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ENTREVISTEM A ANTONI CASTELLS: CAP ON VA EUROPA? 
 

Aviat farà quatre anys des que va es-
clatar la crisi financera. Una crisi 
que encara perdura a alguns països i 
que s’ha vist agreujada per una sego-
na crisi: la del deute sobirà. La Unió 
Europea tal i com la coneixem ara 
esta en un punt d’inflexió. S’especula 
obertament amb la sortida de Grècia 
de l’euro i les mesures d’austeritat 
recorren Europa, fent trontollar les 
bases d’un model d’estat del benes-
tar europeu que hom creia ben as-
sentades. 

Com hem arribat fins aquí? Cap a on 
va Europa? eKonomicus ha tingut 
l’oportunitat d’entrevistar-se amb 
Antoni Castells, doctor en Economia 
i catedràtic d’Hisenda Publica de la 
Universitat de Barcelona, president 
del consell assessor de la fundació 
Catalunya Europa i ex-conseller d’-
economia i finances de la Generalitat 
de Catalunya. Des d’una perspectiva 
europeista, sempre amb esperit crític 
i constructiu Antoni Castells ens par-
la sobre la seva visió d’Europa: ana-
litza la gestió de la crisis, el ‘futur’ de 
l’Euro, la integració Europea, la idea 
d’Europa i el paper dels think tanks i 
els joves en la construcció europea. 

Comencem l’entrevista preguntant-li 
sobre les polítiques d’austeritat, pro-
tagonistes en gran part d’aquesta 

crisis. Se’ns ha dit que hem gastat 
massa, i que l’estat del benestar no 
es pot construir sobre una muntanya 
de deute. També se’ns ha dit, però, 
que aquestes polítiques exacerben la 
crisis actual, reduint la demanda, la 
producció i creant un cercle viciós 
del qual és molt difícil sortir-ne.  An-
toni Castells critica els dogmatis-
mes:  argumenta que, evidentment, 
els països amb deute i/o dèficit ele-
vat han d’efectuar polítiques de con-
solidació fiscal per tal de controlar i 
disminuir el dèficit (o deute). A la 
vegada, però, reclama que cal un 
canvi d’orientació en aquells països 
que ja es poden permetre efectuar 
polítiques d’estímul de demanda i/o 
estímul fiscal, tals com Alemanya o 
Àustria. “La millor manera de reduir 
el dèficit és créixer”, segons Castells, 
i aquestes polítiques d’estímul tin-
drien un impacte positiu per al con-
junt d’Europa i, sobretot, per als paï-
sos amb problemes de deute, ja que 
donaria una oportunitat precisament 
per a créixer (via exportacions).  

Castells tomba un altra dicotomia 
quan li preguntem sobre ‘com es fa 
créixer una economia’. Al seu parer 
tant les polítiques de demanda com 
les d’oferta són necessàries, i per tal 
d’entendre-ho, hem de tenir en 
compte dues variables clau: el PIB 

Il�lustració de Miriam Sugranyes  
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real i el PIB potencial. En una 
situació com la que estem ara, 
amb un PIB real per sota del 
PIB potencial, les polítiques de 
demanda són necessàries per a 
que el PIB real creixi. Però 
aquesta no és tota la història. 
El PIB potencial de l’economia 
en temps de crisis segurament 
és més baix que el PIB potenci-
al abans de la crisis, donat que 
hi ha ingressos potencials (com 
per exemple els provinents de 
la bombolla immobiliària) que 
ja no existeixen. Les polítiques 
d’oferta (adreçades a millorar 
la productivitat), per tant, han 
d’ajudar a incrementar el PIB 
potencial. 

La gestió de la crisi, però, no és 
l’únic aspecte que explica la 
situació actual. Antoni Castells 
ens recorda que dins la Unió 
Europea, i més concretament a 
l’Eurozona hi ha un problema 
de base: som part d’una unió 
monetària que no ha estat 
complementada per una inte-
gració política i fiscal. Formar 
part del club de l’Eurozona va 
significar que els Estats renun-
ciessin a dos instruments que 
eren a la vegada un senyal d’-
alarma i un mecanisme de cor-
recció: el tipus d’interès i el 
tipus de canvi. El fet d’estar en 
un context sense integració fis-
cal i haver perdut aquests me-
canismes de correcció va anar 
produint, paulatinament, uns 
desequilibris molt forts dins la 
zona euro, sense que ho po-
guéssim advertir fàcilment. En 
el cas d’Espanya un d’aquests 
desequilibris va ésser el dèficit 
comercial amb l’exterior, el 
qual s’anava eixamplant sense 
que el tipus de canvi ho adver-
tís (donat que estàvem a la zo-
na Euro). En cas que hagués-
sim preservat la pesseta, 

aquest desequilibri hagués re-
percutit al tipus de canvi i s’-
haguessin activat els senyals 
d’alarma. Al mateix temps es 
va arribar a tenir un endeuta-
ment exterior molt elevat que 
no hagués estat possible sense 

l’Euro, ja que arribat en un 
punt, els mercats haguessin 
valorat el ‘risc Espanya’ i no 
haguessin deixat mes diners. 
Amb l’Euro, però, els mercats 
van subestimar el risc i van 
continuar comprant deute es-

Els països amb deute i/o dèficit elevat han 
d’efectuar polítiques de consolidació fiscal. 
A la vegada, però, reclama que cal un 
canvi d’orientació en aquells països que ja 
es poden permetre efectuar polítiques 
d’estímul de demanda i/o estímul fiscal.  
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panyol. Castells destaca que, 
tal i com argumenta la teoria 
de la zona monetària òptima 
(Optimal Currency Area en an-
glès) si aquesta renúncia del 
tipus de canvi i d’interès ha-
gués estat acompanyada d’una 
major integració dels mercats 
laborals i de capital i d’una in-
tegració fiscal, la unió monetà-
ria no hagués suposat un perill 
a llarg termini. 

Castells per tant qüestiona l’-
entrada de països poc competi-
tius dins de la zona euro en les 

condicions que es va produir. 
No obstant, deixa clar que això 
no implica que la solució ara 
mateix sigui sortir-ne. Per Cas-
tells, i fent referència tant a 
Grècia com per Espanya, dos 
països al centre de la crisis, 
sortir de la zona euro seria “un 
desastre monumental”. En re-
ferència a Grècia argumenta 
que, en cas que abandonés l’-
Euro es veuria obligada a deva-
luar, la qual cosa elevaria la 
inflació i li faria perdre els 
avantatges de la devaluació. Al 
mateix temps els deutes en eu-

ros augmentarien de forma im-
mediata i no tindria accés als 
mercats financers globals. El 
contagi a la resta de països 
amb problemes seria gairebé 
imminent. 

 L’existència d’aquest problema 
posa moltes qüestions damunt 
la taula. La solució no sembla 
fàcil ni ràpida. Estan la Unió 
Europea i l’Euro condemnats al 
fracàs? Depèn de les decisions 
que es prenguin en el si de la 
Unió Europea. Antoni Castells 
ho veu molt clar: “la història 
ens diu que no hi ha moneda 
sense estat. De manera que o 
avancem cap a uns poders polí-
tics europeus o podem retroce-
dir en la integració monetària”. 

Què suposa exactament més 
integració política? Implica 
perdre sobirania nacional? Im-
plica un aïllament de la política 
dels ciutadans? Implica, sens 
dubte, la transferència de sobi-
rania a un nou poder polític 
europeu. I hauria de significar 
el retorn del protagonisme po-
lític als ciutadans, en la mesura 
que aquest poder polític sigui 
el resultat de la voluntat dels 
ciutadans europeus, expressa-
da de forma inequívocament 

“La millor manera de reduir el dèficit és 
créixer”, segons Castells, i aquestes 
polítiques d’estímul tindrien un impacte 
positiu per al conjunt d’Europa i, sobretot, 
per als països amb problemes de deute. 

Channel4.com 

Castells destaca que, tal i com argumenta 
la teoria de la zona monetària òptima, si 
la renúncia de la moneda i del tipus 
d’interès hagués estat acompanyada d’una 
major integració dels mercats laborals i 
de capital i d’una integració fiscal, la unió 
monetària no hagués suposat un perill.  
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democràtica. Ara bé, que això 
succeeixi – argumenta Castells 
– depèn de quin tipus 
d’integració – intergoverna-
mental o federal – estem par-
lant. Una integració pel mètode 
intergovernamental implica la 
creació d’una institució comu-
nitària en la qual decideixen els 
propis estats però a nivell com-
unitari. Malgrat que a simple 
vista pugui semblar que d’aq-
uesta manera es preserva la 
sobirania nacional, a la pràcti-
ca s’ha demostrat que no és 
així. Al revés, perquè els que 
decideixen (el govern alemany 
o els comissaris) no han estat 
escollits pels ciutadans dels 
països afectats. Aquest mètode 
beneficia als estats més grans i 
amb més poder (econòmic). 
Només cal veure l’actual supe-
ditació de tots els estats a Ale-
manya; és, en paraules d’Ant-
oni Castells, “l’Europa alema-
nya que tothom  ha dit que no 
funcionaria”. 

L’alternativa és el model d’ins-
piració federal, el qual està en 
l’esperit de la Comunitat Euro-
pea des dels seus orígens. Un 
model on els ciutadans se sen-
tin identificats, on no hi hagi 
biaixos tecnocràtics i existeixi 
una clara divisió de la respon-
sabilitat entre el nivell federal i 
l’estatal. S’han de crear siste-
mes d’elecció democràtics ple-
nament legitimats, un govern 
federal més potent, amb més 
poders, competències i recur-

sos (especialment, un tresor 
europeu, com als Estats Units). 
Ho diu clarament: “cal tenir la 
valentia de donar el pas a nivell 
europeu i jo em plantejaria, 
fins i tot, l’elecció directa del 
President d’Europa”. 

 Antoni Castells posa un exem-
ple molt didàctic on es reflec-
teixen els dos models. És el cas 
de les pensions. En la situació 
actual els models de pensions 
de diversos països europeus 
han estat qüestionats i modifi-
cats segons, es podria afirmar, 
la voluntat d’Alemanya. S’està 
donant el cas, doncs, d’una 
convergència a la baixa (race to 
the bottom), amb menys pensi-
ons i augment de l’edat de jubi-
lació entre altres. Indepen-
dentment dels arguments eco-
nòmics que hi ha darrera, 

aquest resultat és conseqüència 
directa del mètode intergover-
namental amb el qual els Es-
tats membres han decidit gesti-
onar la crisis. Una alternativa 
seria establir, entre tots, un 
sistema europeu de pensions 
on es coordinessin alguns as-
pectes a nivell europeu (per 
exemple aspectes per assegurar 
el sosteniment del sistema de 
pensions) i altres a nivell naci-
onal, respectant així la  hetero-
geneïtat de preferències arreu 
d’Europa. 

Ara mateix existeix una fractu-
ra entre legitimitat i poder. Els 
que tenen el poder no els hem 
escollit, i per tant no tenen le-
gitimitat. I els que hem escollit, 
i tenen legitimitat d’origen, no 
tenen poder, i per tant acaba-
ran perdent també la legitimi-
tat (d’exercici). Cal restablir la 
correspondència entre legitimi-
tat i poder. Per raons de res-
pecte al principi democràtic i 
per raons d’eficàcia. I això no-
més es pot fer amb un govern 
polític europeu plenament legi-
timat democràticament. Per 
això, Antoni Castells és clara-
ment partidari d’un model fe-

Estan la Unió Europea i l’Euro condemnats 
al fracàs? “la història ens diu que no hi ha 
moneda sense estat. De manera que o 
avancem cap a uns poders polítics europeus 
o podem retrocedir en la integració 
monetària”  

“Cal un model d’inspiració federal, on els 
ciutadans se sentin identificats, on no hi 
hagi biaixos tecnocràtics i existeixi una 
clara divisió de la responsabilitat entre el 
nivell federal i l’estatal” 

En un sistema intergovernamental com 
l’actual, els que decideixen no han estat 
escollits pels ciutadans dels països afectats. 
Aquest mètode beneficia als estats més 
grans i amb més poder. Només cal veure 
l’actual supeditació de tots els estats a 
Alemanya. 
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deral. Aquest, però, no està 
exempt de problemes. Dos as-
pectes dificulten la implemen-
tació del model. Per una banda 
els mateixos Estats es mostren 
escèptics a cedir protagonisme, 
tot plantejant Europa com la 
culpable de tots els mals. D’alt-
ra banda els ciutadans també 
veuen la idea amb certa dificul-
tat. Són encara els parlaments 
nacionals els que responen da-
vant d’ells, mentre que Brus-
sel�les queda bastant lluny. En 
el fons Castells hi veu un tema 
de pertinença o identitat (“som 
una Europa plurinacional, no 
hi ha la nació europea”) que, 
argumenta, es pot solucionar 
aixecant la bandera del federa-
lisme europeu: una tasca que 
ha de fer l’esquerra. Citant a 
l’economista Dani Rodrik, ar-
gumenta que hi ha tres coses 

que a la vegada no podem 
aconseguir, que són globalitza-
ció, democràcia i sobirania na-
cional. Castells proposa renun-
ciar a la sobirania nacional i 
tenir la valentia de donar el pas 
a nivell europeu. De fet, la so-
birania nacional ja s’ha perdut 
davant del poder d’uns mercats 
que depassen àmpliament les 
fronteres estatals. Com deia 
l’antic president de la RFA, Jo-
hannes Rau, “Europa és la res-
posta i no la causa a la pèrdua 
de sobirania dels estats”.Per tal 
de fer-ho, diu, confia amb els 
joves. Ells són l’espai de refe-
rència, els qui han de continuar 
aquesta construcció europea.  

Acabem l’entrevista preguntant
-li sobre el paper dels think 
tanks. Com a president del 
consell assessor del think tank 

Fundació Catalunya-Europa 
(presidida i fundada pel presi-
dent Maragall) i director del 
grup d’opinió i reflexió en eco-
nomia política Europe-G 
(integrat també per Manuel 
Castells, Josep Oliver, Emilio 
Ontiveros, Martí Parellada i 
coordinat per Gemma Garcia), 
creu que el paper dels think 
tanks és crear el clima propici 
per a la construcció europea. 
És, en paraules seves, “fer pre-
sent a la nostra societat la cau-
sa de l’europeisme i mobilitzar-
se activament per ella”. Hi fal-
ten think tanks a la societat 
catalana, falten institucions 
que digereixin el que fa el món 
acadèmic i ho transformin en 
missatges de qualitat que arri-
bin a tot arreu. 

Ens acomiadem agraint-li a 
l’Antoni Castells l’anàlisi tant 
complerta que ens proporcio-
nat. Ens quedem amb la idea 
que la Unió Europea no és no-
més un projecte econòmic, és 
un projecte polític i social, que 
es va dibuixant cada dia, i on 
tots els ciutadans hi hem de 
contribuir aportant idees i en-
trant al debat. 

Entrevista realitzada per Mireia Borrell Porta i Roger Guiu Carrió de l’equip eKonomi-
cus amb la col.laboració d’Eloi Serrano Robles, professor d’Història Econòmica a la UB i 
Professor d’Economia a l’EUM – UPF.  

Aquest resum pertany a l’entrevista realitzada el 19 de març. La transcripció de la ma-
teixa es troba publicada al següent enllaç d’eKonomicus: 

http://ekonomicus.com/2012/06/30/entrevista-a-antoni-castells-2/ 

Castells hi veu un problema de pertinença o 
identitat (“som una Europa plurinacional, 
no hi ha la nació europea”) que, argumenta, 
es pot solucionar aixecant la bandera del 
federalisme europeu. 

Europe-G és el think-tank que van impulsar Antoni Castells,  Manuel Castells, Josep Oliver, 
Emilio Ontiveros, Martí Parellada i Gemma Garcia. 
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Els vents a Europa han virat 
substancialment de rumb des-
prés de l’arribada a l’Elisi del 
socialista François Hollande, fet 
que posa fi al tàndem Merkozy i 
obliga a la cancellera alemanya a 
cercar solucions intermèdies si 
no es vol quedar aïllada. L’o-
rtodòxia de l’austeritat – susten-
tada sobre el dogma de la infla-
ció zero i l’equilibri pressuposta-
ri com a objectius macroeconò-
mics per excel�lència – no no-
més no ha generat creixement 
sinó que de fet l’està frenant, 
deprimint les economies perifè-
riques i, conseqüentment, perju-
dicant les expectatives de creixe-
ment del nord. I sense creixe-
ment (ni perspectives de creixe-
ment) no només perilla l’Euro, 
sinó també els llocs de treball, 
les pensions, la sanitat i l’educ-
ació públiques i, en definitiva, el 
model d’estat del benestar que 
Europa ha construït les darreres 
dècades. Així doncs, estimular la 
moribunda economia europea 
és, en aquests moments, la prio-
ritat número ú, i amb aquest 
objectiu els Caps d’Estat i de Go-
vern es reuneixen el 23 de maig 

a Brussel�les, en la ja coneguda 
com a “cimera pel creixement”. 

El vell problema del creixe-
ment 

A l’article que aquesta revista 
dedica al desè aniversari de la 
moneda única, el passat mes de 
febrer, ja s’argumentava per què 
ni el deute ni el dèficit que ar-
rosseguen alguns països de l’-
Eurozona, i ni tan sols el propi 
Euro – actualment al punt de 
mira dels més apocalíptics – són 
els causants de la crisi d’aques-
ta. No s’han de confondre causes 
i conseqüències: la crisi de l’-
Eurozona no l’ha causada el 
deute, sinó que aquest ha estat 
conseqüència de la crisi econò-
mica. I aquesta, a la vegada, ha 
estat propiciada per causes es-

tructurals amb orígens més an-
tics que el propi Tractat de Ma-
astricht. 

Des dels anys vuitanta, la mitja-
na del PIB per càpita dels països 
de la UE-27 no només és menor, 
sinó que divergeix respecte a la 
mitjana dels països de la OCDE i 
dels Estats Units, tal com es veu 
al gràfic a peu de pàgina. 

