacta, 
sinó que un dèficit és considera 
excessiu quan excedeix el valor 
dels recursos (ingressos) que 
l’Estat pot generar a mig termi-
ni. L’estabilitat pressupostària, 
en canvi, sí que es relaciona 
amb una xifra de dèficit prope-
ra al zero per cent, malgrat que 
la definició varia enormement 
depenent de  si es parla de dè-
ficit cíclic o bé de dèficit estruc-
tural: mentre que el dèficit cí-
clic es refereix al dèficit a curt 
termini (anual), el dèficit es-
tructural es refereix al dèficit 
que persisteix durant un perío-
de de temps més llarg i conti-
nua existint malgrat que hi ha-
gi plena ocupació. Per tant, de-
penent de si estem parlant de 
dèficit cíclic o estructural, l’es-
tabilitat pressupostaria és una 
idea bona o no: mentre que 
fixar l’estabilitat pressupostà-
ria cada any limitaria moltís-
sim l’activitat del govern, fixar 
l’estabilitat pressupostària 
’estructural’ asseguraria l’elim-
inació dels dèficits estructurals 
excessius – requisit per a la 
sostenibilitat econòmica – i a 
la vegada donaria flexibilitat al 
govern per incórrer en dèficits 
en alguns anys (sempre i quan 
es compensés amb superàvit en 
altres anys).  En el cas que ens 
ocupa – la reforma constitucio-
nal – l’estabilitat pressupostà-
ria fa referència al dèficit es-
tructural, i per tant, es pot afir-
mar que ajuda a garantir la 
sostenibilitat econòmica. 

Però precisament la crisi viscu-
da ens indica que mentre l’est-
abilitat pressupostària pot és-
ser útil i necessària per garan-
tir la sostenibilitat econòmica, 

Els objectius de la reforma són :  Garantir la 
sostenibilitat econòmica i social del país; 
Enfortir la confiança [dels mercats] en 
l’estabilitat de l’economia espanyola a mig i 
llarg termini; Reforçar el compromís 
d’Espanya amb la UE . 
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no és un requisit suficient. És 
bo recordar, tal i com ho fa 
Krugman en un article al seu 
blog, que molts dels països que 
es troben actualment en una 
situació de crisi de deute sobirà 
(exceptuant Grècia), no s’hi 
troben a causa dels seus grans 
dèficits i deutes abans de la 
crisi, sinó que s’hi troben com 
a conseqüència de la crisi. Un 
exemple clar seria Espanya: al 
començament de la crisi, el 

problema d’Espanya no era de 
deute o dèficit, sinó (grosso 
modo) era el seu model econò-
mic (im)productiu basat pri-
mordialment en l’explotació 
del sector immobiliari. I això 
ens dóna la clau per un altre 
aspecte essencial per garantir 
la sostenibilitat econòmica d’u-
n país: l’existència d’un model 
productiu sostenible a llarg 
termini. 

Seguint aquest raonament, 

doncs, sembla 
ser que la refor-
ma ajudi a ga-
rantir la sosteni-
bilitat econòmi-
ca però no inci-
deix ni soluciona 
la situació inicial 
que va portar a 

Espanya a no  ser sostenible 
econòmicament. 

Generar confiança 

En la mateixa direcció, i enlla-
çant amb el segon objectiu de 
la reforma – augmentar la con-
fiança dels mercats – el setma-
nari The Economist assenyala 
en un article de finals d’agost 
que els països desenvolupats 
haurien de dedicar menys 
temps a dissenyar mesures 
d’austeritat a curt termini i 
centrar-se més en l’elaboració 
de mesures de creixement de 
l’economia, així com al disseny 
de mesures que redueixin el 
dèficit i deute al llarg termini 
(ex. augmentant l’edat de jubi-

L’estabilitat pressupostària fa referència 
al dèficit estructural, i per tant, es pot 
afirmar que ajuda a garantir la 
sostenibilitat econòmica. 
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lació entre altres). El que ens 
està dient The Economist és 
que no és el deute i dèficit es-
panyol allò que els mercats te-
men més, sinó les seves pèssi-
mes perspectives de creixe-
ment, socavades, en part, per 
unes mesures d’austeritat a 
curt termini que encara enfon-
sen més el consum i l’economia 
en general. 

Vol dir això que la reforma no 
tindrà cap efecte a curt, mig i 
llarg termini a millorar la con-
fiança dels mercats? Tal i com 
es veu en el gràfic taronja de la 
pàgina anterior, a curt termini 
no s’aprecia una disminució de 
la prima de risc (spreads) (data 
d’aprovació de la reforma en el 

gràfic: 9/2). 

A favor de la reforma cal dir, 
però, que l’objectiu explícit és 
generar confiança a mig i llarg 
termini, i potser és per això (o 
potser no?) que la reforma dic-
tamina que els límits del dèficit 
entraran en vigor a partir del 
2020. Dit d’una altra manera, 
hauran de passar nou anys per 
tal que l’estabilitat pressupos-
tària sigui una realitat. A 
aquest aspecte li hem d’afegir 
un altre tant o més sorprenent: 
la reforma permet que el límit 
de dèficit estructural deixi de 
tenir validesa en èpoques de 
crisi (entre altres situacions 
que inclouen també catàstrofes 
naturals). Un punt que té la 
seva lògica si tenim en compte 

que en èpoques de crisi, el dèfi-
cit puja automàticament al dis-
minuir els ingressos per im-
postos i augmentar al mateix 
temps despeses estatals tals 
com les generades per l’atur (el 
que també s’anomena l’entrada 
en joc dels estabilitzadors au-
tomàtics). Ara bé, tal com sub-
ratlla Xavier Sala-i-Martin en 
un dels seus últims articles a 
La Vanguardia (02/09/2011), 
la reforma no especifica quin 
nivell de dèficit es pot adquirir 
durant èpoques de crisi, la qual 
cosa farà que els mercats, en 
cas que vingui una altra crisi, 
tornin a desconfiar d’Espanya 
tal i com ho estan fent ara! 