L’economista nord-americà 
Barry Eichengreen, al seu treball 
The European Economy since 
1945 (Princeton University 
Press, 2007), afirma rotunda-
ment el següent: 

“(…) aproximadament un terç 
de la diferència entre el PIB per 
càpita de les dues economies 

Des dels anys vuitanta, la mitjana del PIB 
per càpita dels països de la UE-27 no només 
és menor, sinó que divergeix respecte a la 
mitjana dels països de la OCDE i dels Estats 
Units  

COMPETITIVITAT I CREIXEMENT: ELS DEURES PENDENTS DE LA UNIÓ 
EUROPEA 
Maig 2012 
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[l’americana i l’europea, mesu-
rada com a mitjana de la UE-
15] es pot atribuir a la baixa 
producció per hora treballada, 
un altre terç al menor nombre 
d’hores treballat per empleat i 
l’altre terç a la baixa taxa d’oc-
upació dels països de la Unió 
Europea”. [Pg. 381] 

Així doncs, la pèrdua de compe-
titivitat – i, conseqüentment, 
l’estancament econòmic – s’ha 
d’atribuir a almenys tres fac-
tors: l’elevat atur estructural, la 
baixa taxa d’ocupació i la baixa 
productivitat per treballador 
que parteixen  la majoria d’e-
stats europeus des de mitjans 
dels anys setanta. Aquests ele-
ments, juntament 
amb la composició del 
mercat laboral, estan 
estretament relacio-
nats amb el cost del 
factor treball, una de 
les variables que de-
termina directament 
el grau de competitivi-
tat d’una economia. 

L’agenda europea sen-
zillament ha obviat 
aquests problemes els 
darrers anys, en pro 
d’altres projectes no 
menys importants: la 
integració cap a l’est i 
la posada en marxa 
d’un política monetà-
ria única, liderada pel 
Banc Central Europeu 
i plasmada en l’Euro. 
No obstant això, tant 
el disseny de la Unió 

Monetària, divergent al d’una 
zona monetària òptima, com la 
rigidesa del BCE, únicament 
centrat en la doxa antiinflacio-
nista, no només no han resolt el 
problema de creixement i com-
petitivitat a nivell europeu sinó 
que sembla que han amplificat 
les divergències entre les econo-
mies productives del nord i les 
especulatives del sud. 

Això no implica, però, que l’E-
uro hagi estat un error; la mo-
neda única no és una fi en sí 
mateixa sinó que és un mitjà, i 
com a tal ha acomplert la seva 
funció: reduir els costos de 
transacció entre els diferents 
estats membres de l’Eurozona i 

convertir-se en moneda reserva 
de referència (actualment és la 
segona, després del dòlar). 

Però el fet de tenir una moneda 
única només té sentit si es dis-
posa d’una política econòmica 
també única per fer-la funcio-
nar. La política econòmica es 
recolza sempre sobre dos pilars: 
la política monetària i la política 
fiscal. No cal recordar que l’Eur-
ozona no ha gaudit d’una políti-
ca fiscal unificada, però tampoc 
es pot afirmar que hagi estat 
sustentada per una política mo-
netària plena. El Banc Central 
Europeu (BCE), a diferència de 
la majoria de banc centrals, no 
es pot plantejar cap altra políti-
ca que la del control de preus 
via la modificació del tipus d’in-
terès de referència. 

La resposta del BCE a la 
crisi de l’Eurozona 

L’actuació del BCE els darrers 
mesos ha demostrat que és molt 
complicat, si no impossible, 
acomplir objectius com el crei-

La pèrdua de competitivitat – i, 
conseqüentment, l’estancament econòmic – 
s’ha d’atribuir a almenys tres factors: l’elevat 
atur estructural, la baixa taxa d’ocupació i la 
baixa productivitat per treballador que 
parteixen  la majoria d’estats europeus des de 
mitjans dels anys setanta  
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xement econòmic sostingut i la 
plena ocupació sense disposar 
d’una política econòmica única i 
completa. La màxima autoritat 
monetària ha esgotat tots els 
cartutxos que li quedaven apli-
cant les polítiques més inter-
vencionistes que el seu codi de 
conducta li permet. 

• Comprar deute sobirà als 
mercats secundaris, fet que 
té per objectiu controlar els mo-
viments especulatius que afec-
ten a la prima de risc dels bons 
de les economies més vulnera-
bles. 

• Injecció de liquiditat als 
bancs europeus; en concret, 
es van injectar 489.000 M€ el 
desembre del 2011 i 529.500 
M€ el passat mes de març en 
forma de bons a tres anys a un 
tipus d’interès molt baix. Teòri-
cament aquesta injecció de li-
quiditat havia de repercutir en 
les petites i mitjanes empreses i 
als particulars, assedegats per la 
manca de crèdit. Els bancs, pe-
rò, han dedicat aquests fons a 
obrir dipòsits al BCE amb una 
elevada rendibilitat, de forma 
que, paradoxalment, els diners 
han retornat a l’emissor. Una 
altra gran part dels fons s’ha 
dedicat a la compra de deute 
sobirà, també amb una rendibi-
litat molt superior, inferint així 
en una pràctica coneguda com a 
carry trade: demanar prestat un 
tipus d’interès molt baix i inver-
tir aquests diners en bons a un 
tipus d’interès molt més elevat. 
Concretament, amb els préstecs 
a tres anys del BCE, obtinguts a 
l’1%, els bancs han comprat 
deute sobirà al 5-6% (cas d’E-
anya i Itàlia), obtenint així com 
a benefici la diferència entre la 
rendibilitat rebuda i la rendibili-
tat adquirida. 

Amb l’aplicació d’aquestes me-
sures, doncs, es pot dir que el 
BCE ha guanyat temps possibi-

litant, indirectament, que els 
estats amb les primes de risc 
més elevades col�loquessin part 
del seu deute i, de passada, ha 
permès als bancs europeus solu-
cionar les seves necessitats de 
liquiditat, tot fent arbitratge 
mitjançant diner públic. Tot i 
així, en termes reals no s’ha aca-
bat guanyant res: els particulars 
i les petites i mitjanes empreses, 
especialment dels països de la 
perifèria, continuen sense poder 
beneficiar-se del crèdit, i per 
tant es pot concloure que aques-
ta política per part del BCE no 
ha  solucionat, ni tan sols miti-
gat, el problema de la recessió i 
de l’atur que afecta a aquests 
estats. 

Aquestes actuacions han susci-
tat crítiques, precisament pel 
seu curt abast. Actualment, el 
mateix Bundesbank – estendard 
de la política monetària antin-
flacionista des de la seva crea-
ció, el 1957 – reconeix el que 
molts experts ja fa temps que 
evidencien: en un moment eco-
nòmic més pròxim a la deflació, 
amb taxes d’atur molt elevades i 
nivells de consum al mínim, l’i-
ncrement generalitzat dels 
preus, més que un problema, 

podria arribar a ser una bene-
dicció. Anem a argumentar 
com. 

La depreciació implícita: 
una solució parcial però 
efectiva 

Una de les crítiques més gene-
ralitzades cap a l’Euro és que, 
d’ençà de la integració monetà-
ria, les economies europees amb 
més necessitat de guanyar com-
petitivitat no han disposat de 
l’eina més automàtica, la deva-
luació competitiva, en tant 
que aquesta possibilitat única-
ment a mans del BCE. 

Devaluar la moneda significa fer 
aquesta perdi valor nominal 
respecte a una moneda de refe-
rència. El concepte difereix la 
deprecació només perquè una 
devaluació la du a terme direc-
tament el Banc Central, mentre 
que una depreciació és simple-
ment el fet que una moneda 
perdi valor. Per exemple, quan 
es compara l’euro i el dòlar, 
sempre es diu que l’euro està 
apreciat respecte al dòlar, i que 
aquest està depreciat respecte a 
l’euro. 

El mateix Bundesbank –estendard de la 
política monetària antinflacionista– ja 
reconeix que, en un moment econòmic més 
pròxim a la deflació, amb taxes d’atur molt 
elevades i nivells de consum al mínim, 
l’increment generalitzat dels preus, més que 
un problema, podria arribar a ser una 
benedicció  

Què implica una devaluació? Potencia les 
exportacions, en tant que els béns i serveis 
produïts al país esdevenen automàticament 
més barats que a l’estranger; 
paral�lelament, també encareix les 
importacions.  
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Què implica una devaluació? 
Potencia les exportacions, en 
tant que els béns i serveis pro-
duïts al país esdevenen automà-
ticament més barats que a l’es-
tranger; paral�lelament, també 
encareix les importacions. 
Aquest punt s’ha de tenir espe-
cialment en compte, ja que els 
estats europeus són energètica-
ment dependents. Devaluar la 
moneda d’un estat implicaria 
haver de pagar més per impor-
tar petroli o el gas, fet que enca-
riria el procés productiu i 
aquest cost repercutiria final-
ment sobre el preu dels produc-
tes. 

Sense la devaluació competitiva, 
les úniques vies a partir de les 
quals es pot guanyar competiti-
vitat són les següents: 

1. Reducció del costos laborals. 
És a dir, com que el cost d’un 
treballador acaba repercutint 
sobre el cost del producte, re-
duint aquest primer s’-
aconsegueix abaratir també el 
segon. D’ací els dolorosos ajus-
tos i reformes que estan patint 
els ciutadans de països com 
Grècia, Portugal, Itàlia o Espa-
nya. Els costos socials d’aquesta 
via són, doncs, increïblement 
alts ja que, intuïtivament, com 
més pobre esdevé el país més 
competitivitat relativa s’as-
soleix; és el que s’anomena de-
valuació interna. 

2. Generar un model productiu 
basat en la producció de béns i 
serveis amb un alt valor afegit, 
impulsar sectors estratègics ba-
sats en l’economia del coneixe-
ment i generar capital humà 
altament qualificat. 

Els estats que van optar pel 
punt 2 (Alemanya, els Països 
Baixos, Finlàndia, Suècia o Di-
namarca), no només han acon-
seguit sortir de la crisis més rà-
pidament, sinó que la seva eco-
nomia està, altra vegada, recu-
perant la senda del creixement. 
Això, però, no els ha sortit gra-
tis. Per posar un exemple: a 
principis de la dècada passada 
l’Alemanya de Gerhard Schröe-
der va aplicar l’anomenada 
Agenda 2010, enfocada a re-
duir l’atur i incrementar la mas-
sa laboral activa després del xoc 
de la reunificació. Això s’assolí 
gràcies a un impopular progra-
ma de reduccions en les presta-
cions de salut, reestructuració 
laboral, retallades d’impostos i 
reforma del sistema de pensions 

que li va costar a Schröeder la 
reelecció el 2005. 

Altres factors, com mantenir els 
salaris lligats a la productivitat 
o l’elevada  inversió en R+D, no 
només a gran escala sinó per 
part de les petites i mitjanes 
empreses, ha garantit que 
aquests països comptin amb un 
teixit industrial sòlid, que per-
met absorbir l’ocupació proce-
dent dels sectors amb menys 
perspectives de creixement. 

Els països de la perifèria, en 
canvi, al no canviar a temps el 
model productiu i reduir a mar-
xes forçades la seva base indus-
trial en pro d’altres sectors, com 
el de la construcció, no els ha 
quedat més remei que optar per 
la devaluació interna. 

Existeix, però, una altra alterna-
tiva a la devaluació competitiva 
i que no requereix la sortida de 
l’Euro: la depreciació implí-
cita. Si els països del bloc més 
competitius de l’Eurozoan assu-

Els estats que van optar per generar un nou 
model productiu (Alemanya, els Països 
Baixos, Finlàndia, Suècia o Dinamarca), no 
només han aconseguit sortir de la crisis més 
ràpidament, sinó que la seva economia està, 
altra vegada, recuperant la senda del 
creixement.  

Il�lustració de Miriam Sugranyes  
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missin uns costos del treball més 
elevats i permetessin un major 
grau d’inflació (per exemple, in-
crementant els salaris, l’IVA i els 
impostos especials), els països de 
la perifèria esdevindrien, auto-
màticament, més competitius. 

Es tracta d’una solució parcial 
però que sens dubte estimularia 
les economies deprimides del 

sud i els permetria aplicar ajus-
tos menys severs i incisius a cos-
ta del benestar dels treballadors i 
dels consumidors. Una solució, 
però, que implicaria una major 
flexibilització dels criteris que 
actualment es decideixen des de 
Frankfurt. 

Aquesta primera dècada d’i-
ntegració monetària ens ha ense-

nyat que és complicat, si no im-
possible, acomplir fites com el 
creixement econòmic sostingut o 
la plena ocupació sense disposar 
d’una política econòmica com-
pleta que camini sota el parai-
gües d’uns objectius econòmics 
comuns. De la cimera del 23 de 
maig no només haurà de sorgir 
un pla d’acció que permeti a cada 
estat aplicar amb urgència les 
polítiques més adequades a la 
seva realitat econòmica (incloent 
els estímuls fiscals), sinó que s’-
haurà de revisar amb profunditat 
el paper d’institucions com el 
BCE, que haurà de sobrepassar 
les actuals funcions per tal d’inc-
idir més directa i decisivament 
en una política econòmica real 
enfocada a recuperar el creixe-
ment perdut, tal i com ho està 
fent la Reserva Federal als Estats 
Units. 

Depreciació implícita:si els països del bloc 
més competitius de l’Eurozoan assumissin uns 
costos del treball més elevats i permetessin un 
major grau d’inflació (per exemple, 
incrementant els salaris, l’IVA i els impostos 
especials), els països de la perifèria 
esdevindrien, automàticament, més 
competitius.  

10 ANYS DE MONEDA ÚNICA: BITLLET D’ANADA 
Febrer 2012 

Un gris aniversari per a 
una moneda amb salut de 
ferro 

Enguany l’Euro té dos bons mo-
tius per estar de celebració: per 
una banda, fa vint anys que a 
Maastricht els líders del mo-
ment dels estats membres van 
assentar els fonaments del que 
esdevindria la moneda única 
europea i van preparar el camí 
perquè, deu anys després, 
aquesta substituís plenament 
les monedes nacionals. Efecti-
vament: l’1 de gener del 2002, 
tres-cents milions d’europeus 
vam aprendre a viure fent con-
versions entre l’antiga moneda 
nacional i el nou i prometedor 
Euro, que en només set mesos 
assolí la paritat amb el Dòlar. 

Malgrat aquestes importants 

efemèrides sembla que l’Euro-
zona, que en deu anys ha passat 
de dotze a disset membres, no 
està per festes. La crisi del deu-
te, conseqüència de la crisi fi-
nancera mundial, ha sacsejat 
profundament els fonaments de 
la Unió Monetàriai ha amplifi-
cat, de forma contundent, les 
debilitats d’un projecte que, 
tant el 1992 com el 2002, es van 
preferir minimitzar davant la 
confiança i l’optimisme que ge-
nerava. 

Molts parlen de la crisi de l’Eu-
ro, però la realitat és que l’evol-
ució de la moneda única, des-
contextualitzada, és veritable-
ment envejable. La paritat Euro
-Dòlar ha crescut a favor d’aq-
uest primer al llarg de la dèca-
da, arribant al seu màxim histò-
ric el 15 de juliol del 2008, 

quan  un Dòlar s’equiparà a 
1,6038 Euros. Tot i que actual-
ment la paritat és menor (1,3 a 
favor de l’Euro), si tenim en 
compte que, en només dotze 
anys, les reserves mundials de 
divises en Euros han passat 
d’un 17,9% a un 26,7%, es fa 
difícil afirmar que la moneda 
europea és una divisa dèbil. De 
fet, per als sectors exportadors, 
la fortalesa de l’Euro ha esde-
vingut un autèntic problema. 

Seria més adient, doncs, substi-
tuir la crisi de l’Euro per la crisi 
de l’Eurozona, en tant que el 
problema de fons no el té la 
moneda sinó l’estructura d’una 
Unió Monetària (de fet, una 
unió d’estats) que, ja des del 
seu inici, mostrà elements de 
dubtosa solidesa. 
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Els pecats originals 

Però, quines foren aques-
tes debilitats? Per què 
l’entrada en funciona-
ment d’una política mo-
netària única, més que 
generar convergència, ha 
amplificat les desigualtats 
entre estats? 

El 1961 el Premi Nobel 
d’Economia Robert Mun-
dell va teoritzar sobre un 
concepte que, arrel de la 
present crisi, ha retornat 
amb força: les zones mo-
netàries òptimes. Segons 
l’economista, els criteris 
que ha d’acomplir una 
unió monetària per esde-
venir una zona monetària 
òptima són els següents: 

Evidentment, l’Eurozona no 
acompleix molts d’aquests crite-
ris, essent especialment relle-
vants la manca de mobilitat la-
boral -degut a les fronteres cul-
turals que impliquen els estats i 

les diferents regions- i l’abs-
ència d’una política econòmica 
homogènia que inclogui criteris 
únics pel que fa a les decisions 
fiscals i a la regulació del mercat 
laboral. Només cal comparar els 

L’1 de gener del 2002, tres-cents milions 
d’europeus vam aprendre a viure fent 
conversions entre l’antiga moneda nacional i 
el nou i prometedor Euro, que en només set 
mesos assolí la paritat amb el Dòlar.  

Informació addicional 

[1] Paul Krugman: A money too far (6 de maig de 2010) 

http://www.nytimes.com/2010/05/07/opinion/07krugman.html?_r=1 

[2] Greg Mankiw: Does a common currency area need a centralized fiscal authority? (7 de maig de 2010) 

http://gregmankiw.blogspot.com.es/2010/05/does-currency-area-need-fiscal.html 

[3] Fernando Guirao: Una unión fiscal franco-alemana 

http://elcomentario.tv/reggio/una-union-fiscal-franco-alemana-de-fernando-guirao-en-dinero-de-la-
vanguardia/27/11/2011/ 

1. Mercat únic amb 
total mobilitat de fac-
tors (capital i treball) 

2. Flexibilitat de preus 
i de salaris 

3. Política econòmica 
única sota una sola au-
toritat fiscal. 

4. Cicles econòmics 
sincronitzats. 
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tipus impositius o els salaris 
entre països per observar l’-
enorme disparitat existent entre 
els diferents Estats membres. 

El problema de base fou, doncs, 
aplicar un gir de cent vuitanta 
graus al model de Mundell i 
pensar que una unió monetària 
portaria, ineludiblement, cap a 
una progressiva unió fiscal. Es 
pot dir, en altres paraules, que 
es començà la casa per la teula-
da. 

Aquesta és, segurament, una de 
les raons fonamentals per la 
qual la Unió Monetària Europea 
ha avançat aquests darrers anys 
fent equilibris i s’ha tambalejat 
definitivament quan un xoc ex-
tern asimètric – com ha estat la 
crisi financera global – s’ha cre-
uat al seu camí. Sembla, i així 
ho argumenta l’economista Paul 
Krugman, que la principal man-
cança de l’Eurozona ha estat un 
govern central amb suficient 
autoritat com per implantar una 
única política fiscal. D’altra 
banda, Gregory Mankiw argu-
menta que, més que un govern 
central, l’autèntic pecat original 
de la UE és la manca de mobili-
tat del factor treball i, per evi-
denciar-ho, posa com a exemple 
els Estats Units del segle XIX, 
una conglomeració d’estats sen-
se un poder federal encara amb 
prou autoritat, però amb una 
àmplia mobilitat laboral que 
permetia apropar-se a l’ideal de 
zona monetària òptima. 