Permeteu-me ser doncs, un 
mica escèptica amb els objec-

Informació addicional 

Article Paul Krugman (25/08/2011): ’Fiscalization Watch’ al seu blog del New York Times ’The Cons-
cience of a Liberal’. http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/08/25/fiscalization-watch/ 

Article al blog Brussels Blog, de Peter Spiegel (26/08/2011): Krugman v. Schaüble http://
blogs.ft.com/brusselsblog/2011/08/krugman-v-schauble/#axzz1XfoyXlNK 

Article al The Economist (27/08/2011): How to avoid a double dip recession http://
www.economist.com/node/21526897 

Article a La Vanguardia (26/08/2011): Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española http://www.lavanguardia.com/politica/20110826/54205471823/proposicion-de-reforma-
del-articulo-135-de-la-constitucion-espanola.html 

Article de Xavier Sala-i-Martin, La Vanguardia (02/09/2011): Crisis (27): colchón constitucional. 
http://elcomentario.tv/reggio/tag/xavier-sala-i-martin/ 

Article a El País (25/08/2011): Las dudas de los economistas http://politica.elpais.com/
politica/2011/08/25/actualidad/1314294182_468709.html 

Blog Nada es Gratis: http://www.fedeablogs.net/economia/ 

Report Fons Monetari Internacional (16/12/2009): Fiscal Rules—Anchoring Expectations for Sustai-
nable Public Finances1 www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/121609.pdf 

Article a Social-Europe.eu, d’Andrew Watt: Putting the brakes on the European debt-brake idea 
http://www.social-europe.eu/2011/08/putting-the-brakes-on-the-european-debt-brake-idea/ 
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tius de generar confiança a mig 
i llarg termini i de garantir la 
sostenibilitat econòmica. 

Reforçar el compromís d’Esp-
d’Espanya amb la UE 

No són pocs els articles que 
han arribat a afirmar que l’únic 
objectiu d’aquesta reforma era 
seguir el dictat del Banc Cen-
tral Europeu i del tàndem Mer-
kel-Sarkozy. Dit d’una altra 
manera, sembla ser que la re-
forma s’hagi fet seguint ins-
truccions específiques des de 
Brussel�les, i a posteriori s’h-
agin pensat els possibles objec-
tius que es podrien aconseguir 
amb la reforma. 

En Xavier Sala-i-Martin, per 
exemple, es pregunta en un 
d e l s  s e u s  a r t i c l e s 
(02/09/2011): 

 “¿No será, más bien, que han 

recibido alguna llamada in-
confesable de alguna autori-
dad europea?” 

I Luis Garicano escrivia això en 
un post del blog Nada es Gratis 
(23/08/2011): 

“Existía una carta secreta a 
Italia, y, con el anuncio de 
hoy, yo creo que debe existir 
una carta secreta a España.” 

Sembla ser doncs, que s’hauria 
de canviar el redactat d’una 
part del paràgraf de la reforma 
on es menciona el compromís 
d’Espanya amb la UE i substi-
tuir el mot ‘UE’ per ‘Alemanya, 

França i el Banc Central Euro-
peu’. 

Regles fiscals: si o no? 

És aquesta reforma un procedi-
ment que haurà servit només 
per augmentar la fractura polí-
tica existent a l’Estat Espa-
nyol? És massa d’hora per vati-
cinar-ne els resultats, però l’es-
cepticisme que suscita la refor-
ma no implica necessàriament 
un rebuig al control del dèficit. 
Tal com diuen Luis Garicano 
(23/08/2011)  i Pablo Vazquez 
(25/08/2011) en el blog Nada 
es Gratis, les regles fiscals són, 
en general, bones. Afegeixen, 
però, un matís molt rellevant: 
han de ser creïbles i flexibles a 
la vegada. Dues paraules repe-
tides per un informe del Fons 
Monetari Internacional al 
2009 on s’afirma que:   

”A rule has to be credible with 
regard to its ability to help de-
liver the required adjustment 
and put debt on a sustainable 
path. But it should also have 
adequate flexibility to respond 
to shocks. Simulation analysis 
shows that cyclically adjusted 
balance rules are superior in 
dealing with output shocks, 
but cyclical adjustment requi-
res care”. 

La present reforma és flexible 
en tant que deixa de ser vàlida 
en èpoques de crisis. Ens hem 
de preguntar tanmateix si és 
massa flexible. Respecte a la 
credibilitat, Pablo Vazquez ens 
torna a il�luminar en el mateix 

La reforma ha nascut coixa (li manca 
credibilitat) i vídua (els estrategues s’han 
oblidat que per reduir el deute també cal 
créixer i crear llocs de treball). 

Krugman: “molts dels països que es troben 
actualment en una situació de crisi de 
deute sobirà (exceptuant Grècia), no s’hi 
troben a causa dels seus grans dèficits i 
deutes abans de la crisi, sinó que s’hi 
troben com a conseqüència de la crisi”. 
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article afirmant que qualsevol 
regla fiscal, per ser creïble, ha 
de reflectir un consens social a 
favor de la responsabilitat fis-
cal (post 25/08/2011, Nada es 
Gratis). I no només això, sinó 
que també ha d’incorporar me-
canismes de sanció. En defini-
tiva, dos requisits absents en la 
reforma actual. 

Alternatives 

Tant Pablo Vazquez com el 
Fons Monetari Internacional 
subratllen que les regles fiscals 
no són l’única opció per acon-
seguir sostenibilitat econòmi-
ca. Una segona opció i que fun-
ciona a diversos països d’Euro-
pa (Suècia, Holanda, Bèlgica, 
Dinamarca, Regne Unit) és la 
creació d’una institució inde-

pendent (Pablo Vazquez l’an-
omena Consell de Política Fis-
cal) encarregada d’estudiar les 
condicions de l’economia espa-
nyola i analitzar la comptabili-
tat pública. Aquesta és  una 
bona alternativa donada la fal-
ta de credibilitat de la reforma. 

Conclusió 

La reforma, per tant, ha nascut 
coixa i vídua. Coixeja de credi-
bilitat, tot posant entrebancs 
als objectius per la qual ha es-
tat creada. I està sola, massa 
sola. Els estrategues del país 
s’han oblidat que hi ha una al-
tra manera de reduir el deute: 
créixer i crear llocs de treball. 
La ’growth agenda’ ha quedat 
en segon pla, i Espanya ha ce-
dit a la pressió insistent dels 

mercats, d'Alemanya i del Banc 
Central Europeu. Uns mercats 
que, val la pena dir, no sempre 
s’han comportat racionalment. 
El nerviosisme d'Alemanya i 
del Banc Central Europeu, per 
altra banda, és comprensible i 
fins i tot justificable. Però això 
no treu que la reforma s’ha fet 
massa ràpid, amb un disseny 
realment  millorable, i amb 
una falta de consens que va 
escalfant l’ambient social i po-
lític. Una vegada més, ens tro-
bem amb actuacions econòmi-
ques per part dels gestors eco-
nòmics del govern sense cap 
rumb establert. Em pregunto si 
el nou govern serà capaç d’adr-
eçar la situació i reformar el 
model productiu que és la base 
fonamental del creixement 
econòmic. 
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HIPERINFLACIÓ A L’ANTIGA IUGOSLÀVIA: UN CAS 
OBLIDAT O DESCONEGUT? 
Setembre 6, 2011 

Molts recordem les imatges de te-
levisió de la recent guerra dels Bal-
cans, possiblement la primera 
guerra seguida des de la línia de 
front pels mitjans de comunicació. 
Tot i així, molta gent desconeix la 
situació econòmica durant aquell 
període. 

El bloc de l’antiga Iugoslàvia 
(República Federal Socialista de 
Iugoslàvia (RFSI)) estava format 
per sis regions -Sèrbia, Eslovènia, 
Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, 
Macedònia i Montenegro- la seva 
fundació formal es remunta l’any 
1945, després de dos anys de nego-
ciacions a la zona rural de Jaj-
ce.  Tot i que el primer president 
va ser Ivan Ribar, l’any 1953 Josip 
Broz Tito, fins llavors primer mi-
nistre, va ser elegit president, càr-
rec que va ocupar de forma vitalí-
cia a partir de 1963. 

La mort, l’any 1980, del mariscal 
Tito, seguida d’una forta crisis 
econòmica, probablement pel sis-
tema comunista i el fort aïllament 
exterior, va provocar un malestar 
general que va desembocar en un 
seguit de tensions entre les dife-
rents regions fins a arribar a les 
guerres Iugoslaves i a la dissolució 
definitiva de la República. És du-
rant aquest període convuls quan 
la situació econòmica s’agreuja i a 
principis dels noranta s’arriba a 
una de les hiperinflacions més im-
portants de la història, només 
comparable amb la d’alemanya als 
anys 20 i Zimbabwe al 2008. 

Antecedents 

Les polítiques econòmiques comu-
nistes dutes a terme sota el poder 
totalitari de Tito, així com la seva 

  

9 
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etapa posterior, van provocar 
un augment del dèficit pressu-
postari que va estar finançat 
per la impressió progressiva de 
bitllets, provocant que durant 
el període de 1971-1991 la taxa 
anual d’ inflació se situés al 
76%. 

Al gener de 1992 es va iniciar la 
segona hiperinflació més im-
portant de la història recent. 
Aquesta va arribar el seu nivell 
més alt el gener de 1994, quan 
la taxa oficial d’inflació mensu-
al va ser de 313 milions % (4 
vegades superior a la d’Ale-
manya els any 20). La hiperin-
flació com a tal, va durar 24 
mesos generant una pèrdua del 
50% dels ingressos per càpita. 

La situació era tant greu que 
entre el dia 1 de gener de 1991 i 
1 d’Abril de 1998, el Dinar 
(moneda oficial de l’antiga Iu-
goslàvia) es va devaluar oficial-
ment 18 vegades ( tres de les 
quals van superar el 99%). 

El 7 de gener de 1991, el primer 
ministre Markovic va descobrir 
que durant el govern de Sloda-
ban Milosevic el parlament ser-
bi havia ordenat en secret al 
Banc Nacional de Sèrbia l’e-
missió de 1400 milions de dò-
lars a crèdit pels amics més 
propers de Milosevic. Aquest 
contratemps, va dificultar dur 
a terme les reformes econòmi-
ques del govern de Markovic i, 
com a conseqüència va debili-
tar la República Socialista Fe-
deral de Iugoslàvia. 

A banda de raons d’amistats, 
la  principal causa de l’emissió 
de bitllets de for-
ma excessiva es trobava en la 
necessitat del dirigent Milose-
vic per finançar la guerra. Més 
del 80% del pressupost de Iu-

goslàvia es va destinar a defen-
sa militar, fins que el desembre 
de 1993 va arribar a represen-
tar el 95% del total de despesa 
estatal, tota finançada amb Di-
nars impresos. 