Tanmateix, si bé el problema de 

la mobilitat laboral sembla que 
es pot pal�liar amb el temps mit-
jançant uns plans formatius 
més homogenis i un regulació 
única, l’escenari d’un govern 
central europeu amb un pressu-
post similar al del govern fede-
ral nord-americà (un 20% del 
PIB en lloc de l’1%) sembla, 
sens dubte, molt més utòpic. 
Des de la declaració de Robert 
Schumann, el 9 de maig el 1950, 
sabem que més Europa implica 
més cessió de sobirania nacio-
nal per part dels estats, un as-
pecte que, lògicament, genera 
cert recel entre els diferents go-
verns europeus. 

Més enllà del deute: un 
problema “real” 

El 2 de maig el 2010 l’Eurogrup, 
format pels ministres d’econ-

economia de l’Eurozona, i el 
FMI aprovaren el primer rescat 
de l’economia grega a través 
d’una línia de crèdit de 110.000 
milions d’Euros. Aquest fou l’i-
inici oficial de la ben coneguda 
tragèdia grega, a partir de la 
qual el fantasma del deute no ha 
deixat d’assolar l’Eurozona, es-
pecialment pel que fa a les eco-
nomies més dèbils del sud i de 
la perifèria. 

La focalització envers el proble-
ma del deute ha estat tan gran 
que, darrerament, s’ha arribat a 
confondre la crisi de l’Eurozona 
amb la crisi el deute, com si l’a-
rrel del problema hagués estat, 
precisament, el descontrol de 
les finances públiques durant 
tota la dècada passada. En el cas 
de Grècia és ben evident que fou 
així, però no succeí el mateix 
amb d’altres estats. 

És el cas d’Espanya o Irlanda, 
que avui són al punt de mira de 
les agències de qualificació però 
que en el seu dia van esdevenir 
els dos alumnes més avantatjats 
de Maastricht, ja que van man-
tenir els nivells del deute i del 
dèficit per sota dels màxims que 
s’establiren en els anomenats 

El problema de base fou, doncs, aplicar un 
gir de cent vuitanta graus al model de 
Mundell i pensar que una unió monetària 
portaria, ineludiblement, cap a una 
progressiva unió fiscal. Es pot dir, en altres 
paraules, que es començà la casa per la 
teulada.  

Des de la declaració de Robert Schumann, el 
9 de maig el 1950, sabem que més Europa 
implica més cessió de sobirania nacional per 
part dels estats, un aspecte que, lògicament, 
genera cert recel entre els diferents governs 
europeus.  
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“Criteris de convergència”, fi-
xats al Tractat de Maastricht del 
1992 (condicions sine qua non 
per a esdevenir un membre de 
l’Eurozona). 

El 2004, per exemple, semblava 
que Espanya i Irlanda complien 
més estrictament amb els pos-
tulats d’ortodòxia pressupostà-
ria que no pas Alemanya o 
França, com es veu a la taula 
d’aquesta pàgina. 

El descontrol pressupostari en 
aquests estats s’inicia una vega-
da la crisi és ben present però, 
tanmateix, aquest fet tampoc 
explica per què la prima de risc 
d’Espanya, un estat amb un en-
deutament públic del 61% el 
2010, és molt més elevada que 
la dels Estats Units, on el deute 
públic supera el 100% del PIB. 

Sens dubte, la confiança dels 

inversors no es basa únicament 
en les xifres del deute, sinó en 
les perspectives de creixement 
de les economies. Fa dècades – 
molt abans inclús que sorgís la 
proposta en ferm d’una moneda 
única – que Europa perd com-
petitivitat a marxes forçades, 
primer a favor dels Estats Units 
i, actualment, en comparació a 
les economies emergents de l’À-
sia i l’Amèrica Llatina. L’atur ha 
esdevingut un problema princi-
palment europeu des de mitjans 
de la dècada dels 80: a partir 
d’aleshores el màxim percentat-
ge d’aturats als Estats Units (un 
7,5% el 1992) ha coincidit amb 
el mínim de l’Eurozona (un 
7,6% el 2007), segons la base de 
dades del Fons Monetari Inter-
nacional. 

A nivell de comerç exterior, si 
bé el comerç intraeuropeu s’ha 
incrementat notablement gràci-

es a la unificació monetària, no 
es pot dir el mateix dels inter-
canvis amb la resta d’econom-
ies; al llarg de la darrera dècada 
només Alemanya i els Països 
Baixos han mantingut una ba-
lança comercial positiva, segons 
dades de l’Eurostat.  Altres indi-
cadors de competitivitat, com 
els índexs de productivitat per 
càpita i per hora tampoc situen 
l’Eurozona en una bona posició 
relativa. 

Els fets, doncs, evidencien que 
el problema de fons de l’Euro-
zona i, per extensió, del conjunt 
de la Unió Europea, enfonsa les 
seves arrels molts anys abans de 
l’entrada de l’Euro, i s’entén 
més a partir de variables reals – 
com la renda, la productivitat o 
la taxa d’atur – que no pas a 
partir de les nominals. En altres 
paraules: la divergència de mo-
dels econòmics entre els estats 
membres, ja existent abans de 
la Unió Monetària, s’ha intensi-
ficat degut a, per una banda, la 
incapacitat del Banc Central Eu-
ropeu de controlar els cicles 
econòmics divergents simple-
ment amb els instruments mo-
netaris i, per l’altra, a la incapa-
citat dels líders polítics  de la 
Unió Europea d’abordar el pro-
blema de fons, és a dir, la man-
ca de competitivitat a nivell glo-
bal. 

La irresponsabilitat política, en 
aquest sentit, és compartida: 
mentre que, al llarg de l’última 
dècada, els estats del sud i de la 
perifèria mantenien un model 
d’economia especulatiu, sense 
intenció de dur a terme les ne-
cessàries reformes a nivell es-
tructural, els estats del nord (les 
economies productives) finan-
çaven els projectes del sud sen-
se realitzar una adequada anàli-
si cost-benefici. 

L’Euro, doncs, ha acabat pagant 
els plats trencats del que és un 

La focalització envers el problema del deute 
ha estat tan gran que s’ha arribat a confondre 
la crisi de l’Eurozona amb la crisi el deute, 
com si l’arrel del problema hagués estat, 
precisament, el descontrol de les finances 
públiques durant tota la dècada passada . En 
el cas de Grècia és evident que fou així, però 
no succeí el mateix amb d’altres estats.  
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greu problema de manca de 
competitivitat general – no ja a 
l’Eurozona, sinó a tota Europa – 
i de lideratge polític. Cap estat 
membre ha estat a l’alçada de 
les dimensions que el projecte 
de la moneda única requeria: els 
uns, potser per ingenuïtat i ex-
cessiva confiança en les lleis del 
mercat i la capacitat del sector 
financer d’autorregular-se; els 
altres, per la seva visió a curt 
termini i perquè s’han dedicat a 
finançar projectes de baix ren-
diment econòmic però amplis 
beneficis electorals. 

I ara, què? 

Ni les constants reunions de 
l’eix francoalemany ni les in-
comptables cimeres a Brus-
sel•les han servit perquè els 
mercats tornessin a confiar en 
l’Eurozona. Per a alguns experts 
la solució són els Eurobons, ins-
truments financers que serviri-
en per diluir el risc dels estats 
amb la prima de risc més alta 
amb els que ofereixen, com Ale-
manya, una rendibilitat òptima. 
D’altres consideren que el BCE 
hauria d’actuar com a presta-
mista de darrera instància, és a 
dir, com un banc central pròpia-
ment dit, prestant diners als 
estats més necessitats, malgrat 
que aquest fet violés el consa-
grat criteri d’independència del 
BCE. 

Per d’altres, com el professor 
Fernando Guirao, càtedra Jean 
Monnet en Història de la Inte-
gració Europea, aquestes soluci-
ons es queden a mitges, en tant 
que es basen únicament en la 
modificació dels instruments 

nominals – creació d’Eurobons, 
control del tipus d’interès – per 
tal d’afectar les variables reals – 
la renda per càpita, l’ocupació o 
la productivitat – un error que 
l’Eurozona ha acabat pagant 
ben car. 

Guirao proposa una aplicació 
radical d’un concepte que ja ha 
començat a omplir titulars i que 
és el de l’Europa de les dues ve-
locitats, liderada per l’eix fran-
coalemany, en primer terme, i 
seguida lliurement per aquells 
Estats membres que ho vulguin. 
Sens dubte, sembla que Europa 
tendirà vers aquesta via, tal i 
com es va evidenciar en la cime-
ra del passat mes de desembre; 
tanmateix, la proposta de Gui-
rao és força més ambiciosa que 
el pacte fiscal que s’ha proposat, 
que de moment compta amb les 
reticències del Regne Unit i l’e-
scepticisme generalitzat dels 
mercats internacionals (en tant 
que no aborda l’aspecte clau de 
com generar un creixement sos-
tingut). 

L’opció de Guirao inclouria re-
tornar a l’històric esquema de 
França i Alemanya com a loco-
motores de la integració euro-
pea, unint no tan sols les políti-
ques fiscals d’ambdós països 
sinó també creant un ministeri 
comú d’economia i hisenda i 
generant un pressupost com-

partit. Sens dubte, un escenari 
de cessió de sobirania sense 
precedents que, malgrat la seva 
teòrica efectivitat queda, ara per 
ara, força lluny de les intencions 
del tàndem Merkozy. 

Ja sigui en forma de pacte fis-
cal, de creació d’Eurobons o 
d’unió efectiva entre Alemanya i 
França a nivell econòmic, el que 
és innegable és que el projecte 
europeu – incloent el seu sím-
bol més evident, l’Euro – no fou 
ideat com un viatge d’anada i 
tornada, ni tan sols amb un bit-
llet obert; la viabilitat i la sub-
sistència dels estats europeus al 
món només es pot entendre a 
partir de més Europa. I la mo-
neda única ha de deixar de ser 
una fi en sí mateixa per esdeve-
nir un instrument que faciliti 
aquesta tasca. 

Si mirem cap a fora i observem 
els nous equilibris globals, en-
tendrem que una Europa frag-
mentada en petites economies 
no té res a fer davant l’ímpetu 
de les economies emergents. 
Manca més responsabilitat polí-
tica a dos nivells: a nivell intern, 
per tal de reconvertir aquelles 
economies amb greus proble-
mes de competitivitat – especi-
alment les del sud d’Europa – 
en economies productives; i a 
nivell extern, per tal d’apostar 
per un projecte europeu que, 
sens dubte, requerirà més cessió 
de sobirania (i de pressupost) 
per part dels estats. 

El camí no és senzill ni immedi-
at, però és evident que apunta 
cap a una sola direcció. El bitllet 
de retorn és, doncs, inexistent. 

L’Euro, doncs, ha acabat pagant els plats 
trencats del que és un greu problema de 
manca de competitivitat general – no ja a 
l’Eurozona, sinó a tota Europa – i de lideratge 
polític.  

Si mirem cap a fora i observem els nous 
equilibris globals, entendrem que una Europa 
fragmentada en petites economies no té res a 
fer davant l’ímpetu de les economies 
emergents.  
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ISLÀNDIA: DEL COL·LAPSE A LA CALMA 
Febrer 2012 

Les agències de qualificació que tant 
sentim a parlar aquests dies, sembla 
que han començat a donar una mica 
d’oxigen a l’ofegada Islàndia. Aquest 
país ha abandonat amb èxit el pro-
grama de rescat del Fons Monetari 
Internacional (FMI) i ha tornat a 
accedir al mercat de capitals interna-
cionals. 

El punt d’inici: 

El 6 d’octubre de 2008, Islàndia 
aprovava un decret d’emergència en 
el qual s’autoritzava al govern a 
prendre el control dels principals 
bancs islandesos (Kaupthing, Lands-
bank i Glitnir), els quals representa-

ven el 85 % del sector bancari i s’-
havien enfonsat degut a fortes res-
triccions de crèdit . Però com es va 
arribar a aquella situació? 

El govern liderat per David Oddsson 
durant el període de 1991 el 2004 va 
portar a reformes dràstiques en el 
país, entre elles, la desregulació, la 
privatització, la reducció d’impostos 
de rendes de capital i la liberalització 
del sistema financer. Segons alguns 
experts, “aquestes reformes eren ne-
cessàries per aconseguir que Islàn-
dia fos un centre financer, com les 
illes Caiman”. Altres economistes 
islandesos apunten a que “la priva-
tització dels bancs era molt sospito-
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sa, ja que aquests van ser ve-
nuts a gent molt propera al go-
vern”. Segons l’informe de la 
C o m i s s i ó  E s p e c i a l  d ’ -
Investigació publicat a l’abril de 
2010, s’evidencia que a partir 
del 2003 i degut a la privatitza-
ció dels bancs, aquests comen-
cen a créixer de forma desme-
surada. 

Sortida de manera peculi-
ar: 

Després de la fallida l’any 2008, 
el govern islandès va rebutjar 
finançar el rescat dels seus 
bancs (bàsicament perquè no 
tenia capacitat per fer-ho) i va 
preferir protegir els estalvis dels 
seus ciutadans. No obstant, els 
inversors estrangers van haver 
d ’ a f r o n t a r  l e s  p è r d u e s 
(majoritàriament inversors bri-
tànics i holandesos). 

Amb només 318.452 habitants, 
l’any 2009 el país es va trobar 
amb una situació molt greu. 
L’any 2009, el PIB va caure un 
7%, la inflació era del 12% i el 
tipus d’ interès es trobava el 
15%, a més d’una forta devalua-
ció de la corona islandesa. Da-
vant aquesta dramàtica situació 
econòmica la societat islandesa 
tenien clares les demandes, di-
missió del govern, de l’autoritat 
financera i dels responsables 
del banc central. 

Després de llargues reivindica-
cions i forta pressió popular, es 
va aconseguir la dimissió del 
primer ministre islandès, a la 
vegada que s’iniciava un fort 
procés d’ajust. Gràcies a la flexi-
bilització del mercat laboral i 
dels productes, així com un ti-
pus de canvi flotant, s’ha acon-
seguit corregir els desequilibris 
externs i frenar la desocupació. 
A més, s’ha aconseguit reduir a 
una cinquena part la mida del 
sistema financer. 

Comparativa amb altres 
països en col�lapse: 

El cas de l’illa d’Islàndia no es 
aïllat. La formula utilitzada ha 
estat correcte, però es pot apli-
car a països amb situació de fa-
llida com el cas de Grècia? 

La resposta es que no. La mida i 
la població dels dos països es 
comparativament molt diferent; 
la població d’Islàndia es d’uns 
300.000 habitants a diferència 
dels 11.260.000 grecs. A més, el 
fet de disposar d’una moneda 
pròpia, Islàndia té a les seves 
mans poder prendre decisions 
de la seva política monetària 
(en el cas de Grècia, aquesta 
esta en mans de la Unió Euro-
pea). 

Futur islandès: 

Tot i el canvi de govern i la forta 
recuperació en poc temps, Is-

làndia encara pateix les conse-
qüències del col�lapse; té un 
atur massa alt, un deute privat i 
públic elevat i uns índex de po-
bresa i desigualtat preocupants. 

A banda dels problemes in-
terns, també en presenta d’-
externs, ja que el Regne Unit i 
els Països Baixos, que van haver 
d’indemnitzar els seus ciuta-
dans, exigeixen la devolució 
dels estalvis dipositats els bancs 
islandesos i que degut al blo-
queig per part del govern islan-
dès l’any 2008, encara no han 
recuperat. 

Un dels elements més impor-
tants en aquesta nova etapa 
després de la fallida de 2008, 
es  la reforma del a Constitució 
de forma participativa, la qual 
es va fer a través de la l’elecció 
d’un consell constitucional que 
va durar tres mesos i va aconse-
guir elaborar un esborrany de la 
constitució. 

Islàndia ha abandonat amb èxit el 
programa de rescat del Fons Monetari 
Internacional (FMI) i ha tornat a accedir al 
mercat de capitals internacionals.  

Posteriorment a la fallida l’any 2008, el 
govern islandès va rebutjar finançar el 
rescat dels seus bancs i va preferir 
protegir els estalvis dels seus ciutadans. 
Els inversors estrangers van haver 
d’afrontar les pèrdues (majoritàriament 
inversors britànics i holandesos).  

Després de forta pressió popular, es va 
aconseguir la dimissió del primer 
ministre, a la vegada que s’iniciava un fort 
procés d’ajust. Gràcies a la flexibilització 
del mercat laboral i dels productes i d’un 
tipus de canvi flotant, s’ha aconseguit 
corregir els desequilibris externs. 
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Quan experts, polítics i ciuta-
dans reflexionem sobre la 
crisi econòmica, sempre arri-
bem a un mateix lloc comú, 
independentment de les nos-
tres preferències ideològi-
ques: la democràcia actual 
s’ha vist superada per la dinà-
mica de les finances interna-
cionals. Efectivament, si hi ha 
un leitmotiv que ha enllaçat 
les darreres grans crisis del 
capitalisme (la crisi del deute 
a Llatinoamèrica, la crisi fi-
nancera asiàtica del 1997 i, 
especialment, la crisi econò-
mica actual) és l’antítesi en-
tre un mercat global i una 
legislació que acaba allà on 
comença la frontera de l’estat 
veí.  

La ciutadania constata, im-
potent, com la capacitat de 
decisió dels governs cedeix 
progressivament davant els 
imperatius dels bancs d’in-
versió, les multinacionals i 

les institucions financeres 
internacionals. Cada vegada 
són més les veus, però, que 
clamen a favor d’un gir de 
180 graus en la integració 
econòmica global, i no es 
tracta només de moviments 
socials, sinó experts i econo-
mistes que fins fa uns anys 
apostaven fermament pels 
beneficis de la globalització 
sense traves. 

Així doncs, el gran repte del 
segle XXI serà reconciliar la 
profunda integració de les 
economies mundials  i la re-
cuperació de la legitimitat 
ciutadana per avalar demo-
cràticament el procés de glo-
balització econòmica. Però 
quines opcions són viables? 
És possible un govern global, 
amb institucions de control 
vinculants, que reguli les 
transaccions financeres i la 
circulació de capitals? O 
l’única manera de recuperar 

el control democràtic de 
l’economia és retornar a la 
preponderància dels estats-
nació? 

D’aquestes i altres qüestions 
s’ocupa l’economista Dani Ro-
drik (1957), catedràtic d’-
economia política internacional 
a la Universitat de Harvard, al 
seu darrer treball titulat “La 
paradoja de la globalizaci-
ón” (Antoni Bosch, Barcelona 
2012).  

La tesi principal que se'n des-
prèn és que globalització màxi-
ma i democràcia són irreconcili-
ables. 

Rodrik fa un interessant repàs 
d’història econòmica, des del 
mercantilisme del segle XVII 
fins a la caiguda de Lehman 
Brothers, per tal d’argumentar 
la seva postura. Des d’aquesta 
perspectiva històrica, es consta-
ta que la globalització econòmi-
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ca no ha estat un procés únic, 
lineal i irreversible que s’inicià 
amb el comerç transoceànic, com 
s'ha tendit a pensar. Al llarg dels 
darrers dos-cents anys hi ha ha-
gut diferents onades globalitza-
dores, que s’han sostingut sobre 
fonaments ben diferenciats i que 
han fracassat degut a debilitats 
també genuïnes. 

Per entendre els punts forts i fe-
bles dels processos de globalitza-
ció, incloent l’actual, és impres-
cindible tenir en compte una ei-
na teòrica fonamental en econo-
mia internacional, sorgida als 
anys vuitanta a partir dels tre-
balls previs dels economistes Ro-
bert Mundell (1932, Universitat 
de Columbia) i Marcus Fleming 
(1911-1976, director del Departa-
ment de Recerca del FMI).  

Es tracta de la Trinitat impos-
sible, o trilema de l’econo-
mia internacional (Figura 
I). 

Per il�lustrar aquests conceptes, 
vegem com ha evolucionat el tri-
lema al llarg de la història econò-
mica recent. Després de l’etapa 
d’intens proteccionisme i reces-
sió que significà el període d’ent-
reguerres (1918-1939), i passat el 
conflicte de la Segons Guerra 
Mundial, el món visqué una era 
de creixement sostingut sense 
precedents entre el 1945 i el 
1971. 

Aquesta etapa estigué beneïda 
pels acords de Bretton Wo-
ods de 1944, on els principals 
líders dels països desenvolupats 
pactaren el funcionament de l’-
economia i crearen una sèrie d’-
institucions d’abast internacio-
nal amb l’objectiu de vetllar per 
aquesta: el GATT (pare de l’act-
ual Organització Mundial del 
Comerç), el Fons Monetari Inter-

nacional i el Banc Mundial. Du-
rant aquesta etapa l’economia 
global funcionà mentre es man-
tingué el següent equilibri: 

1.  Control de capitals. Els 
estats exercien control i gravaven 
les transaccions financeres. 
Aquesta fou una condició bàsica 
per elaborar el nou escenari eco-
nòmic, en tant que els líders de 
Bretton Woods relacionaren la 
lliure circulació de capitals amb 
la volatilitat excessiva de les mo-
nedes nacionals, la qual repercu-
tí sobre l’estabilitat del creixe-
ment econòmic i fou una de les 
causes de la crisi financera del 
1929 i la posterior recessió. 

2.  Tipus de canvi fix.  Les 
monedes nacionals mantenien 
una equivalència fixa amb el dò-
lar, que era la moneda de refe-
rència. A la vegada, el dòlar man-
tenia una paritat fixa amb l’or: 
concretament, 1 onça d'or puar 

equivalia a 35$. 

3. Política econòmica inde-
pendent. Inspirats pels fona-
ments del keynesianisme, doctri-
na econòmica que dominà entre 
els anys 30 i els 70, la prioritat 
dels estats i de les institucions 
internacionals creades a Bretton 
Woods fou la d’assegurar el crei-
xement econòmic i la plena ocu-
pació dels països, per tal de gene-
rar un estat de benestar que allu-
nyés a les masses de les tendèn-
cies totalitàries que van fer es-
tralls als anys 30. Això és el que 
s’anomena contracte social o 
pacte intergeneracional de 
la post-guerra. Així doncs, la 
política domèstica passà a ocu-
par el primer lloc en les priori-
tats de l’economia internacional. 
Per aquest motiu és imprescindi-
ble el punt 1: perquè els estats 
tinguin control complet sobre les 
seves economies és una condició 
sine qua non que els fluxos de 
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capital estiguin regulats. 

L’objectiu estratègic de Bretton 
Woods era, a grans trets, no co-
metre els mateixos errors que 
durant el període d’entreguerres, 
el qual havia estat l’escenari ne-
fast que propicià l’ascens dels 
totalitarismes. I es pot afirmar 
que aquest objectiu s’acomplí. 

En el següent gràfic (Figura II), 
extret del treball This Time Is 
Different (2008), dels economis-
tes Carmen M. Reinhart (1955, 
Universitat de Maryland) i Ken-
neth S. Rogoff (1953, Universitat 
de Harvard), es mostra la relació 
entre el nivell de mobilitat de 
capitals (línia vermella) i el per-
centatge de crisis financeres 
(línia blava). 

Observis la significativa diferèn-
cia entre el període anterior i 
posterior a 1945. Durant l’etapa 
de Bretton Woods, la mobilitat 
de capital restringida, sumada 
també a l’absència de xocs ex-
terns (preus del petroli estables, 
inflació controlada i tipus de can-
vi fix), resultà en el període amb 
menys crisis financeres de la his-
tòria recent. 

Però si el pacte de Bretton 
Woods funcionà tan relati-
vament bé, per què acabà 
trencant-se?  

El creixement econòmic sostin-
gut a pràcticament tots els països 
del globus (incloc també el conti-
nent africà i Llatinoamèrica) im-
pulsà un increment del comerç 
mundial i de les transaccions en-
tre diferents monedes. Indirecta-
ment, aquest major intercanvi de 
béns acabà recolzant-se en un 
creixent sector financer i de ser-
veis, que s’establí a les ciutats de 
Nova York i Londres (vegis, a la 
Figura II, com la mobilitat de 
capitals ascendeix progressiva-
ment a partir del 1945). 

D’altra banda, a principis dels 
anys setanta els Estats Units es 
van mostrar incapaços de seguir 
mantenint la paritat fixa entre el 
dòlar i l’or, per diverses raons: 
increment del dèficit fiscal i co-
mercial, degut a la despesa ocasi-
onada per la llarga Guerra del 
Vietnam, i decrement progressiu 
de les reserves d’or (en gran part 
per la compra massiva d’or per 
part d’especuladors financers a 
partir del 1968).  

El problema dels tipus fixes és la 
credibilitat; quan un banc central 
o un govern manté un tipus fix ha 
de ser capaç de vendre aquesta 
confiança als inversors i a la resta 
de governs. Una economia defici-
tària, en recessió i amb l’atur crei-
xent, com fou la nord-americana a 
finals dels anys seixanta, era molt 
poc creïble que pogués mantenir 
una paritat amb l’or exactament 
igual que deu anys abans, quan el 

país creixia i tenia superàvit. Per 
força el dòlar s’havia de devaluar, 
és a dir – expressant-ho molt pla-
nerament - adaptar el seu valor a 
les noves condicions macroeconò-
miques. I així ho feu el president 
Richard Nixon el 15 d’agost de 
1971, trencant així un dels tres 
pilars macroeconòmics de Bretton 
Woods. 

Des d’aleshores, l’escenari ma-
croeconòmic s’ha capgirat. A 
partir dels anys setanta, i espe-
cialment entre la dècada dels 
vuitanta i els noranta, les eco-
nomies occidentals s’han obert 
completament als fluxos de ca-
pital i han deixat flotar el seu 
tipus de canvi lliurement. La 
conseqüència ha esta el que D. 
Rodrik anomena la hiperglo-
balització: integració màxima 
de les economies mundials. La 
mort de Bretton Woods signifi-
cà també la mort del keynesia-

L’objectiu estratègic de Bretton Woods era, a 
grans trets, no cometre els mateixos errors que 
durant el període d’entreguerres, el qual havia 
estat l’escenari nefast que propicià l’ascens dels 
totalitarismes.  
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nisme com a doctrina dominant 
i el triomf de les teories mone-
taristes de l’Escola de Xicago 
(liderada per George Stigler i 
Milton Friedman). La conse-
qüència, a nivell d’economia 
internacional, fou el canvi en les 
agendes del estats: prioritzar la 
plena ocupació i el creixement 
econòmic ja no era l’objectiu, 
sinó que aquest esdevingué, per 
sobre de tot, la integració eco-
nòmica. Així doncs, els mercats, 
i no els estats, han sigut els res-
ponsables de la distribució efici-
ent de recursos des dels anys 
vuitanta. 

Els països que han seguit aquest 
joc, que són la majoria dels oc-
cidentals, s’han hagut de posar 
una “camisa de força daura-
da” (golden straitjacket, en pa-
raules de Rodrik) per tal d’ada-
ptar el nou ordre econòmic a 
tots els nivells, incloent l’estat 
del benestar, les polítiques d’-
ocupació, el mercat laboral, etc. 
Observant la Figura I, la conclu-
sió seria que hem renunciat a la 
política domèstica a canvi de la 
integració econòmica. Dani Ro-
drik, però, actualitza el Trilema 
de l’economia internacional i el 
converteix en el Trilema de l’-
economia política (Figura III). 

Davant d’aquesta situació, Ro-
drik afirma que podem escollir 
entre tres models: 

1.Model d’hiperglobalització 
com el què han seguit les econo-
mies occidentals a partir del anys 
80. Es renuncia a la democràcia. 

2. Model de Bretton Woods, 
el qual no ha mort del tot. La Xi-
na, per exemple, país que ha ar-
ribat a créixer a taxes del 13% els 
darrers anys ha aplicat i aplica 
un estricte control de capitals i 
manté la seva moneda fixa en 
relació amb el dòlar. Es renuncia 
a la hiperglobalització. 

3. Model de govern global. 
Sens dubte l’opció més utòpica, 

ja que significaria que tots els 
estats del món renunciessin a la 
seva sobirania. Potser la Unió 
Europea seria, salvant les distàn-
cies, el què més s’assembla, ara 
per ara, a aquesta opció. Es re-
nuncia a l'autodeterminació na-
cional (model de nació-estat tra-
dicional). 

La proposta de Rodrik intenta 
recollir el millor dels dos móns; 
per una banda, no renuncia a un 
cert grau d’obertura econòmica 
internacional, ja que els beneficis 
del comerç sobre la riquesa de 
les nacions són, segons ell, un fet 
demostrat i demostrable. D’altra 
banda, però, assenta la globalit-
zació econòmica sobre els pilars 
robustos de la legislació de les 
democràcies estatals, en tant que 

“l’abast dels mercats globals 
ha d’estar limitat per l’àmbit 
de la seva governança”. 
Aquesta és la idea clau del 
Capitalisme 3.0. 

Entre els segles XVIII i principis 
del XX, les economies mundials 
van viure el Capitalisme 1.0, que 
correspon a la posada en pràctica 
dels postulats del liberalisme eco-
nòmic clàssic, formulat pels eco-
nomistes britànics Adam Smith 
(1723-1790) i David Ricardo (1772
-1823). Aquest model fou superat 
el 1929 pel Crack i la Gran De-
pressió, causes directes de la Se-
gona Guerra Mundial. Després del 
conflicte bèl�lic, a Bretton Woods 
s’assentaren les bases del Capita-
lisme 2.0, les quals han estat des-
crites a la primera part de l’article 
(preponderància dels estats sobre 
els cicles econòmics i l’evolució de 
les finances internacionals). 
Aquest pacte fou trencat el 1971 i 
des d’aleshores, segons Rodrik, 
estem vivint una hiperglobalitza-
ció desenfrenada, en què el co-
merç i l’obertura dels mercats fi-
nancers ja no són un mitjà per 
assolir el benestar de la majoria 
de la població, sinó que han esde-
vingut una fi en sí mateixos. Per 
aquets motiu, Rodrik opina que és 
necessari recuperar el pacte de 
Bretton Woods i actualitzar-lo, 
adaptant-lo als reptes de les eco-
nomies del segle XXI: el capitalis-
me 3.0 (veure quadre superior).  

Vegem quines objeccions es po-
den contraposar als principis del 
Capitalisme 3.0.: 

Respecte al punt I, cada vegada 
són més els economistes que es 
desmarquen de la doctrina liberal 
més ortodoxa i admeten que cer-
ta regulació és necessària per 
evitar crisis financeres d’abast 
global. Vegis, l’evolució de Mar-
tin Wolf (1948), cap d’economia 
al Financial Times i execonomista 
senior del Banc Mundial, entre la 
seva publicació del 2004, titulada 
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“Why Globalization Works” i els 
articles elaborats després de la 
crisi financera. El debat no es cen-
tra, doncs, en si regularitzar o no, 
sinó en determinar quin grau de 
regulació és l'òptim. 

A través del segon supòsit, 
Rodrik resol el dilema entre glo-
balització i democràcia, en tant 
que, segons el seu model, la in-
tegració econòmica només pot 
arribar fins allà on pot ser legiti-
mada per una majoria de ciuta-
dans que, lliures, exerceixen el 
seu dret a vot, validant així les 
polítiques econòmiques dels 
seus governants. Tota decisió 
que excedeixi aquest marc de 
legitimitat no pot ser vinculant, 
i això inclouria la tecnocràcia no 
escollida per sufragi, les agènci-
es de qualificació internacionals 
i les pròpies institucions finan-
ceres internacionals. 

Pot semblar que aquest escenari 
propicia el proteccionisme, ja 
que prima les actituds individu-
als (en aquest cas, les decisions 
dels estats) per sobre del bé co-
mú. Rodrik, paradoxalment, 
respon a aquesta objecció amb 
el credo del liberalisme clàssic, 
que es recull a La riquesa de les 
nacions (1776), d’Adam Smith: 
la recerca del benestar individu-
al repercutirà en el benestar 
col�lectiu. És a dir, si cada estat 
mira pel seu propi benefici, 
s’assolirà el nivell d’integració 
econòmica just que acontenti a 
tots. En paraules de Rodrik: “en 
l’economia global, els països 
busquen bones polítiques per-
què els convé fer-ho així”. 

Resumint: si els beneficis del 
comerç han estat demostrats i 
són demostrables, els estats no 
renunciaran a obrir la seva eco-
nomia; això sí, el grau d’obe-
rtura serà aquell que maxi-
mitzi el benestar col�lectiu, 

en tant que serà legitimitat 
per la voluntat democràti-
ca. 

Així mateix, l’economista nord-
americà aposta per l’adopció 
d’un sistema de regles i d’insti-
tucions internacionals que, com 
a Bretton Woods, facin d’àrbit-
res de la integració econòmica.        
La cooperació internacional és, 
de fet, essencial per assolir un 
correcte desenvolupament de 
les economies nacionals, sem-
pre i quan no estigui manipula-
da ni dirigida cap als interessos 
dels estats més poderosos. 

Què succeiria, en el model 
de Capitalisme 3.0, si els 
Estats Units bloquegessin 
les importacions índies, 
per exemple? Rodrik diferen-
cia dos casos: si aquest bloqueig 
es du a terme per protegir, per 
exemple, els estàndards labo-
rals nord-americans, és legítim. 
Si, en canvi, s’aplica per impo-
sar el model institucional nord-
americà, aleshores no ho és. 
Aquest principi evitaria, segons 
Rodrik, que algunes nacions 
poderosos imposessin condici-
ons (com per exemple, liberalit-

zació del sistema financer o la 
privatització dels serveis pú-
blics) per poder comerciar amb 
les altres. 

Respecte a la creació d’un go-
vern global, tot i que Rodrik 
respecta les tesis i els estudis 
desenvolupats fins al moment 
en aquest camp, considera que 
seria inviable per dos motius 
principals: no hi ha cap entitat 
supraestatal que, actualment, 
sigui plenament democràtica. 
D’altra banda, un govern global 
no respectaria les identitats i els 
sistemes institucionals propis 
de cada territori, sinó que cer-
caria una via homogènia, fet 
que sens dubte perjudicaria el 
bé comú, segons els arguments 
exposats anteriorment. 

Per últim, i en relació al supò-
sit III, cal preguntar-se si Bret-
ton Woods és el millor dels mo-
dels de capitalisme possibles 
aplicats fins als nostres dies. 
Marc Levinson, economista i 
historiador nord-americà, afir-
ma que no i formula una crí-
tica contundent al sistema 
de Bretton Woods al seu ar-
ticle “Gobiernos, mercados y 

El Capitalisme 3.0 s’assenta sobre tres supòsits fona-

mentals: 

 

I. La regulació dels mercats financers és necessària per tal 

de no desembocar en crisis financeres com la de 1929 o la 

de 2008. 

 

II. L’estat democràtic és el millor – o el "menys pitjor" – 

dels sistemes polítics assolits, en termes de benestar 

col�lectiu. 

 

III. Bretton Woods ha estat el millor – o el "menys perjudi-

cial" - dels models de capitalisme vigents fins a l’actualitat, 

en termes de benestar col�lectiu. 
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contrato social” (La Vanguardia 
Dossier, gener-març del 2012). 

Levinson trenca tots els tòpics 
sobre la bondat del contracte in-
tergeneracional de postguerra, 
afirmant que els seus beneficis 
només repercutiren en determi-
nats sectors i en determinats 
grups socials. Per exemple, con-
sidera que els joves (nascuts a 
partir del 1965) n'han sortit molt 
perjudicats, en tant que l’exces-
siu proteccionisme sobre els llocs 
de treball, imprescindible per 
garantir el benestar de la genera-
ció dels seus pares, ha desembo-
cat en un mercat laboral rígid i 
sobreprotegit on és complicada 
la introducció i el desenvolupa-
ment professional d’aquest seg-
ment social. 

A diferència de Rodrik, que con-
sidera que Bretton Woods fou la 
superació del liberalisme clàssic, 
Levinson el considera un mirat-
ge. Durant els anys de la post-
guerra, l’anomenada “edat dau-
rada”, es generà una sensació de 
protecció, prosperitat i igualtat 
social que era artificial, en tant 
que sorgia de la regulació de la 
lliure competència (monopolis 
estatals, sobreprotecció d’alguns 
sectors estratègics, etc). Per a 
Levinson, el preu que es pagà per 
aquesta erosió del lliure mercat 
fou molt alt en termes del benes-
tar dels consumidors, que van 
acabar optant per menys produc-
tes, pitjors serveis i preus poc 
competitius. Per garantir salaris 
als treballadors dels monopolis 
estatals, per exemple, l’estat ha-
via de fixar uns preus més alts 
dels què determinava l’oferta i la 
demanda d’aquell mercat. 

E n  p a r a u l e s  d e  L e v i n -
son:  “Aquest esforç per hu-
manitzar el capitalisme va 
resultar ser bastant errat. 
En honor de l'harmonia so-
cial, les empreses es van 

veure impedides d'introduir 
canvis ràpids, fins i tot quan 
aquests eren necessaris per 
a la supervivència”. Les políti-
ques de Ronald Reagan i Marga-
ret Tatcher, aplicades als anys 80 
i seguides al llarg de les dècades 
següents, no han de ser vistes, 
doncs, com el desmantellament 
programat de l’estat del benes-
tar, sinó que són la resposta a 
una necessitat social de canvi i 
adaptació als nous temps que 
buscava afavorir el creixement 
econòmic i reduir l’atur. 