En un context de guerra i des-
integració, el preu dels ali-
ments es doblaven cada dos 
dies i la població havia de re-
córrer el mercat negre per po-
der sobreviure. Dins de les no-
ves mesures dutes pel govern, 
destaca la creació l’any 1993 
d’una nova unitat monetària 
(Nou Dinar) on un Nou Dinar 
equivalia a un milió de Dinars 
vells. A la pràctica, el govern 
només va treure sis zeros dels 
bitllets i la mesura va acabar 
fracassant. La moneda es tro-
bava molt feble fins que l’any 
1994 van fixar el Dinar respec-
te el Marc Alemany com a refe-
rència en base un a un, se la va 
anomenar “Novi Dinar” i d’aq-
uesta manera s’asseguraven les 
precàries reserves en divisa 
estrangera. 

“Entre el dia 1 de gener de 1991 i 1 d’Aril de 
1998, el Dinar (moneda oficial de l’antiga 
Iugoslàvia) es va devaluar oficialment 18 
vegades”  

“En un context de guerra i desintegració, 
el preu dels aliments es doblaven cada dos 
dies i la població havia de recórrer el 
mercat negre per poder sobreviure.” 

UNA VELLA IDEA PER A UN VELL PROBLEMA: LA CRISI 
Setembre 15, 2011 

És sorprenent l’atenció que es-
tan rebent els darrers anys 
moltes de les antigues idees de 
l’economista britànic John 
Maynard Keynes (1883-
1946) per a solucionar els pro-
blemes estructurals que pre-
senten moltes economies. Una 
de les referències més interes-
sants data d’Agost del 2009 i es 
centra en els estudis i els pen-
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saments del famós economista 
sobre els diferents organismes 
i institucions supranacionals. 
Keynes va influir de forma de-
cisiva en la creació del Banc 
Mundial, el Fons Monetàri 
Internacional (FMI) i l’Or-
ganització Mundial del Co-
merç (OMC), però els seus 
plantejaments divergien del 
predominant: el nord-americà.  

Doncs bé, Nadia F. Piffaretti, 
economista del Banc Mundial, 
va treure la pols d’una antiga 
idea keynesiana de 1942: la 
Unió Internacional de Com-
pensació (“International Clea-
ring Union”: ICU). La proposta 
de s’emmarcava després de la 
Segona Guerra Mundial i ser-
via per establir un nou ordre 
mundial creant un banc global 
que seria capaç d’emetre una 
moneda internacional, el 
“Bancor”, vinculada a les prin-
cipals divises i bescanviable 
per cada moneda local per mit-
jà d’un tipus de canvi fix. La 
principal funció de la ICU seria 
que els països amb excedents 
finançarien als països deficita-
ris, via una transferència dels 
seus excedents, amb el que es 
faria créixer la demanda i s’ev-
itaria la deflació, caiguda gene-
ral del nivell de preus, cas del 
Japó. 

La clau de la proposta era que 
els països creditors i els deu-
tors estarien obligats a mante-
nir una balança comercial 
equilibrada, és a dir, ni dèficit 
ni superàvit. I en cas d’inco-
ompliment, pagar els interes-
sos sobre la diferència, per 
tant, dels governs dependrien 
les mesures per mantenir un 
compte zero. Segons molts eco-
nomistes, (com Robert Skidel-
ski, per exemple) el pla era to-
talment democràtic,  on 
“teòricament” els interessos 

comercials més poderosos no 
podrien distorsionar la balança 
comercial. Segons Keynes, els 
ciutadans d’un país que tingués 
superàvit no perdrien els resul-
tats materials dels seus esfor-
ços per causa d’una exportació 
ininterrompuda dels productes 
que fabriquen, però la història 
es va decantar en favor de la 
idea dels nord-americans, no 
de la de Keynes, que recordem 
que era britànic. Al final de la 
Segona Guerra Mundial, els 
Estats Units (EEUU) posseïa el 
80% de les reserves mundials 

d’or i era un país fortament 
creditor, deficitari, de manera 
que als nord-americans no els 
interessaven les estrambòti-
ques idees d’un britànic. Això, i 
aprofitant la seva major influ-
ència política i la situació vul-
nerable dels seus aliats brità-
nics, necessitats de crèdits 
americans per superar la guer-
ra, varen pressionar perquè el 
pla britànic fos rebutjat i crear 
així el que es coneix ara com a 
Fons Monetari Internacional 
(FMI). 

La clau de la proposta era que els països 
creditors i els deutors estarien obligats a 
mantenir una balança comercial 
equilibrada, és a dir, ni dèficit ni 
superàvit.  

La Unió Internacional de Compensació va 
servir per establir un nou ordre creant un 
banc global que seria capaç d’emetre una 
moneda internacional, el “Bancor”  
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LA PREOCUPACIÓ ALEMANYA PER L’EURO 
Setembre 20, 2011 

Article originalment publicat 
al diari ARA, secció Empre-
nem:  

http://emprenem.ara.cat 

Tot i que l’euro és un projecte 
comú europeu, Alemanya, per 
ser la major economia del con-
tinent, sembla tenir l’última 
paraula sobre el seu futur. Per 
aquesta raó, els observadors 
miren amb preocupació el crei-
xent escepticisme en l’ambient 
polític d’aquest país davant la 
necessitat o conveniència de 
continuar sostenint financera-
ment la Unió Monetària Euro-
pea (UME) en la seva forma 
actual. En particular, els dub-
tes que tindria Alemanya da-
vant de la possibilitat d’haver 
de estendre més ajuda a Grè-
cia, han contribuït novament a 
deslligar la incertesa i la inesta-
bilitat en els mercats. 