Per últim, cal preguntar-se si el 
model de Capitalisme 3.0 peca 
d’ingenu. Així com el con-
tracte social de Jean-
Jaques Rousseau (1712-
1778) presumia que l’home 
és bo per naturalesa, Ro-
drik dóna per fet que els 
estats democràtics també 
ho són. Però, i si les democrà-
cies no funcionen correctament 
i, per tant, no donen els senyals 
adequats que permetrien maxi-
mitzar el benestar dels seus ciu-
tadans? És més, actualment no 
tots els estats són democràtics, 
o no ho són al cent per cent. Un 
altre punt és que sobre els líders 
polítics recau tota la responsa-
bilitat de fer funcionar el Capi-
talisme 3.0; sabran aquests es-
collir entre les millors opcions? 
Com ens assegurem que no su-
cumbeixen a la corrupció i no 
dirigeixen les seves decisions 
cap al benefici propi, com suc-

ceeix actualment? Ben sabut és 
que la crisi que vivim actual-
ment no és només econòmica, 
sinó també política i de valors. 
Potser perquè el capitalisme 3.0 
funcioni primer caldrà solucio-
nar aquests punts. 

Fetes aquestes objeccions, i en-
teses les limitacions del què no 
deixa de ser un model teòric, cal 
valorar la proposta de Rodrik 
no només com una alternativa 
factible, sinó també perquè 
qüestiona dos topics que 
s’havien enquistat, invo-
luntàriament, a la nostra 
visió sobre el progrés eco-
nòmic i social: 

L’estat no està tant en crisi 
com s’ha acostumat a pen-
sar darrerament. La prova és 
que, després del crash de Wall 
Street, els mercats van tornar a 
recórrer als estats per tal de mi-
nimitzar els costos de la crisi 
financera. Els mercats no poden 
funcionar sense regles, i actual-
ment les entitats que poden 
aplicar-les més eficientment 
són els estats. 

La globalització no és un 
procés lineal i irreversible. 
Existeixen alternatives i cal va-
lora-les. En altres paraules: no 
només existeix un model de glo-
balització, i el que vivim ara no 
necessàriament és el més ade-
quat. 

Segons el model de Rodrik, si els beneficis del 
comerç han estat demostrats i són 
demostrables, els estats no renunciaran a 
obrir la seva economia; això sí, el grau 
d’obertura d’una economia serà justament 
aquell que maximitzi el benestar col�lectiu, en 
tant que serà legitimitat per la voluntat 
democràtica. 
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L’actualitat internacional està 
molt centrada en analitzar com 
la societat civil del nord 
d’Àfrica i del Pròxim Orient 
lluita aferrissadament per a 
poder disposar d’un futur més 
esperançador i, sobretot, que 
estigui a les seves mans. A la 
vegada, en una altra vasta regió 
com és el sud asiàtic, la societat 
civil està presenciant com es 
produeixen retrocessos signifi-
catius en els avenços socials i 
democràtics que han anat ad-
quirint els darrers anys. Així ho 
sentenciava l’analista indi 
Brahma Chellaney en un article 
a la secció d’opinió del diari La 
Vanguardia, el passat dissabte 
3 de març. Chellaney presenta-
va un perspectiva grisa per als 
països que envolten l’Índia: 
Pakistan, les Illes Maldives, 
Bangladesh, Sri Lanka i el Ne-
pal. 

Aquests països tenen en comú 
que en els darrers mesos han 

viscut atacs en contra dels dè-
bils règims democràtics que hi 
governen. Bangladesh i les 
Maldives han patit un cop d’e-
estat, en el darrer cas fructuós. 
Pakistan i Nepal van per camí 
de convertir-se en Estats fallits 
a causa del bloqueig polític i 
constitucional d’uns partits i 
òrgans judicials poc acostu-
mats a posar-se d’acord. A Sri 
Lanka, finalment, Chellaney 
denuncia que s’estan trepitjant 
indiscriminadament els drets 
de les minories ètniques, les 
perdedores de la guerra civil 
que tot just es va acabar fa pocs 

mesos. Vist en perspectiva, 
sembla que el progrés econò-
mic del que han gaudit aquests 
països (com veurem, aquestes 
són economies que ha crescut 
enormement en els darrers 
a n y s )  n o  h a  a c a b a t 
d’estabilitzar una naixent lli-
bertat política i social. 

“Les eleccions en si mateix no 
garanteixen una autèntica res-
ponsabilització democràtica de 
la societat ni l’adhesió a les 
normes i el mandat constituci-
onal per part de l’autoritat al 
poder”, concloïa Chellaney. Si 

Al sud asiàtic, la societat civil està presenciant 
com es produeixen retrocessos significatius en 
els avenços socials i democràtics que han anat 
adquirint els darrers anys. Brahma Chellaney 
presentava un perspectiva grisa per als països 
que envolten l’Índia: Pakistan, les Illes 
Maldives, Bangladesh, Sri Lanka i el Nepal.  

INESTABILITAT DEMOCRÀTICA A ÀSIA: PROGRÉS NO S’ACABA DE 
TRADUIR EN LLIBERTAT POLÍTICA 
Març 2012 
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bé l’Índia compta des de fa temps amb una demo-
cràcia molt particular del cas indi i molt consoli-
dada des de fa dècades, no era aquest el cas dels 
altres països, plenament immersos en una transi-
ció democràtica. Aquesta transició ha coincidit 
amb una època en que la regió registrava unes 
taxes impressionants d’increment del Producte 
Interior Brut, de la riquesa produïda, de les in-
versions estrangeres rebudes, d’oportunitats la-
borals, etc. Això ens porta a parlar de la relació 
entre creixement i democràcia. S’acostuma a ar-
gumentar que, a mesura que un país en vies de 
desenvolupament creix, la societat comença a de-
mandar cada cop més activament certs tipus d’-
obertura democràtica i llibertat política i social. 
De la mateixa manera, també s’argumenta que el 
sistema polític en aquest país (tan si és una de-

mocràcia com si és un rè-
gim autoritari) es torna ex-
tremadament fràgil i corre 
el risc de veure’s amenaçat 
en el moment en que no és 
capaç de garantir un crei-
xement econòmic per a la 
població. És a dir, tal com 
afirmava el sociòleg 
Seymour Lipset a la dècada 
dels 50, “el creixement eco-
nòmic és un dels requisits 
socials de la democràcia”. 

En aquest context, llavors, 
és possible fer-se la següent 
qüestió: la democràcia a la 
regió del sud asiàtic mostra 
signes de començar a des-
carrilar precisament com a 
conseqüència d’una dava-
llada del ritme de desenvo-
lupament econòmic i d’un 
progressiu estancament? 
Sent conscients de la dife-
rència entre un sistema de-
mocràtic aquí o allí, la res-
posta a la qüestió es pot in-
tuir amb el gràfic que es 
mostra en aquest article, on 
apareix l’evolució de la ren-
ta per càpita als països asià-
tics mencionats anterior-
ment –cal considerar, però, 
el fet que la dada de renda 
per càpita és un indicador 
molt parcial del desenvolu-
pament del país. Així doncs, 
la renda mitja de la pobla-

ció ha crescut a ritmes altíssims durant la darrera 
dècada, exceptuant potser el Nepal. Tot i això, es 
percep que els darrers 3 anys es caracteritzen per 
una forta davallada dels ritmes de creixement 
(per exemple, les Maldives han passat d’un incre-
ment de la renda del 10% anual a tan sols el 3%). 
És important entendre aquesta dada en un con-
text on la renda per càpita mitjana és tan sols una 
desena part de l’europea, per exemple. 

Recentment, Xavier Sala-i-Martí contribuïa a 
aquest debat amb un article al seu blog precisa-
ment titulat “Democràcia genera creixement o 
creixement genera democràcia?”. Relacionant 
també desenvolupament econòmic i aparició de 
demandes de llibertat, en destaca el següent ar-
gument: “sense un suport massiu de la gent que 

El sistema polític en un país (tan si és una 
democràcia com si és un règim autoritari) es 
torna extremadament fràgil i corre el risc de 
veure’s amenaçat en el moment en que no és 
capaç de garantir un creixement econòmic per 
a la població. És a dir, tal com afirmava el 
sociòleg Seymour Lipset a la dècada dels 50, “el 
creixement econòmic és un dels requisits socials 
de la democràcia”.  
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vol llibertat política és molt difí-
cil que la democràcia sigui per-
manent, i sense una gran quan-
titat de gent que no sigui pobre, 
és a dir, sense una gran classe 
mitja, és difícil que la democrà-
cia es perpetuï”. Afirmava, per 
tant, que “intentar introduir des 
de fora una democràcia a un 
país pobre no funcionarà”. 

El desenvolupament d’una clas-
se mitja sembla ser un factor 
important, definitivament. Es 
podria dir que el fet que una 
societat demani certa obertura 
democràtica està associat al fet 
que el creixement va generant 

una classe mitja forta. En el cas 
de la regió asiàtica, però, aques-
ta classe mitja podria ser encara 
massa latent. L’indicador de la 
renda per càpita no és suficient 
per contrastar la hipòtesi que 
plantejàvem, però un increment 
de la renda per càpita del 3% 
anual, per a continuar amb 
l’exemple de les Maldives, no 

permet al país seguir consoli-
dant una classe mitja que esta-
bilitzi un canvi de paradigma. I 
això, probablement sigui exten-
sible a la resta de països del sud 
del continent asiàtic que, darre-
rament, han vist una onada de 
cops contra el desenvolupament 
d’un sistema de llibertat políti-
ca. 

La democràcia a la regió del sud asiàtic 
mostra signes de començar a descarrilar 
precisament com a conseqüència d’una 
davallada del ritme de desenvolupament 
econòmic i d’un progressiu estancament?  

EL TRANSPORT I EL CORREDOR MEDITERRANI: ELEMENTS PER SORTIR 
DE LA CRISI 
Juny 2012 

Aquests últims mesos són mol-
tes les notícies que ens recor-
den la situació de crisi econò-
mica que estem vivint i poques 
les solucions presentades per a 
poder sortir de les dificultats 
en que ens trobem. 

No obstant, l’última reunió dels 
principals representants polí-
tics, empresaris i presidents de 
les Autoritats Portuàries del 
País Valencià, Catalunya, les 
Illes Balears i Múrcia mostra la 

L’última reunió dels principals 
representants polítics, empresaris i 
presidents de les Autoritats Portuàries del 
País Valencià, Catalunya, les Illes Balears i 
Múrcia mostra la voluntat per 
desenvolupar una de les infraestructures 
més importants tan a nivell nacional com 
internacional: El corredor mediterrani.  

Informació addicional 

[1] Brahma Chellaney: La ilusoria primavera asiàtica (3 de març de 2012) 

http://www.almendron.com/tribuna/ilusoria-primavera-asiatica/ 

[2] Xavier Sala i Martín: ¿Democracia genera crecimiento o crecimiento genera democracia? (3 de 
març de 2012 

http://www.salaimartin.com/randomthoughts/item/237-%C2%BFes-la-democracia-buena-para-el-
crecimiento?.html 
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voluntat per desenvolupar una 
de les infraestructures més im-
portants tan a nivell nacional 
com internacional: El corredor 
mediterrani. 

El fenomen de la globalització 
ha generat que en els últims 
anys el comerç internacional 
hagi crescut de forma especta-
cular. La necessitat del movi-
ment de matèries primeres i 
béns finals per satisfer la de-
manda creixent implica que les 
indústries busquin àrees on els 
seus costos de producció siguin 
menors, és a dir, unes millors 
comunicacions de transport. La 
relació entre el transport i 
l’activitat econòmica fa que 
la inversió en infraestruc-
tura de transport sigui un 
factor clau pel creixement 
econòmic. 

El principal objectiu de les com-
panyies de transport és el de 
reduir els costos a través de mi-
llores en la productivitat. En 
aquest sentit, un dels elements 
més important és la intermo-
dalitat, és a dir, aconseguir 
establir una bona cadena d’enl-
laç entre el transport marítim, 
el transport ferroviari i el trans-
port per carretera. 

L’Estat espanyol es troba en 
una situació geoestratègica molt 
favorable respecte el transport 
marítim internacional, consti-
tuint una de les principals pla-
taformes logístiques del sud 
d’Europa. No es pot ignorar la 
importància a nivell econòmic 
dels ports espanyols. Per ells 
passen prop del 60% de les ex-
portacions i el 85% de les im-
portacions, representant el 53% 

del comerç exterior espanyol 
amb la Unió Europea i el 96% 
amb tercers països. A més, l’act-
ivitat del sistema portuari esta-
tal aporta prop del 20% del PIB 
del sector del transport, la qual 
cosa representa l’1,1% del PIB 
espanyol. 

Actualment els ports espanyols 
són de les poques infraestructu-
res que presenten resultats po-
sitius. Tanmateix, els presidents 
de les Autoritats Portuàries avi-
sen que es necessari millorar les 
seves connexions perquè aques-
tes infraestructures continuïn 
exercint de motor de l’economia 
espanyola. 

Perspectives: El corredor 
Mediterrani 

La infraestructura del ferrocar-
ril a Espanya presenta una forta 
limitació: l’ample de via no 
és internacional, és a dir, els 
trens que circulen dins de les 
regions espanyoles utilitzen l’a-
mple ibèric. Aquestes diferènci-
es de vies representen un fort 
obstacle per al desenvolupa-
ment del transport. Per exem-
ple, si un tren té com a destina-
ció Europa, aquest haurà d’ada-
ptar-se a la frontera francesa fet 
que suposa uns majors costos 
de transport i de temps. 

D’altra banda, en els últims 
anys els ports espanyols -
principalment els de l’arc medi-
terrani- han experimentat un 
fort creixement del tràfic de 
mercaderies sobretot procedent 
del continent asiàtic. La major 
part de les mercaderies amb 
segell “Made in China” desem-
barquen el continent europeu 
en ports del Nord d’Europa 
(Rotterdam, Anvers o Ham-
burg), i en canvi només una 
quarta part d’aquestes merca-
deries es queda al Sud d’Europ-

La major part de les mercaderies amb 
segell “Made in China” desembarquen el 
continent europeu en ports del Nord 
d’Europa (Rotterdam, Anvers o Hamburg), 
i en canvi només una quarta part d’aquestes 
mercaderies es queda al Sud d’Europa, 
encara que totes utilitzen el Canal de Suez 
com a porta d’entrada.  

Terminal de Contenidors del Port de Barcelona. Font: Port de Barcelona  
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a, encara que totes utilitzen 
el Canal de Suez com a por-
ta d’entrada. Podríem pensar 
que aquestes xifres responen a 
la demanda dels països, però a 
la pràctica una companyia de 
transport acostuma a desem-
barcar a un port de l’Atlàntic 
(Nord d’Europa) en comptes de 
fer-ho en un del Mediterrani 
encara que impliqui més dies de 
navegació i majors costos ambi-
entals: això és degut principal-
ment a l’eficiència dels ports 
del Nord d’Europa ja que 
presenten unes infraestructures 
terrestres i marítimes (rius na-
vegables) que impliquen una 

connexió amb el centre d’Euro-
pa menys costosa. 

Tot i que possiblement el canvi 
climàtic porti a una reducció 
dels nivells d’aigua en els rius 
navegables centreeuropeus, 
com el Rin o el Danubi, i per 
tant a uns majors costos de 
transport, és difícil competir 
des de el Mediterrani. 

No obstant, hem d’estar prepa-
rats i és necessari que els ports 
del Sud d’Europa disposin 
d’una infraestructura terrestre 
adequada i sobretot, d’ una bo-
na conexió ferroviaria amb la 

xarxa principal europea. Si es 
disposés d’una bona conne-
xió intermodal entre el 
port i el ferrocarril, això im-
plicaria que els ports del medi-
terrani serien més atractius per 
la càrrega procedent d’Àsia, fet 
que portaria a una major 
competitivitat mundial dels 
ports espanyols i catalans 
amb implicacions positives per 
a l’economia nacional. 

Amb l’objectiu d’unificar la xar-
xa de ferrocarril a Europa, la 
Comissió Europea va aprovar el 
17 de Setembre de 2010 la crea-
ció d’un espai ferroviari únic, i a 
finals de 2011 es va establir el 
pla de finançament de la inver-
sió a les xarxes considerades 
prioritàries per al transport de 
mercaderies i passatgers. 

A Espanya, a causa del desenvo-
lupament industrial regional de 
les línies presentades, la xarxa 
ferroviària més competiti-
va és la del corredor medi-
terrani.  El volum total de trà-
fic mogut pels ports del Medi-

Si es disposés d’una bona connexió 
intermodal entre el port i el ferrocarril, això 
implicaria que els ports del mediterrani 
serien més atractius per la càrrega 
procedent d’Àsia, fet que portaria a una 
major competitivitat mundial dels ports 
espanyols i catalans amb implicacions 
positives per a l’economia.  

Llista dels 10 principals ports europeus l’any 2008. Elaboració pròpia a partir de dades de Puertos del Estado  
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terrani i de l’Atlàntic Sud repre-
senten prop del 49% del total 
espanyol, és a dir 138 milions 
de tones. Aquesta circumstàn-
cia es veu reforçada amb el mo-
viment de contenidors, ja que 

els ports d’aquesta façana con-
centren més del 80% del total 
nacional. 

En aquest sentit, el 20 de Gener 
de 2011 va sortir el primer tren 

de mercaderies amb destinació 
Lió a través d’una via de ferro-
carril d’ample internacional des 
de el Port de Barcelona, con-
vertint-lo en el primer port de 
l’Estat Espanyol que aconseguia 
enviar la seva mercaderia cap a 
Europa sense necessitat de ma-
nipular la càrrega a la frontera 
francesa. Aquesta situació im-
plica un estalvi de temps, un 
increment de la capacitat de 
càrrega de transport, així com 
una oportunitat per al creixe-
ment regional i el desenvolupa-
ment de la indústria catalana. 
En altres paraules, una millo-
ra en la logística de trans-
port implica una major efi-
ciència empresarial i per 
tant una major competitivi-
tat, no només a nivell interna-
cional si no també a nivell regi-
onal. 

Per tant, un dels elements claus 
per sortir de la situació de crisi 
actual és una aposta per la in-
versió en infraestructura portu-
ària a la vegada de una millora 
de les connexions amb altres 
modes de transport, com el cas 
del ferrocarril en el corredor 
mediterrani. Possiblement, no 
podem ser tant competitius 
com els ports del nord del con-
tinent, però si podem acon-
seguir aprofitar la nostra 
situació geogràfica pròxi-
ma a Europa i de cara el 
Mediterrani, el creixement de 
la nostra economia és indiscuti-
ble. 