Els darrers dies, molts diaris 
alemanys s’afanyen a publicar 
articles relacionats amb la 
“caiguda” de l’Euro i en com 
aquesta afectaria a l’economia 
germànica. Segons el Leipziger 
Volkszeitung (LVZ), per exem-
ple, entre 400.000 i 465.000 

milions d’euros estarien en risc 
en una suposada caiguda del 
preu de la moneda europea. 
Segons Hans-Werner Sinn, di-
rector de l’institut Ifo amb seu 
a Munic, “La crisi de l’Euro se-
rà cada cop més cara per als 
contribuents alemanys” i afe-
geix que “El mercat es mostra 

absolutament nerviós i observa 
la participació alemanya en els 
plans d’estímul de Grècia, Por-
tugal i Irlanda com un allarga-
ment i encariment de les pri-
mes que cobren les asseguran-
ces.” 

I és que després d’una pausa 
que no es va estendre més enllà 
d’unes quantes setmanes, els 
rumors sobre que Grècia po-
dria entrar en suspensió de pa-
gaments, és a dir, no poder pa-
gar els seus deutes, s’han reac-
tivat i van en augment. En un 
intent per recuperar la confian-
ça, diferents funcionaris ale-

manys van recalcar la setmana 
passada que l’estabilitat de l’E-
urozona i de l’euro continuaven 
sent l’objectiu principal: el mi-
nisteri d’economia alemany va 
emetre un comunicat en el que 
qualificava d’”escenari extrem i 
irreal” el que pronostiquen 
molts experts per al futur de 

l’euro. No obstant això, altres 
declaracions contradiuen 
aquest projecte. El ministre 
d’Economia d’Alemanya, Phi-
lipp Roesler, per exemple, va 
dir en un article publicat al dia-
ri Welt am Sonntag ja no podia 
descartar la possibilitat de dur 
a terme una “suspensió de 
pagaments ordenada” a 
Grècia  per  solucionar 
els problemes del país. Mentre 
que Christian Lindner, secreta-
ri general d’un dels partits de 
la coalició que dóna suport a la 
cancellera Angela Merkel, va 
suggerir que Grècia podria sor-
tir de l’eurozona.  

“La crisi de l’Euro serà cada cop més cara 
per als contribuents alemanys”, segons el 
director de l’Institut IFO de Munic. 
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INFLACIÓ I PARÀLISI POLÍTICA FRENEN EL 
CREIXEMENT DE L’ÍNDIA 
Setembre 7, 2011 

Semblava que el fort creixement de 
les economies emergents no es veia 
afectat en aquest període de crisi 
econòmica, però ha resultat que 
aquesta sensació no era del tot certa. 
Un cas manifest i recent és el de 
l’Índia, on s’han publicat noves da-
des macroeconòmiques que preocu-
pen als polítics del país: el producte 
interior brut (PIB, mesura de la ri-
quesa agregada del país) ha aug-
mentat un 7.7% en el segon trimes-
tre d’aquest any, un nivell menor del 
que ho va fer durant el primer tri-
mestre (7.8%) i durant el mateix pe-
ríode l’any passat (9.2%). Aquesta 
xifra és baixa per un país que neces-
sita augmentar el PIB any rere any a 
ritmes més alts per poder seguir tra-
ient part de la seva població de la 
pobresa absoluta.  

Això no només afecta l’Índia sinó 
que, en alguns mitjans de comunica-
ció, els analistes preveuen que la Xi-
na també es veurà amb un menor 

creixement del PIB del que ens té 
acostumats (superiors al 10% anual). 
Aquesta situació, de manera indirec-
ta, ve parcialment provocada per la 
mala situació econòmica tan a Euro-
pa com als Estats Units: la fugida de 
capitals d’aquestes regions cap als 
països emergents ha originat en 
molts d’ells forts increments de 
preus i ha obligat a dur a terme polí-
tiques monetàries molt restrictives, 
és a dir, a augmentar el tipus d’inte-
rès (eKonomicus va analitzar el pas-
sat mes de març com la major part 
dels països del sud-est asiàtic es ve-
ien atrapats en una espiral d’-
augments del tipus d’interès). Això, 
com a conseqüència, frena molt el 
creixement econòmic, tal com es pot 
veure al gràfic final. 

En el cas de l’Índia, la situació s’-
agreuja al veure que la situació pot 
ser de llarga durada i no només pas-
satgera (com podria ser-ho a la resta 
de països asiàtics). La causa es tro-
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baria no només en els succes-
sius increments del tipus d’i-
nterès (en un any i mig, el banc 
central l’ha augmentat fins a 11 
cops, i es preveuen noves puja-
des), sinó també en la falta de 
reformes nacionals i la paràlisi 
política de la major democràcia 
del món. Aquest darrer factor 
acaba per ser molt significatiu, 
tal com ha demostrat el fort 
moviment social arran de la 
vaga de fam de l’activista Anna 
Hazare i les protestes massives 
que va encapçalar contra una 
casta política adormida. 

No es pot deixar de pensar, pe-
rò, que d’assolir-se el canvi real 
(més mecanismes contra la 
corrupció i més sensibilitat so-
cial), l’Índia es podria posicio-
nar en una via de desenvolupa-
ment més favorable i estable, 
mentre que països com la Xina 
encara han de passar per 
aquests problemes a fons. 

“El menor creixement del PIB ve 
parcialment provocat per la mala situació 
econòmica que ha originat forts increments 
de preus i ha obligat a dur a terme polítiques 
monetàries molt restrictives, és a dir, a 
augmentar el tipus d’interès.” 

Informació addicional 

[1] Web oficial de Anna Hazare, “a man behind RTI revolution”. 

http://www.annahazare.org/ 

[2] La inflació provoca un allau d’augments dels tipus d’interès a Àsia; Revista eKonomicus mes de 
Març 

http://ekonomicus.com/2011/03/12/la-inflacio-provoca-un-allau-d%E2%80%99augments-dels-
tipus-d%E2%80%99interes-a-asia/ 

BRASIL : OBJECTIU 2014 I OBJECTIU 2016 
Setembre 16, 2011 

En els propers anys Brasil viu-
rà dos grans esdeveniments 
esportius de primer ordre. La 
copa del Món de futbol que s’i-
nicia el 12 de Juny de 2014, 
així com els Jocs Olímpics de 
2016. Per aquest motiu, les in-
versions en instal�lacions es-

portives estan començant a 
prendre forma. 

Tot i que la presidenta Dilma 
Rousseff ha assegurat que les 
obres del mundial de futbol 
estaran a punt, algunes veus de 
l’administració brasilera han 

criticat la gestió en la prepara-
ció. Un clar exemple es la peti-
ció per part del procurador de 
Brasil, Roberto Gurgel, al Tri-
bunal Suprem Federal de Bra-
sil per la suspensió d’una nova 
llei que el passat juliol va flexi-
bilitzar la contractació d’obres 
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per al Mundial de futbol i els 
Jocs Olímpics i per tant, d’a-
d’aquesta manera, segons Gur-
gek, la nova llei implica la cor-
rupció i el desviaments de fons 
públics ja que no  ”fixa parà-
metres mínims per identificar 
obres, serveis i compres”. 

D’altra banda, la Federació In-
ternacional d’Associacions de 
Futbol (FIFA) també ha criticat 
durament el govern i ha adver-
tit que pot excloure de la llista 
de seus del Mundial de Brasil a 
les ciutats que no compleixin 
amb la infraestructura adequa-

da per acollir l’esdeveniment, 
“no tenim estadis ni aeroports” 
ha dir el secretari general de la 
FIFA, Jerome Valcke. 

Dos factors claus distorsionen 
les inversions:  per una banda 
l’ import de les obres s’ha 
quadruplicat – la previsió 
inicial el 2007 era de 700 mili-
ons d’euros i actualment és de 
2160 milions d’euros- i d’altra 
banda els terminis no s’es-
tan complint, degut, per 
exemple, a la vaga indefinida 
dels 2300 treballadors contrac-
tats per la reforma del estadi 
de Maracaná. 

No obstant aquestes dures crí-
tiques el govern liderat per 
Rousseff té com objectiu la cre-
ació de 12 estadis pel mundial. 
A més, a finals d’aquest any 
entraran en funcionament les 
licitacions per tres nous aero-
ports, a banda de la inversió de 
200 milions de reals (uns 12O 
milions de dòlars) per millorar 
l’accés a internet amb els apa-
rells electrònics a les seus del 
Mundial. 

Dos factors claus distorsionen les 
inversions esportives:  l’ import de les 
obres s’ha quadruplicat i d’altra banda 
els terminis no s’estan complint. 
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ELS PRODUCTES VIRTUALS: EL CAS DE ZYNGA 
SETEMBRE 13, 2011 

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

http://emprenem.ara.cat 

Zynga Inc. ,  empresa nord-
americana amb seu central a San 
Francisco, està entre les companyies 
més candents del sector tecnològic, 
només cal fer una ullada a com se les 
arregla perquè la gent compri coses 
que en realitat no existeixen, i és 
que Zynga està transformant el sec-
tor dels videojocs. Les companyies 
tradicionals de la indústria desenvo-
lupen jocs que creuen que agradaran 
als jugadors i després els ve-
nen. Zynga ofereix jocs gratuïts per 
mitjà de Facebook, i després estudia 
les dades sobre com juga la seva au-
diència. A continuació, utilitza les 
seves troballes per modificar els seus 
jocs amb l’objectiu que la gent passi 
més temps amb ells, els recomanin 
als seus amics de Fa-
cebook i acabin com-
prant “béns virtu-
als“ per als seus vi-
deojocs . 

Segons Ken Rudin, 
director de l’equip 
d’anàlisi de dades en 
Zynga, més de 95% 
dels jugadors mai 
gasta un cèntim 
en els jocs. Però la 
seva audiència de 150 
milions d’usuaris 
únics cada mes és tan 
gran que el petit per-
centatge que compra 

gallines virtuals a 5 dòlars ó grata-
cels imaginaris a 3 dòlars generen 
grans ingressos per a la compa-
nyia. Alguns jugadors gasten cente-
nars o fins i tot milers de dòlars al 
mes, que els anomenen “balenes“, el 
mateix terme que els casinos usen 
per als qui aposten molt. L’any pas-
sat, la facturació de Zynga va ascen-
dir a uns 600 milions de dòlars, en 
comparació als 121 milions de l’any 
2009. Amb un benefici net de 91 mi-
lions de dòlars. Tot i això, les inten-
cions de la companyia de sortir a 
borsa aquest any s’han vist afectades 
per les recents turbulències dels 
mercats, que han creat incertesa so-
bre aquestes ofertes públiques d’-
accions i que podria obligar a Zynga 
a endarrerir i reduir la valoració de 
l’empresa. Quan va presentar la seva 
sol licitud per a la seva sortida a bor-
sa, la companyia planejava una valo-
ració de fins a uns 20.000 milions 
de dòlars.  
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Zynga ofereix jocs gratuïts per mitjà de Facebook, i 
després estudia les dades sobre com juga la seva 
audiència i acabin comprant “béns virtuals“ per als 
seus videojocs. 



eKonomicus.com   Setembre 2011 Sectors econòmics 

17 

Videojocs tradicions vs. 
Productes virtuals 

Evidentment, ningú s’atreveix 
a anticipar la fi dels videojocs 
tradicionals, però s’està veient 
un canvi de tendència. Per 
aquest any, s’espera que les 
vendes totals de béns virtuals 
als Estats Units (EEUU) donin 
un salt i augmentin un 50%, 
fins als 2.200 milions de dò-
lars, mentre que les vendes de 
videojocs  “tradicionals” puja-
rien només un 1% fins als 
9.700 milions de dòlars, se-
gons un recent estudi de l’-
agència ThinkEquity. 