El 20 de Gener de 2011 va sortir el primer 
tren de mercaderies amb destinació Lió a 
través d’una via de ferrocarril d’ample 
internacional des de el Port de Barcelona, 
convertint-lo en el primer port de l’Estat 
Espanyol que aconseguia enviar la seva 
mercaderia cap a Europa sense necessitat 
de manipular la càrrega a la frontera 
francesa.  

Corredor Mediterrani. Font: Ministeri de Foment  



eKonomicus.com   1r semestre 2012 Política fiscal i monetària 

LA XINA AMPLIA LA BANDA DE FLUCTUACIÓ DEL 
IUAN: ANTECEDENTS, IMPLICACIONS 
I CONSEQÜÈNCIES 
Abril 2012 

A partir del proper dilluns 23 d’ab-
ril el marge de fluctuació del 
iuan respecte al dòlar serà de l’1% 
en lloc del 0,5%, tal i com anuncià 
el Banc Popular de la Xina (BCX), 
màxima institució monetària del 
país, el passat dissabte. La notícia 
no ha arribat del tot per sorpresa: 
fa aproximadament un mes, el go-
vernador del BCX, Zhou Xiaoc-
huan, i el mateix president xinès, 
Wen Jiabao, ja van deixar entre-
veure la voluntat d’aplicar una fle-
xibilització del tipus de canvi que 
reflectís, en major mesura, els mo-
viments d’oferta i de demanda. 

Com era d’esperar, les reaccions 
per part dels inversors i de les 
principals autoritats financeres 
internacionals han estat satisfacció 
general: i és que es tracta de la pri-
mera vegada en anys que el govern 
xinès permet una fluctuació de la 
moneda nacional tant important, 
si bé a mitjans del 2010 es va con-
sentir un major grau de flexibilit-

zació que no tingué els resultats 
esperats (vegis l’article de l’ekono-
micus al respecte del 21 de setem-
bre de 2010). Christine Lagarde, 
presidenta del Fons Monetari In-
ternacional, ha afirmat que la nova 
política monetària aplicada pel 
BCX és “un pas important que 
subratlla el compromís de la Xina 
de reequilibrar la seva economia 
cap al consum intern i permetre 
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Es tracta de la 
primera vegada en 
anys que el govern 
xinès permet una 
fluctuació de la 
moneda nacional tant 
important, si bé a 
mitjans del 2010 es va 
consentir un major 
grau de flexibilització 
que no tingué els 
resultats esperats. 
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que les forces del mercat exer-
ceixin un major paper en deter-
minar el nivell del tipus de can-
vi”. 

Antecedents 

El 21 de juliol de 2005 el BCX 
va prendre la decisió d’a-
bandonar la paritat fixa del 
iuan respecte al dòlar. Fins 
aquell moment, el tipus de can-
vi del iuan respecte a la mone-
da nord-americana (és a dir, 
quants iuans es necessiten per 
comprar un dòlar) era fix, és a 
dir, no variava en funció de l’-
oferta i la demanda monetària, 
com succeeix amb els tipus de 
canvi flexibles, sinó que el ma-
teix BCX n’establia una paritat 
determinada. Des del juliol del 
2005, doncs, la moneda xinesa 
es regí, en principi, per les lleis 
de l’oferta i la demanda, de for-
ma que s’aprecià (augmentà de 
valor) de manera constant, tal i 
com mostra el gràfic 1 en 
aquesta pàgina. 

Al gener del 2007, el iuan ja 
s’havia apreciat en aproxima-
dament un 3,86% respecte a la 
moneda nord-americana i, fins 

al juliol de 2008, la moneda 
xinesa havia pujat fins a un 
21% en front al dòlar. En altre 
paraules: després de la flexibi-
lització del tipus de canvi iuan/
dòlar, la moneda xinesa havia 
començat a augmentar pro-
gressivament de valor respecte 
a l’americana, és a dir, cada 
vegada es necessitaven menys 
iuans per a obtenir un dòlar. A 
partir d’aquesta data, però, el 
BCX decidí aplicar una política 
de tipus de canvi més restricti-
va, similar a la que havia dut a 
terme abans del juliol del 
2005. Des d’aleshores, el iuan 
s’ha mantingut en una taxa 
més o menys fixa respecte al 
dòlar, dins d’un marge de fluc-
tuació del 0,5%. És a dir: el 
BCX ha permès al iuan apreci-
ar-se o depreciar-se un 0,5% 
respecte al dòlar. 

 Implicacions 

Es pot afirmar, doncs, que des 
del 2008 el BCX ha mantingut, 
de facto, un política de tipus de 
canvi fix, lligant el iuan al dòlar 
i deixant-lo flotar molt contro-
ladament, depenent dels inte-
ressos del govern xinès. Les 

institucions monetàries occi-
dentals, encapçalades per la 
Fed (Reserva Federal dels Es-
tats Units), així com diferents 
economistes i responsables 
bancaris nord-americans – en-
tre d’ells Tim Geithner, Secre-
tari del Tresor – han criticat 
durament aquesta política, ar-
gumentant que el govern xinès 
ha manipulat el valor real de 
la seva moneda; concreta-
ment, s’intuïa que el iuan esta-
va infravalorat un 40%, és a 
dir, que mantenia un valor un 
40% més baix respecte al dòlar 
que el què determinarien les 
circumstàncies macroeconòmi-
ques. 

Però quins factors determinen 
el valor d’una moneda? 

El més important és l’oferta 
monetària, o massa monetà-
ria, que és la quantitat de di-
ners que circulen en una eco-
nomia i que està determinada 
pel Banc Central o l’autoritat 
monetària competent. Un altre 
factor important és el tipus 
d’interès, que determina el 
valor del diner: com més elevat 
és el tipus d’interès, més s’hau-

Gràfic 1: Evolució del tipus de canvi iuan-dòlar, 2002-2011. Font:www.indexmundi.com, a partir de dades del United States Federal Reserve Bank of New 
York.  
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rà de pagar per obtenir diner i, 
per tant, l’oferta monetària se-
rà menor. De fet, un dels meca-
nismes que té un banc central 
per controlar la inflació, provo-
cada per un increment excessiu 
de la massa monetària (fet que 
pressiona a l’alça els preus), és 
el control sobre els tipus d’int-
erès. Es diu que el banc central 
fa una política monetària 
expansiva quan manté uns 
tipus d’interès baixos, fet que 
facilita el flux creditici i incre-
menta la massa monetària 
(liquiditat de l’economia). Con-
tràriament, la política mone-
tària restrictiva consisteix a 
mantenir uns tipus d’interès 
elevats, dificultar el flux credi-
tici però controlant el risc in-
flacionari. 

Els darrers anys la Xina ha dut 
a terme, clarament, una políti-
ca monetària expansiva. 
Per una banda, ha permès que 

els bancs nacionals mantin-
guessin un rati de reserves 
molt dèbil, és a dir, que dedi-
quessin la major part dels seus 
fons al flux creditici, fet que ha 
incrementat la circulació de 
diners, és a dir, la massa mone-
tària. D’altra banda, el model 
de creixement basat en ex-
portacions que ha protago-
nitzat la Xina els darrers anys 
ha generat superàvits de la ba-
lança comercial. Aquestes polí-
tiques han provocat un incre-
ment important de la massa 
monetària i, conseqüentment, 
un augment general dels preus. 
Aquest panorama amb un tipus 
de canvi flexible generaria l’-
apreciació de la moneda, és a 
dir, l’encariment relatiu d’aqu-
esta respecte a la moneda de 
referència. De fet, al Gràfic 1 es 
pot valorar com, efectivament, 
entre el 2005 i el 2008, el tipus 
de canvi del iuan respecte al 
dòlar decreix progressivament, 

a mesura que el iuan s’aprecia. 
Però a partir del 2008 s’aplica 
altra vegada una política res-
trictiva, que no permet que el 
iuan es continuï apreciant mal-
grat les circumstàncies macro-
econòmiques. 

Els darrers anys, el BCX ha 
aconseguit mantenir lligat el 
iuan a una paritat fixa respecte 
el dòler gràcies a una política 
d’acumulació de reserves 
de divises, via la compra mas-
siva de deute nord-americà i 
europeu. Això, més la política 
d’estricte control de capitals, li 
ha permès garantir un tipus de 
canvi estable. 

Amb quina finalitat, però, el 
BCX mantenia un control tan 
estricte sobre el tipus de canvi? 
La intenció era doble: per una 
banda, s’exercia un efectiu 
control de la inflació i, per 
l’altra (i més important) les ex-
portacions xineses esdeve-
nien més competitives. Com 
més devaluada o depreciada es 
troba una moneda, més car re-
sulta comprar productes es-
trangers (importar), però més 
barat resulta vendre productes 
domèstics (exportar). 

Aquesta situació ha generat 
desequilibris importants a 
nivell global, ja que el superàvit 
comercial xinès s’ha alimentat, 
en part, gràcies al dèficit occi-
dental, especialment el dels 
Estats Units i Europa. Al llarg 
del 2010 aquests desequilibris 
van arribar al seu clímax, fins 
al punt de parlar d’una autènti-
ca guerra de divises. L’artic-
le publicat a The Economist, 
“How to stop a currency 
war” (14/10/2010) així com les 
reflexions dutes a terme des 
d’eKonomicus poden ajudar a 
il�lustrar aquest concepte. 

Des del 2008 el BCX ha mantingut, de facto, 
un política de tipus de canvi fix, lligant el 
iuan al dòlar i deixant-lo flotar molt 
controladament, depenent dels interessos 
del govern xinès. Les institucions 
monetàries occidentals han criticat 
durament aquesta política, argumentant 
que el govern xinès ha manipulat el valor 
real de la seva moneda. 

La intenció era doble: per una banda, 
s’exercia un efectiu control de la inflació i, 
per l’altra (i més important) les 
exportacions xineses esdevenien més 
competitives. Com més devaluada o 
depreciada es troba una moneda, més car 
resulta comprar productes estrangers 
(importar), però més barat resulta vendre 
productes domèstics (exportar).  
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Conseqüències 

Com bé s’apuntava des d’aqu-
d’aquesta revista fa uns mesos, 
sembla que la màquina expor-
tadora xinesa ha arribat al seu 
límit, i la majoria dels experts 
indiquen que l’economia de la 
Xina està patint un escalfa-

ment que pot desembocar en 
una crisi inflacionària i en l’-
esclat de bombolles d’actius, 
especialment al mercat immo-
biliari. D’altra banda, la crisi 
econòmica als països occiden-
tals ha provocat que disminuei-
xi la demanda dels productes 
xinesos, fet que ha repercutit 

negativament sobre les expor-
tacions i la inversió. 

Les paraules de Lagarde, 
doncs, són reveladores del què 
s’espera que succeeixi al gegant 
asiàtic en un futur proper: la 
reestructuració de la seva eco-
nomia, que passaria de mirar 
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cap enfora (exportacions i acu-
mulació de capital estranger) a 
mirar cap endins (consum in-
tern). En aquest sentit, la flexi-
bilització del tipus de canvi pot 
ser un element important que 
permeti a la Xina fer el pas vers 
un creixement més moderat, 
consolidant el mercat intern i 
redistribuint els guanys obtin-
guts després d’anys de superà-
vit comercial. 

Amb l’ampliació de la banda de 
fluctuació del iuan, de fet, la 

Xina està dient al món que la 
seva dependència econòmica 
respecte a les exportacions té 
els dies comptats, que la seva 
economia ja és prou madura 
com per fer el salt de la quanti-
tat a la qualitat dels seus pro-
ductes, i que la seva moneda és 
prou forta com per esdevenir, 
inclús, divisa de reserva. Caldrà 
veure, però, si aquesta reforma 
econòmica serà viable sense 
l’acompanyament d’unes refor-
mes institucionals paral�leles. 

Amb l’ampliació de la 
banda de fluctuació del 
iuan, la Xina està dient 
que la seva dependència 
respecte les exportacions 
té els dies comptats, que la 
seva economia ja és prou 
madura com per fer el salt 
de quantitat a qualitat 
dels productes, i que la 
seva moneda és prou forta 
com per esdevenir divisa 
de reserva.  

EL BANC CENTRAL EUROPEU, ANCORAT EN L’ESTABILITAT DE PREUS 
ENMIG D’UNA CAIGUDA INDUSTRIAL 
Maig 2012 

Tot i el rebombori que hi va 
haver a Barcelona a causa de la 
visita del Consell de Govern del 
Banc Central Europeu (BCE), 
tot i el desig d’impulsar un de-
bat necessari entre creixement 
i austeritat econòmica, el mà-
xim òrgan decisor de l’autoritat 
monetària no podia més que 
proposar i decidir entre tres 

alternatives: pujar tipus d’-
interès, mantenir-lo o baixar-
lo. En aquesta ocasió, el Con-
sell de Govern va decidir man-
tenir-lo igual, a l’1%, després 
d’analitzar únicament els ni-
vells d’inflació a l’Eurozona 
actuals i esperats a mig termi-
ni. I així va finalitzar la troba-
da. Ningú s’esperava cap políti-

ca extra, no entra dins la lògica 
ortodoxa del BCE. 

Queda clar, per tant, que l’ob-
jectiu essencial (i, oficialment, 
únic) que persegueix el BCE és 
el control de la inflació i que la 
seva principal eina per fer-ho 
és el tipus d’interès de referèn-
cia, al que el banc presta reser-

Mario Draghi, governador del Banc Central Europeu, dirigint-se als convidats del sopar organitzat per la 
Generalitat. Font gràfica: reuters 
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ves a les altres entitats bancàri-
es comercials. Veurem aquí, 
primer, quines són les motiva-
cions que han portat al BCE a 
mantenir el tipus d’interès in-
tacte i, posteriorment, en què 

consisteix la filosofia  d’aquesta 
institució, per què actua com 
actua i sembla que no es com-
porti de la manera que s’espe-
raria en una situació com l’a-
ctual. 

Pressions inflacionistes 
inexistents: la producció 
industrial no para de cau-
re 

Així doncs, com ha trobat el 
Consell de Govern la inflació a 
l’Eurozona? Des de gener de 
2011 fins a l’abril de 2012 
(última dada coneguda), la in-
flació ha fluctuat entre el 2% i 
el 3%. Missió complerta, per 
part del BCE: està garantint 
l’estabilitat de preus força bé, 
tot i tenir en compte que la fita 
del BCE és que aquest índex no 
superi el 2%. Un augment del 
tipus d’interès només estaria 
justificat si el BCE preveiés que 
la inflació en els propers tri-
mestres s’incrementi excessi-
vament. A curt termini no és el 
cas, per això no ha calgut vari-
ar el tipus. De fet, fins i tot els 
podria haver baixat (algunes 
veus presents al lloc de reunió 
així ho demanaven). La raó és 
que la inflació va molt lligada a 
les expectatives de creixement 
de la regió, que són manifesta-
ment negatives. 

L’indicador que s’acostuma a 
utilitzar per a lligar expectati-
ves econòmiques i inflació fu-
tura a nivell d’Eurozona és l’ín-
dex de producció industrial 
(IPI). Els analistes econòmics 
consideren que l’evolució d’aq-
uest indicador marca de mane-
ra bastant sòlida com són les 
pressions inflacionistes en una 
economia, ja que variacions a 
l’alça dels productes manufac-
turats o béns d’equipament 
fabricats pot portar a incre-
ments sobtats de la inflació si 
no s’hi actua. En el cas d’Eur-
opa, els dos gràfics del final de 
l’article sobre l’evolució de l’IPI 
són explicatius per sí sols. El 
que mostren és la variació que 
la producció industrial d’un 

mes concret ha tingut en 
Font dels gràfics: eKonomicus amb dades de tradingeconomics.com 

L’objectiu essencial (i, oficialment, únic) que 
persegueix el BCE és el control de la inflació 
i que la seva principal eina per fer-ho és el 
tipus d’interès de referència, al que el banc 
presta reserves a les altres entitats 
bancàries comercials.  
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front de la producció del ma-
teix mes l’any anterior. En els 
mesos que portem de 2012, la 
producció de la majoria d’-
economies europees ha estat 
menor que la de l’any passat. 
El cas més dràstic és Espanya i 
només Alemanya ha aconseguit 
aguantar tot i que amb taxes de 
creixement molt minvants. 

Per tant, el problema no és que 
no hi hagi perspectives inflaci-
onistes, sinó que no hi ha ni 
perspectives de creixement o 
recuperació en els propers me-
sos. No és per menys, ja que 
són nombrosos països els que 
han caigut en recessió. 

Ni creixement ni ocupació: 
el BCE sense possibilitat 
política d’allunyar-se de 
l’estabilitat de preus 

Una baixa dels tipus d’interès 
del BCE hagués contribuït a 
girar la tendència, per exem-
ple, de l’IPI o d’altres indica-
dors econòmics? En certa me-
sura sí, tot i que amb efecte 
limitat ja que els tipus d’interès 
no havien estat mai tan redu-
ïts. Probablement farien falta 
altres mesures però, sota el 
marc actual, poca cosa més po-
dria proposar Mario Draghi, el 
governador del BCE, que esti-
gués a les seves mans. Com dè-
iem, el mandat del BCE és ga-
rantir l’estabilitat de preus i, 
per tant, qualsevol moviment 
del tipus d’interès ha de venir 
motivat exclusivament per ac-
tuar contra la inflació. Si 
aquesta és alta, el BCE pujarà 
el tipus d’interès per a rebaixar
-la, i viceversa. 

És a dir, dins el procés intern 
de decisió del BCE, no hi ha 
cap altra variable que hi jugui 
cap paper més que la inflació 
(per això l’antic governador 

Jean Claude Trichet va ordenar 
una desastrosa pujada de tipus 
d’interès tan al 2008 com al 
2011, desatenent el context 
econòmic). A la pràctica no els 
importa ni la prima de risc, ni 
la solvència del sector bancari 
o públic, ni la taxa d’atur. En 
comparativa, la Reserva Fede-
ral dels Estats Units (que té la 
mateixa funció que el BCE) sí 
que considera aquest darrer 
tema: el seu mandat no només 
és estabilitzar els preus, sinó 
també garantir la plena ocupa-
ció al país (a la pràctica, con-
sisteix a fixar unes taxes d’atur 
desitjables, actualment entorn 
al 6%). 