Tot i això, les companyies que 
venen aquests “productes vir-
tuals” depenen en gran mesura 
de plataformes socials 
com Facebook, que proveeix el 
substrat social que necessiten 
els jocs de Zynga, per exemple. 
L’any passat, la xarxa social va 

restringir les maneres en què 
companyies com Zynga podien 
enviar missatges a persones de 
Facebook, ja que molts van ar-
ribar a detestar les invitacions 
a diversos jocs i els van acabar 
classificant com a correu bros-
sa. 

Jocs amb experiència ad-
quirida 

 
En paraules de Ken Rudin, di-
rector de l’equip d’anàlisi de 
dades a Zynga: “Som una com-
panyia analítica disfressada 
d’una companyia de jocs”. Per 
a Mark Pingus, cofundador i 
president executiu de l’emp-
resa, les dades que es recopilen 
en els diversos videojocs són el 
“sistema operatiu” de Zynga. 
Per tant, com analitzar les pre-
ferències dels usuaris i com 
treure’n profit és el més impor-
tant per a aquest conjunt d’-
empreses.  

Informació addicional 

(1) Nuevas tecnológicas en 
bolsa, en riesgo – Kevin Kelle-
her – 08.09.2011 

http://
www.cnnexpansion.com/
negocios/2011/09/07/
recesion-de-doble-caida-
riesgo-para-opi 

(2)  Inversión de Google en 
Zynga – Carlos Blanco – 
14.07.2010 

http://
www.carlosblanco.com/2010/
07/14/inversion-google-
zynga/ 
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Quan Johanna Sigurdardóttir, 
de 68 anys, va jurar com a primera 
ministra d’Islàndia el febrer de 
2009, va ser descrita com la prime-
ra cap de govern homosexual del 
món. En un país amb opinions polí-
tiques progressistes i costums soci-
als liberals, a diferència d’altres 
llocs, la seva opció sexual no ha es-
tat un obstacle. Va assumir el poder 
després d’una greu crisi financera 
que va portar a Islàndia a la vora de 
la fallida. No obstant això, Sigurdar-
dóttir ha pogut suportar la tempes-
ta.  

La moneda nacional, la corona is-
landesa, va caure més del 35 per 
cent respecte de l’euro durant els 
pitjors mesos de la crisi. Dilluns 
passat, l’exprimer ministre Geir 
Haarde va enfrontar el comença-
ment d’un judici en contra, acusat 
de negligència davant la crisi, per 
haver suposadament desatès les ad-
vertències que va rebre dels seus 
ministres, en el que podria ser con-
demnat a fins a dos anys de pre-
só. Però l’actual primera ministra, 
no només va superar els fracassos 
bancaris, que van ocórrer abans que 

JUDICI A L’EX-PRIMER MINISTRE ISLANDÈS 
Setembre 28, 2011 

Informació addicional 

(1)       Iceland’s president welcomes Chinese tycoon after abandonment by 
west – The Financial Express – Andrew Ward i Leslie Hook – 05/09/2011 

http://www.financialexpress.com/news/icelands-president-welcomes-
chinese-tycoon-after-abandonment-by-west/841646/0 

(2)       La crisi d’Islàndia – eKonomicus – 18/01/2010 

 http://ekonomicus.com/2010/01/18/la-crisi-dislandia/ 
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assumís el poder, sinó també 
l’erupció volcànica d’abril 
de 2010, que va obligar al tan-
cament d’aeroports a tot Euro-
pa. Les cendres del volcà situat 
sota l’impronunciable glacera 
d’Eyjafjallajökull, al sud-est del 
país, van amenaçar amb para-
litzar físicament l’economia del 
país nòrdic i a més, els dos ve-
ïns europeus més afectats van 
ser Gran Bretanya i Holan-
da, on milers de passatgers 
van quedar encallats durant 

setmanes pel tancament d’aer-
oports.  

Inversors xinesos  

Però no tot són flors i violes 
per a la nova primera minis-
tra. Sigurdardóttir ha estat cri-
ticada per incentivar un pla 
d’inversió xinès, en detriment 
de les inversions provinents 
d’Europa i els Estats Units, de-
gut a les crisis de les economies 
del vell continent i del gegant 

nord-americà. Les inversions 
xineses i també de la Índia es 
centren el sector de la cons-
trucció, sobretot en la urbanit-
zació de residències turístiques 
que fa temps que el govern es-
tudia. De fet, si observem el 
gràfic, veurem com des de l’any 
2007 la tendència es manté 
estable, però fins aquell any hi 
havia hagut forts augments 
passant de l’entorn els 
300.000 visitants l’any a quasi 
mig milió (un 66% més). Però 
molts islandesos s’oposen a les 
inversions asiàtiques, argu-
mentant que aquestes busquen 
únicament el subsòl ric en ma-
tèries primeres i sobretot en la 
suposada reserva de petroli de 
posseeix la regió de l’Àrtic.  

La moneda nacional, la corona islandesa, 
va caure més del 35 per cent respecte de 
l’euro durant els pitjors mesos de la crisi. 

LA TAXA TOBIN, DELS INDIGNATS A LA COMISSIÓ EUROPEA 
Setembre 29, 2011 

L’anomenada taxa Tobin, idea-
da pel premi Nobel nord-
americà James Tobin per gra-
var les transaccions financeres 
internacionals, està una mica 
més a prop de fer-se realitat en 
el si de la Unió Europea 
(UE). Els treballs estan tan 
avançats que ja sembla resolt 
l’escull sobre el lloc d’imposició 

d’una taxa que, per la seva na-
turalesa, afectarà en moltes 
ocasions a operacions trans-
frontereres o executades en un 
país diferent al dels protago-
nistes de la transacció.  El pro-
jecte elaborat pel departament 
del Sr. Algirdas Semeta, comis-
sari europeu de Fiscalitat, pre-
veu que la taxa es liquidi en el 

domicili principal de les enti-
tats financeres que participin 
en l’operació, amb indepen-
dència de la plaça on es dugui a 
terme física o virtualment. 

Així doncs, per exemple, si un 
banc espanyol realitza una 
compravenda d’accions o bons 
amb un banc finlandès a la 
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Borsa de Frankfurt, cada enti-
tat haurà de liquidar la seva 
part de l’impost davant les au-
toritats fiscals de Madrid i Hèl-
sinki, respectivament. La pro-
posta de Brussel�les evita que 
els recursos generats pel nou 
impost es concentrin en els pa-
ïsos europeus amb més centres 
financers, com serien Londres, 
Luxemburg i la borsa de 
Frankfurt. Les dades maneja-
des per la Comissió Europea 
indiquen que si no és fes d’aq-
uesta manera, un impost sobre 
transaccions d’accions, bons i 
derivats financers aplicat en el 
lloc d’execució de l’operació 
reportaria a les arques públi-
ques de Londres fins a 10 vega-
des més que a les franceses i 
cinc vegades més que a les ale-
manyes. La diferència seria 
molt menor si s’eximís de 
l’impost als derivats financers: 
warrants, futurs, …. Però la 

proposta de 
Brussel�les, se-
gons fonts com-
unitàries, pre-
veu una taxa “amb la base im-
posable el més àmplia possible, 
incloent també els derivats”. 
Curiosament, quedaria exemp-
ta la compravenda de divises, 
que era l’objectiu de la taxa To-
bin original. El motiu d’aquesta 
exclusió seria la possible in-
compatibilitat de la taxa amb la 
lliure circulació de capitals que 
impera en el si de la UE. 

 

Dels indignats a la Comis-
sió Europea 

La taxa Tobin ha passat de ser 
una quimera de moviments 
com els del 15-M, a convertir-
se en l’objecte de desig de les 
administracions europees. El 
seu enorme potencial de recap-

tació ha desencadenat ja una 
lluita sobre la destinació d’uns 
ingressos que podrien oscil�lar 
entre 20.000 i 150.000 milions 
d’euros. La proposta que la Co-
missió Europea aprovarà en les 
pròximes setmanes advoca per 
destinar aquests recursos al 
pressupost comunitari, una 
possibilitat que no compta amb 
massa adeptes a les capitals 
europees. Per intentar guanyar 
suport, Brussel�les oferirà als 
Governs la possibilitat de gra-
var les transaccions amb una 
taxa superior a la mínima (del 
0,1% i 0,01% per als derivats) i 
quedar-se amb els ingressos 
addicionals. París i Berlín sem-
blen més aviat partidaris de 
que la taxa vagi a parar a les 
arques nacionals. 

La proposta de Brussel�les, segons 
fonts comunitàries, preveu una 
taxa “amb la base imposable el més 
àmplia possible”, incloent també els 
derivats, però deixant fora les 
divises. 
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XINA EN LA CONQUESTA DE L’ESPAI, LA HISTÒRIA ES REPETEIX? 
Setembre 30, 2011 

Un dels principals objectius 
durant el període de la Guerra 
Freda per part dels dos rivals, 
la ex-Unió Soviètica i Estats 
Units, era apoderar-se de l’esp-
ai.  Tot i així, fa poc més d’un 
mes veiem enlairar-se l’última 
nau espacial tripulada per 
mans americanes. 

La finalització d’aquesta etapa, 
en un context de crisi interna-
cional, es justifica per una pla 
de reducció de la despesa.  No 
obstant, ens trobem davant 
una situació semblant a la vis-
cuda els anys 60 amb una tec-
nologia i uns personatges prin-
cipals diferents: Xina es troba 
en una carrera per apoderar-se 
de l’espai competint amb els 
seus veïns:  Índia i Japó. 

Ahir Xina va llençar el primer 
mòdul d’estació espacial expe-
rimental dins un programa que 
té com objectiu aconseguir 
construir una estació espacial 
permanent entre l’any 2020 i 
2022. 

Davant la presència, en el mo-
ment de l’enlairament, del pre-

sident Hu Jintao així com el 
primer ministre Wen Jiabao, fa 
palès el suport i el caràcter na-
cionalista. 

L’any 2003, Xina es va conver-
tir en el tercer pais en enviar 
homes a l’espai , després de la 
ex Unió Soviètica i dels Estats 

Units. Des de llavors, el desen-
volupament d’un programa de 
vols espacials tripulats ha estat 
una de les prioritats del govern 
comunista, amb una curiositat 
tecnològica: la utilització de 
sistemes idèntics els russos. 

La Xina té com objectiu aconseguir 
construir una estació espacial permanent 
entre l’any 2020 i 2022. 
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