Què li queda al BCE? Per 
exemple, s’ha reclamat una 
major intervenció del BCE als 
mercats de deute, ja que seria 
una acció (no-ortodoxa) que 
ajudaria a enfortir la posició 
dels Estats més febles als mer-

cats de capital. Però els esta-
tuts del banc no ho permeten. 
De fet, Jean-Paul Fitoussi, un 
dels principals economistes 
francesos del moment i asses-
sor del futur president Fran-
çois Hollande, ho explicitava 
d’una manera claríssima (tot i 
que un pèl exagerada) en una 
entrevista a La Vanguardia: “si 
Draghi ordenés la compra de 
deute emès pels governs, po-
dria anar directament a la pre-
só”. És a dir, actualment no hi 
ha més marge per al BCE sense 
que provoqui un greu conflicte 
entre els membres del Consell 
de Govern (un Nord fidel al 
mandat i un Sud desitjós d’a-
lleugerir la corretja). Al cap i a 
la fi, el mandat del BCE no és 
més que el reflex de la política i 
pensament imperants a Europa 
en la darrera dècada. El canvi 
en la forma d’actuar, si ha de 
venir, no pot venir més que 
d’un canvi polític a la UE. 

Un augment del tipus d’interès només 
estaria justificat si el BCE preveiés que la 
inflació en els propers trimestres 
s’incrementi excessivament. A curt termini 
no és el cas, per això no ha calgut variar el 
tipus. De fet, fins i tot els podria haver 
baixat (algunes veus presents al lloc de 
reunió així ho demanaven).  

Jean-Paul Fitoussi: “si Draghi ordenés la 
compra de deute emès pels governs, podria 
anar directament a la presó”. Actualment 
no hi ha més marge per al BCE. Al cap i a la 
fi, el mandat del BCE no és més que el reflex 
de la política i pensament imperants a 
Europa en la darrera dècada. El canvi en la 
forma d’actuar, si ha de venir, no pot venir 
més que d’un canvi polític a la UE.  
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NACIONALITZACIÓ D’YPF: ARGENTINA ESTÀ 
DETERMINADA A GOVERNAR LA POLÍTICA ENERGÈTICA 
Abril 2012 

“Segons el nou ordre energètic in-
ternacional, els països es poden di-
vidir en nacions amb excés d’en-
ergia o nacions amb dèficit d’en-
ergia”. Això ho argumenta Michael 
T. Klare, un dels principals experts 
mundials en política energètica, al 
seu llibre Planeta sediento, recur-
sos menguantes (2008). Afegeix, a 
més, que la posició d’un país depèn 
fortament de les seves disponibili-
tats de recursos energètics o, si no 
és el cas, de la seva capacitat finan-
cera per adquirir-ne dels altres. 
Aquest paradigma sembla realment 
adient per a enquadrar la recent 
acció del govern argentí de quedar-
se amb el 51% de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales (YPF), la joia de 
la corona de la petrolera Repsol-
YPF (que ara veuria reduïda la seva 
participació a l’empresa del 57% al 
6%). 

No és senzill analitzar la situació 
hores després que la presidenta d’-
Argentina, Cristina Fernández, hagi 
anunciat la nacionalització d’YPF. 
El seu discurs, però, il�lustra un fet 
de vital importància: Argentina és 
l’únic productor de petroli d’Amèri-
ca del Sud que no gestiona per ella 
mateixa els recursos fòssils, ele-
ment clau de la geopolítica mundi-
al. Per tant, la política que intenta 
dur a terme Fernández respon al 

38 

El poder d’un país depèn fortament de les seves 
disponibilitats de recursos energètics o, si no és el 
cas, de la seva capacitat financera per adquirir-ne 
dels altres. Aquest paradigma sembla adient per a 
enquadrar la recent acció del govern argentí. 
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context que s’ha format durant 
les darreres dècades, on les em-
preses petrolieres estatals s’han 
fet amb el control del mercat 
mundial de producció i distri-
bució de cru. Ha passat així al 
continent americà: el govern de 
Veneçuela compta amb Petróle-
os de Venezuela SA (PdVSA); el 
de Mèxic amb Pemex; el de Bra-
sil amb Petrobras; el d’Equador 
amb PetroEcuador. 

De fet, si fa unes dècades la 
gran majoria de les reserves 
mundials de petroli estava en 
mans de petrolieres privades 
occidentals, avui en dia a penes 
en queden dos dins el Top-15 
(Lukoil i Chevron), tal com 
mostra la taula del final d’a-
quest article. Les empreses esta-
tals han pres el lideratge i les 
seves decisions estratègiques, 
que són sobretot el reflex de la 
voluntat política del país en 
qüestió, modelen l’economia 
mundial. 

Expropiant els actius de l’em-
presa que gestiona els recursos 
petroliers del seu territori, Ar-
gentina recupera per tant un 
instrument molt important per 
a la política del govern. Un ins-
trument que, ben gestionat, li 
aportarà grans recursos finan-
cers, un augment del pes en la 
política mundial, rèdits en polí-
tica nacional, major finança-
ment regional, la possibilitat de 
fomentar més inversions a la 
perifèria argentina (aquest era 
la principal excusa de Cristina 
Fernández), etc. L’acció d’Arg-
entina semblar ser, per tant, 
una acció lògica dins del sorgi-
ment del ‘nacionalisme de rec-
ursos’, el paradigma dominant 
que busca orientar els fluxos 
energètics d’acord als interessos 
dels Estats. 

La clau, però, està precisament 
en saber-ho gestionar bé. La 

frontera entre l’èxit i el fracàs 
aquí és molt fina. Tot i que la 
propietat recaurà ara en l’Estat 
argentí, l’operació dels jaci-
ments i reserves és un altre te-
ma. YPF seguirà necessitant so-
cis líders internacionals, tan 
industrials com financers. So-
bretot si vol activar l’explotació 
de les reserves de Vaca Muerta 
(podria triplicar les reserves de 
cru del país), que requeriran de 
molta tecnologia i, més que res, 
de 25.000 milions de dòlars 
anuals. El problema, però, és 

Informació addicional 

[1] Francisco Peregil a EL 
PAÍS: ’La partida acaba de 
empezar’. 14 abril 2012. 

http://
economia.elpais.com/
economia/2012/04/14/
actualida-
d/1334433869_783329.ht
ml 

Argentina és l’únic productor de petroli 
d’Amèrica del Sud que no gestiona per ella 
mateixa els recursos fòssils. Les empreses 
petrolieres estatals s’han fet amb el 
control del mercat mundial de producció i 
distribució de cru.  
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que la credibilitat i confiança 
envers l’Argentina s’ha vist min-
vada, i més si acaba per no com-
pensar justament a Repsol (el 
tribunal de taxació argentí ha de 
decidir en quina quantitat s’i-
ndemnitza a la petrolera per la 
pèrdua del 51% d’YPF). 

Tornant a Michael Klare, que és 
qui va proposar aquesta idea de 
‘nacionalisme de recursos’, ell 
argumentava que aquesta con-
ducta no només era propi dels 
països productors de petroli si-
nó també dels països consumi-
dors: “és aplicable als intents 
per part dels líders dels països 
amb dèficit energètic per a pro-
tegir els seus interessos nacio-
nals en un món que competeix 
intensament pels recursos dis-
ponibles”. La seguretat energè-
tica és fonamental per tots els 
Estats, en definitiva, tal com 
s’infereix del fet que el ministre 
d’indústria espanyol, Jose Ma-

nuel Soria, defensi la qüestió 
amb tanta vehemència. Amb 
molta més vehemència del que 
ho ha fet en altres conflictes co-
mercials similars que han tingut 
lloc també amb Argentina en els 
darrers mesos (fins al punt de 
donar un missatge directe tele-
visat, com feia anys que no es 
veia en un ministre). 

A mode de conclusió: la qüestió 
semblava refredar-se fa tot just 
uns dies, ja que la Cimera de les 
Amèriques va acabar sense ma-
nifestar-se la voluntat de l’ex-
ecutiu argentí de tirar endavant 
la nacionalització d’YPF. Però 

l’article a El País de Francisco 
Peregil el 14 d’abril, ‘La partida 
solo ha empezado’, ja anticipa-
va els fets. Era complicat que 
Argentina abandonés la seva 
determinació i Fernández ha 
triat l’expropiació com a estra-
tègia per a redimir Argentina de 
l’error que Menem va cometre 
als anys 90. A partir d’ara, tria-
da l’acció i assumint les conse-
qüències, queda a les mans del 
país austral el ser capaç de con-
vertir aquest instrument en una 
bona palanca per al foment eco-
nòmic de les províncies d’Arg-
entina i no una font d’amargues 
disputes. 

L’acció d’Argentina semblar ser, per tant, 
una acció lògica dins del sorgiment del 
‘nacionalisme de recursos’, el paradigma 
dominant que busca orientar els fluxos 
energètics d’acord als interessos dels Estats.  

L’ENDEMÀ DE LA RELACIÓ ENTRE REPSOL I YPF: LA INDÚSTRIA 
PETROLERA ARGENTINA DE NOU AL MERCAT? 
Abril 2012 

L’article anterior oferia una pri-
mera anàlisi dels fets “a vista 
d’ocell” tot just l’endemà que el 
govern argentí anunciés la naci-
onalització del 51% del capital 
d’YPF, en mans de Repsol. És a 
dir, no es va entrar en valoraci-
ons de cap de les parts. El con-
text era confús. Fins i tot, una 
setmana després, encara que-
den molts fils sense lligar, però 
sembla que aquest “nacio-

nalisme de recursos naturals” 
del que parlàvem tot citant a 
Michael Klare ha deixat a la 
presidenta Cristina Fernández 
en una posició bastant clara: tan 
pel que fa als arguments que 
llencen mitjans econòmics in-
ternacionals com pel fet que dia 
rere dia apareixen potencials 
socis capitalistes per a la nova 
YPF estatal, tot plegat deixa en-
treveure fins a quin punt les ar-

ques argentines necessitaven 
aquest impuls financer. 

Argentina, en qüestió d’anys, ha 
passat de tenir un superàvit de 
producció d’energia respecte el 
que consumia a ser deficitària 
energèticament (alguns mitjans 
apunten a que ara utilitza un 
15% més d’hidrocarburs dels 
que produeix). No ha estat mai 
un gran productor, i l’impacte 
d’aquesta situació  sobre la cai-
xa pública és considerable. Per a 
explicar què és el que ha portat 
el país fins aquí, el setmanari 
britànic The Economist repar-
teix les culpes: argumenta que, 
si bé és cert que Repsol-YPF 
hagués pogut invertir més en 
augmentar la producció i no 

Aquest “nacionalisme de recursos naturals” 
ha deixat a la presidenta Cristina Fernández 
en una posició bastant clara: les arques 
argentines necessitaven aquest impuls 
financer.  
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només en mantenir-la, Argenti-
na no ha aplicat mesures clau 
com per exemple reformar els 
forts subsidis al preu de la gaso-
lina per a evitar tantes importa-
cions (el cost de la gasolina im-
portada és molt superior al preu 
de venda a les gasolineres). 

A més, la “crisi de caixa” també 
es materialitzava en el fet que, 
en un país on els governadors 
de província tenen una influèn-
cia enorme, mantenir un bon 
ritme d’inversions estatals és 
una política bàsica per a conre-
ar el suport de les províncies al 
govern estatal. Han calgut acci-

ons bastant “heterodoxes” per a 
poder obtenir recursos finan-
cers i continuar la política. I no 
es pot obviar tampoc que Ar-
gentina no pot participar encara 
als mercats internacionals de 
capital per a trobar finançament 
puntual i/o emetre deute, que 
és el recurs que un govern fa 
servir per a cobrir successius 
dèficits. L’opinió del The Eco-
nomist, en definitiva, és que la 
nacionalització d’YPF és “un 
nou pedaç per a quadrar caixa”. 

Altres punts de vista, com el de 
Mario Rapoport, firma convida-
da al diari Financial Times, o 

Rolando Astarita, a la web Re-
belion, es centren en lligar la 
mala estratègia corporativa de 
Repsol-YPF a Argentina amb el 
fet que cada cop produïa menys 
hidrocarburs al país (tot i ser 
líder al país, la producció d’YPF 
no arribava ni al 50% del total 
del país i aquest percentatge 
anava en disminució) i augmen-
tessin les importacions pagades 
pel govern. El problema finan-
cer, per tant, vindria provocat 
per una mala gestió dels recur-
sos que YPF tenia al país. 

Si no són xinesos, són bra-
silers i, si no, doncs ameri-
cans 

El recentment descobert jaci-
ment de Vaca Muerta requereix 
invertir una quantitat de dòlars 
descomunal: 5.000 milions de 
dòlars anuals. Com que ja s’ha 
argumentat que els recursos 
financers necessaris són escas-
sos a la nova YPF, el The Econo-
mist s’atreveix a assegurar que 
les reserves es quedaran per ex-
plotar durant molt de temps. A 
menys, és clar, que aparegui de 
nou un soci industrial interessat 
en un matrimoni de convenièn-
cia que aporti capital. Es pot 
materialitzar de múltiples ma-
neres factibles: sigui ampliant el 
capital d’YPF (poc probable ja 
que dilueix el control estatal), 
sigui  creant una tercera empre-
sa participada per YPF i el po-
tencial soci i únicament destina-
da a operar una explotació con-
creta, o bé sigui donant la con-
cessió directament a un tercer. 

Aquest potencial soci ha apare-
gut durant els darrers dies a di-
versos mitjans de comunicació: 
és aquí on sembla que jugaran 
un paper important les grans 
potències emergents, com Brasil 
i la Xina, a través de les seves 
macroempreses petroleres esta-
tals, com també el jugaran les 

The Economist reparteix les culpes: 
argumenta que, si bé és cert que Repsol-YPF 
hagués pogut invertir més en augmentar la 
producció i no només en mantenir-la, 
Argentina no ha aplicat mesures clau  

El recentment descobert jaciment de Vaca 
Muerta requereix invertir una quantitat de 
dòlars descomunal: 5.000 milions anuals.  
Haurà d’aparèixer un nou soci industrial 
interessat en un matrimoni de conveniència 
que aporti capital.  
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grans petroleres privades. Tal 
com reportava el Financial Ti-
mes i Reuters, la setmana pas-
sada el govern es va trobar amb 
la brasilera Petrobras i la fran-
cesa Total. Aquest dilluns, era el 
torn de les americanes Chevron 
i Conoco-Phillips, així com dels 
grups Medanito i Ancap, argen-
tina i uruguaiana respectiva-
ment. Dimarts, els homes forts 
del govern, Julio de Vido i Axel 
Kicillof, van tenir una reunió 
amb ExxonMobil. Les xineses 

Sinopec i CNOOC també són 
esperades. Tot i que les empre-
ses saben que invertir al país 
haurà de ser una estratègia a 
llarg termini per a ser rentable 
(les explotacions de petroli con-
vencional són ja molt madures i 
el de Vaca Muerta requerirà 
molts anys d’inversions), el go-
vern argentí sembla buscar for-
tament un acord. 

El tema clau està en el que dè-
iem al darrer article: que Argen-

tina aconsegueixi dur a terme 
una gestió bona i clara del seu 
nou instrument, YPF, de mane-
ra que la pugui ajudar a revertir 
el mal balanç econòmic que 
sembla mostrar en el camp de 
l’energia i que pot amenaçar el 
desenvolupament del país. La 
majoria de mitjans de comuni-
cació financers són de l’opinió 
que no serà així, sinó tot el con-
trari; mals auguris? 

Informació addicional 

[1] Resultats econòmics d’YPF, a la memòria anual de Repsol del 2010 

http://repsol.webfg.com/memoria2010/es/informeAnual/areasNegocio/ypf/flash 

[2] “La indústria energètica argentina: Fill’er up”; The Economist, 21 d’abril. 

http://www.economist.com/node/21553070 

[3] “La estatització d’YPF”; Rolando Astarita a Rebelión, 24 d’abril. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148507&titular=la-estatizaci%F3n-de-ypf- 

[4] “YPF, vista des d’Argentina: l’expropiació estava bé”; Mario Rapaport al Financial Times, 20 
d’abril. 

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/04/20/ypf-the-view-from-argentina-part-i-
expropriation-was-right/#axzz1suI6bX7M 

[5] “Argentina i el gran petroli: molt soroll però pocs diners”; Financial Times, 24 d’abril. 

http://blogs.ft.com/beyond-brics/2012/04/24/argentina-and-big-oil-lots-of-noise-but-no-
money-yet/#axzz1suI6bX7M 

[6] “Les grans petroleres no poden permetre’s fer brillar Argentina”; Breakingviews Reuters, 23 
d’abril. 

http://blogs.reuters.com/breakingviews/2012/04/23/oil-majors-cant-afford-to-shun-
argentina/ 

[7] “Argentina busca les inversions de Petrobras enmig d’un impàs”; Bloomberg, 20 d’abril. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-04-20/argentina-seeks-petrobras-investment-amid-
license-impasse.html 
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La setmana passada el president 
iranià Mahmud Ahmadinejad, en 
rebre  a l  cancel ler  arme-
ni, Edward Nalbandián, va qualifi-
car de molt important la realitza-
ció de projectes econòmics con-
junts per ambdós països, i ha co-
municat avui a l’oficina de prem-
sa del Ministeri d’Afers Exteriors 
d’Armènia “La importància de 
la realització dels projectes de 
construcció de la segona línia d’al-
ta tensió elèctrica entre Armènia i 
Iran, de dues centrals hidroelèctri-
ques al riu Araks, d’una canona-
da de subministrament de deri-
vats de petroli i del ferrocarril 
Iran - Armènia”. Erevan, capital 
armènia, i Teheran estan realit-
zant en l’actualitat diversos pro-
jectes energètics conjunts. Gràci-
es a la canonada per derivats de 
petroli (benzina i combustible diè-
sel), Armènia podrà rebre’ls tant 

de l’Iran com dels països del 
golf Pèrsic i adquirir-los a preu 
molt més baix que els països euro-
peus.  

Al riu Araks seran construïdes les 
dues centrals hidroelèctriques 
més potents en el Caucas del 
Sud, de 793 milions de KW/h anu-
als cadascuna: a Megrí, Armènia, i 
a Karachilar (Iran). A més la reu-
nió entre presidents serví per po-
sar les bases d’un nou ferrocar-
ril Nord-Sud (Armènia - Iran) que 
servirà per al transport de recur-
sos energètics i d’altres mercaderi-
es. El seu cost s’estima en uns 
1.700-2.800 milions de dòlars. 
Rússia i Xina, així com el Banc 
Mundial i el Banc Asiàtic 
de Desenvolupament ja van mos-
trar el seu interès cap a la realitza-
ció d’aquest projecte. 

COOPERACIÓ ENERGÈTICA ARMÈNIA – IRAN 
Maig 2012 

Informació addicional 

[1] Nou impuls a les sancions 
econòmiques contra Iran: 
Estats Units pressiona el 
sector financer i industrial 
de Turquia i Azerbaidjan 
(eKonomicus, Octubre 2010) 

http://
ekonomi-
cus.com/2010/10/23/nou-
impuls-a-les-sancions-
economiques-contra-iran-
estats-units-pressiona-el-
sector-financer-i-industrial-
de-turquia-i-azerbaidjan/ 

La setmana passada, la presi-
denta de Lituània, Dalia Gryba-
uskaitė, visità Doha, capital de 
Qatar, per estudiar la com-
pra de gas a aquest país. L’e-
mpresa russa Gazprom és actu-
alment l’únic proveïdor de gas 
a Lituània i aquesta ex-
república Soviètica busca al-
tres alternatives al gas rus. 

Grybauskaité creu en Qatar. I 
és que aquest emirat àrab és el 
tercer país amb més reserves 
de gas natural i el sisè exporta-
dor mundial d’aquest producte. 
També és el major exportador 
de petroli i membre de l’Organ-
ització de Països Exporta-
dors de Petroli (OPEP). La pre-
sidenta lituana viatjà a Qa-
tar acompanyada del ministre 
d’Energia, Arvydas Sekmokas, i 
el director general de l’empresa 

l i tuana Klaipedos Naf-
ta, Rokas Masiulis. 

Klaipedos Nafta està construïnt 
una terminal de gas liquat a la 
ciutat portuària de Klaipeda 
per tal de reduir la dependèn-
cia dels subministraments rus-
sos. Es tracta d’un gran projec-
te per a un país tant petit com 
Lituània i és que segons esti-
macions prèvies, l’execució del 
projecte costarà uns 200 mili-
ons d’euros. El minis-
tre lituà d’Energia va comen-
tar abans del viatge a Qatar 
que Lituània necessita comp-
tar amb el major nombre pos-
sible de proveïdors de gas que 
facin la competència a Gaz-
prom. A més en una recent en-
trevista amb Neriius Udrenas, 
assessor econòmic de la presi-
denta Grybauskaité, destacà 

LITUÀNIA INTENTA PRESCINDIR DEL GAS RUS 
Juny 2012 

Informació addicional 

(1)   Els braços de 
l’oligarquia russa: Gaz-
prom s’embarca en el sec-
tor elèctric – eKonomicus 
– 26/07/2012 

http://
ekonomi-
cus.com/2011/07/26/els-
bracos-de-l%E2%80%
99oligarquia-russa-mes-
enlla-del-gas-gazprom-s%
E2%80%99embarca-en-el-
sector-electric/ 
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com “La distància entre Lituà-
nia i Qatar és relativament pe-
tita i a més, Polònia té un con-
tracte amb Qatar per al submi-
nistrament de gas, tot i que la 
terminal final s’està construint 
encara”. 

La dependència del gas rus, en 
concret de Gazprom, en diver-
sos països europeus és motiu 
de preocupació per a molts. 
Sobretot pel que fa a la fixació 
de preus: el fet d’obtenir el mo-
nopoli en un mercat determi-
nat, en aquest cas el del gas, fa 
que l’empresa en qüestió, Gaz-
prom, fixi un preu molt per so-
bre del de mercat. 

EL”SÍ” D’IRLANDA AL “TRACTAT D’ESTABILITAT EUROPEU” 
Juny 2012 

Aproximadament milió i mig 
d’irlandesos acudiren la setma-
na passada a les urnes en el 
referèndum sobre el pacte fis-
cal de la Unió Europea. La mei-
tat dels votants van decidir 
quedar-se a casa, acovardits 
sobretot per la pluja. Final-
ment, però, i contra alguns 
pronòstics s’aprovà per un 60% 
l’anomenat “Tractat d’Esta-
abilitat”. El 40% per cent dels 
“nos” van procedir, sobretot, 
dels barris de la classe obrera, 
que, segons els sondejos, han 
perdut la confiança en el Partit 

Laborista, soci minoritari de la 
coalició, i es decanten ara pel 
Sinn Féin. El partit polític de 
Gerry Adams, en el seu mo-
ment considerada braç polític 
del ja inactiu IRA, se situa per 
primera vegada en la història 
de la república com a segona 
formació més popular. No es 
pot negar, però que un dels 
factors clau ha vingut des de 
fora d’Irlanda amb l’aparició 
del president de francès, Fran-
çois Hollande, que demana una 
reforma del pacte que inclogui 
mesures de reactivació econò-

mica. El “Sí” irlandès tindrà 
repercussions sobre el vell con-
tinent, donant un nou impuls a 
les mesures d’austeritat de la 
cancellera Angela Merkel. A 
Alemanya, l’oposició al Bun-
destag, parlament alemany, ha 
condicionat el seu suport al 
citat “Tractat d’Estabilitat Eu-
ropeu” a la implantació d’un 
impost a les transaccions fi-
nanceres, és a dir, algun tipus 
de taxa Tobin (veure requadre 
inferior). 

El resultat del referèndum a 

A eKonomicus hem tractat en diverses ocasions el concepte, el perquè i les repercussions de la im-
plantació d’una taxa a les transaccions financeres, proposada ja el 1978 pel premi Nobel d’Econom-
ia James Tobin. 

La taxa Tobin, dels indignats a la Comissió Europea 

http://ekonomicus.com/2011/09/29/la-taxa-tobin-dels-indignats-a-la-comissio-europea/ 

Regulació del Sistema Financer – Punt Clau: la Taxa Tobin 

http://ekonomicus.com/2010/07/21/regulacio-del-sistema-financer-%E2%80%93-punt-clau-la-
taxa-tobin/ 
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Irlanda, únic país que ha sotmès 
el pacte a consulta popular, és 
especialment rellevant per al 
suport que suposa un alleuja-
ment per al mateix primer mi-
nistre, Enda Kenny. Un rebuig 
hagués posat el seu Govern en 
una difícil situació, ja que el pa-
ís no hauria pogut accedir als 
fons del Mecanisme Europeu 
d’Estabilització Financera 
(MEEF), dotat en l’actualitat 
amb 700.000 milions d’-
euros. “Aquest pacte no resol-
drà tots els problemes, però es-
tableix les bases per assegurar 
la recuperació de l’economia”, 
va assegurar Kenny. El pacte de 
disciplina fiscal, subscrit el pas-
sat 2 de març pels 25 líders de la 
Unió Europea (UE), tots excep-
te el Regne Unit i la República 
Txeca, obliga els països signants 
a introduir en les seves constitu-
cions un límit del dèficit al 0,5% 
del PIB i , a més, preveu sanci-
ons gairebé automàtiques per 
als països que superin el llindar 
del 3% del PIB.   

Un rebuig al referendum hagués posat el Govern 
en una difícil situació, ja que el país no hauria 
pogut accedir als fons del Mecanisme Europeu 
d’Estabilització Financera (MEEF), dotat en 
l’actualitat amb 700.000 milions d’euros.  

APROPAMENT ENTRE COLÒMBIA, PERÚ I LA UNIÓ EUROPEA 
Juny 2012 

El president de la Comissió Eu-
ropea, José Manuel Durao Bar-
roso juntament amb Angela 
Merkel, han demanat “el més 
aviat possible” al Parlament 
Europeu la ratificació del trac-
tat de Lliure Comerç 
(TLLC) amb Colòmbia i Perú. 
Se go ns  Du ra o  Ba rr os o 
“l’aplicació de l’acord comercial 
és fonamental per impulsar el 
creixement de les nostres rela-
cions comercials i de les inver-
sions”. 

Finalment, el ple del Parlament 
Europeu del passat 13 de Juny 
va aprovar per majoria una re-
solució favorable a l’aprovació 
de l’acord de TLLC. No obs-

tant, aquesta acceptació esta 
condicionada a l’entrega per 
part dels governs de Bogotà i 
Lima d’ un full de ruta que pro-
tegeixi els drets laborals, hu-
mans i el medi ambient. És a 
dir, segons els eurodiputats, 
“s’ha de garantir la llibertat 
d’associació i el dret a la nego-
ciació col�lectiva, així com in-
speccions laborals que puguin 
implicar sancions en cas de 
maltractaments cap als treba-
lladors”. 

A banda d’aquest TLLC, els eu-
rodiputats van demanar una 
“major coherència” en els trac-
tats comercials amb tercers 
països amb la finalitat de pro-

mocionar el comerç just i el 
desenvolupament. 

Perú, l’economia de les 
matèries primeres: 

“Perú és un soci clau per a la 
Unió Europea i està mostrant 
progressos de valors comuns 
com la lluita contra el narcotrà-
fic i el canvi climàtic” va dir 
Barroso. A més, el president 
peruà, Ollanta Humala es va 
traslladar fins el Parlament Eu-
ropeu per demanar el suport 
els eurodiputats on va prome-
tre el compliment per part del 
seu país en tots els compromi-
sos i va afegir que “l’acord tam-
bé obre una via d’oportunitats 
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per a la Unió Europea 
davant la seva situació 
de crisi“. 

En aquest sentit, una de 
les industries més bene-
ficiades del tractat seria 
la del plàtan. Perú ex-
porta 10 contenidors 
setmanals, de 20 tonela-
des de fruita cada un, a 
la Unió Europa i on el 
seu principal destí és 
Alemanya. 

Colòmbia, un país 
emergent: 

Per la seva banda, Co-
lòmbia va enviar com a 
representat el fiscal ge-
neral Eduardo Montea-
legre. Aquest va aconse-
guir reunir-se i obtenir 
el suport de les diverses 
formacions polítiques 
en el Parlament Euro-
peu. Els seus arguments 
es basaven en els avan-
ços en matèria de drets 
humans del país. Segons 
Montealegre, “Colòmbia 
té centrades grans esperances 
en aquest acord, que implica 
una gran contribució al desen-
volupament del país a la vegada 
que Colòmbia es pren molt 
de debò el respecte al medi 
ambient i els drets hu-
mans“. 

Resultats: 

S’espera que la ratificació es du-
gui a terme a la tardor, i es pre-
veu una liberalització total del 
comerç de productes industrials 
i pesquers, la qual cosa tant per 
a Colòmbia com per Perú 

significarà un augment del 
Producte Interior Brut el 
voltant de l’ 1 %. A més, s’e-
spera la creació d’un marc jurí-
dic de seguretat per atreure més 
inversions en els països d’Am-
èrica Llatina. 

El ple del Parlament Europeu del passat 13 de Juny 
va aprovar per majoria una resolució favorable a 
l’aprovació de l’acord de TLLC. No obstant, aquesta 
acceptació esta condicionada a l’entrega per part 
dels governs de Bogotà i Lima d’ un full de ruta que 
protegeixi els drets laborals, humans i el medi 
ambient.  
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RIO+20: UN MÓN MÉS SOSTENIBLE? 
Juny 2012 

Aquest dimecres passat va comen-
çar a Rio de Janeiro (Brasil) la Con-
ferència de l’ONU (Organització de 
les Nacions Unides) per al Desenvo-
lupament Sostenible: Rio +20. En 
la ronda final de negociacions hi ha 
divisió entre diversos grups de paï-
sos. I és que molts d’ells estan afec-
tats per la crisi econòmica mundial 
i es resisteixen a assumir compro-
misos financers, mentre els “menys 
desenvolupats” defensen la creació 
d’un fons multilateral. El fons hau-
ria d’estar dotat amb prop de 
30.000 milions de dòlars l’any per 
finançar projectes de desenvolupa-
ment sostenible, principalment en 
nacions en vies de desenvolupa-
ment. El més important, però enca-
ra està en entredit: quins països fa-
ran aportacions a aquest fons i com 
s'implementarà? El G77, integrat 
actualment per 130 països i que 
agrupa a gairebé tot Amèrica Llati-
na, Àfrica i les nacions del sud d’À-
sia, s’ha associat en bloc a la Xina 
per negociar durant els díes que 
duren la Conferència.  

Luiz Figueiredo, negociador de Bra-
sil, va informar que la proposta del 
G-77 més la Xina és ara analitzada 
pels diversos grups en la seva terce-

ra i última ronda de negociacions 
preparatòria de la cimera de caps 
d’Estat i de govern i que finalitzarà 
el proper dimecres 20 de juny. Fi-
gueiredo va desestimar les diferèn-
cies de criteri que va considerar 
“normals” en una conferència d’aq-
uest tipus. “Hi haurà parts que re-
quereixin més esforç que d’altres”, 
va sostenir el delegat brasiler en 
comparar aquesta cita de la setma-
na amb la que va tenir lloc 20 anys 
enrere, també a Rio de Janeiro, co-
neguda com Eco 92: “Tots els som-
nis que teníem fa dues dècades con-
tinuen vius, però tenim més infor-
macions que en aquella època per 
la pràctica i la ciència i, per tant, 
estem en millors condicions de re-
accionar”, va afegir. 

De moment, segons el portaveu de 
la cimera, Giancarlo Summa, els 
punts més espinosos són els relaci-
onats amb: 

- L’economia verda. 

- Les formes de governança interna-
cional en la qüestió ambiental. 

- La implementació de metes de 
desenvolupament sostenible. 
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- Com ja hem dit abans, esta-
blir quins països seran els en-
carregats de finançar els pro-
jectes de desenvolupament 
sostenible. 

No obstant, Figueiredo va ad-
metre que la declaració final 
no tindrà el poder d’un 
“document legal” que obligui 
els països a complir acords, 
però, en canvi, tindrà implica-
cions polítiques en ser adoptat 
en el marc de l’ONU: “No crec 
que necessitem noves legisla-
cions. El que hem de fer és 
implementar el que vam 
acordar el 1992″, en referèn-
cia al ja esmentat Eco92. De 
fet, la presidenta del Brasil, 
Dilma Rousseff, ha estat prou 
clara: 

“No considerem que el respec-
te al medi ambient només s’ha 

de donar en temps d’expansió 
del cicle econòmic. Per contra, 
una posició pro creixement, 
de preservar i conservar, és 
intrínseca a la concepció de 
desenvolupament, sobretot 
davant la crisi.” 

L’ONU espera més de 50.000 
persones a la cimera Rio +20 
al llarg dels 10 dies d’esde-
veniments oficials i paral�lels, 
que inclouen representants 
dels governs i de la societat 
civil, com ara organitzacions 
socials, empresaris i membres 
de la comunitat científica.  

La comunitat indígena 

Les reunions es celebren a un 
poble anomenat Kari-oca (als 
habitants de Rio se’ls crida 
Cariocas per aquest motiu), 
instal�lada pels propis indíge-
nes en una zona selvàtica al 
barri de Jacarepaguá de Rio 
de Janeiro. El líder natiu bra-
siler Marcos Terena va afir-
mar que els indígenes reivin-
dicaran que el desenvolupa-
ment sostenible inclogui tam-
bé “el pilar cultural” i el res-
pecte als pobles originaris. El 
líder de l’ètnia terena va asse-
gurar que les demandes dels 
indis tindran una “visió glo-
bal”, de manera que no es du-
rà a l’ONU cap problema con-
cret com la construcció d’h-
idroelèctriques a l’Amazònia, 
que amenacen diversos pobles 
brasilers. 

Els països “menys desenvolupats” defensen 
la creació d’un fons multilateral, dotat amb 
prop de 30.000 milions de dòlars l’any per 
finançar projectes de desenvolupament 
sostenible, principalment en nacions en vies 
de desenvolupament.  

La declaració final no tindrà el poder d’un 
“document legal” que obligui els països a 
complir acords, però, en canvi, tindrà 
implicacions polítiques en ser adoptat en 
el marc de l’ONU. 

MEGACIUTATS SOSTENIBLES A LA XINA: COMENCEN A DEIXAR DE SER 
UNA UTOPIA 
Febrer 2012 

Si hi ha una tendència que s’ha 
mostrat inalterable tot i el tren-
cament que ha suposat la crisi 
financera, aquesta és l’èxode 
massiu del camp cap a la ciutat 
que està tenint lloc en molts 
països. Fins i tot, es podria dir 
que la situació actual encara ho 
està accelerant més. Així 
doncs, es mantenen els grans 
processos urbanitzadors al 
món, sobretot en aquells països 
que estan experimentant unes 
taxes de creixement encara for-

ça altes, com l’Índia o la Xina. 
És paradigmàtic, per exemple, 
que la consultora McKinsey 
Global Institute situa fins a set 
megaciutats de la Xina, preci-
sament, entre els 25 nuclis ur-
bans que més riquesa es preveu 
que generin cap al 2025 
(mesurat en producte interior 
brut). Algunes ciutats fins i tot 
podrien multiplicar per 10 la 
seva activitat econòmica en 
aquesta propera dècada, si tot 
segueix així. Però per a que tot 

segueixi així, sembla plausible 
pensar en múltiples obstacles 
que s’hi interposen, com per 
exemple, com compaginar tan-
ta població i tanta producció de 
béns i serveis amb una correcta 
gestió de recursos que comen-
cen a ser tan escassos com l’-
espai, l’aire, l’energia, l’aigua, 
etc. 

La percepció que un té en 
molts casos és que certament 
les ciutats i les seves economies 
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creixeran ràpidament en els 
propers anys, però el repte de 
la qualitat ambiental i de la 
disponibilitat de suficients re-
cursos són problemes presents 
ja avui en dia, i no al 2025. La 
Xina és el cas més patent gràci-
es a l’estudi que recentment 
han publicat la mateixa consul-

tora, McKinsey Global Institu-
te, i la Urban China Initiative: 
constaten que la majoria de 
grans entramats urbans –les 
macrociutats xineses– no es-
tan preparats avui en dia per 
mantenir el creixement que 
se’ls pressuposa sense patir 
conflictes majors. 

És a dir, a partir d’una bateria 
d’indicadors que intenten agru-
par diverses característiques de 
qualitat ambiental i ús dels re-
cursos (exposades breument 
més endavant) per a diferents 
ciutats, els permet concloure 
que les ciutats a la Xina encara 
estan força endarrerides en 
implantar un desenvolupament 
més sostenible (almenys, en 
comparació amb les mesures 
estàndards europees i nord-
americanes –que tampoc vol 
dir que siguin les més òpti-
mes). Tot i això, l’anàlisi d’aq-
uests indicadors i d’accions po-
lítiques locals concretes els 
permet emetre una segona 
conclusió: moltes ciutats mos-
tren un progrés important i 
veloç en aquesta matèria, fet 
que permet extreure policy re-
commendations (millors pràc-
tiques) extensibles a tot el ter-
ritori. 

Un fet que cal destacar, a 
més,  d’aquest anàlisi és el can-
vi de perspectiva. Els analistes 
ja no prenen el país com l’à-
mbit d’estudi, sinó que compa-
ren ciutats per aprendre com 
està realment evolucionant la 
població i el món. La ciutat es-
devé el nucli central. Tal com 
ho cita Jonathan Woetzel, l’au-
tor de l’estudi, “és a les ciutats 
on fan falta noves idees per a 
crear un creixement sostenible, 
és allà on calen respostes per a 
allotjar i ocupar milions de mi-
grants cada any”. No ho diria 
pas millor l’economista nord-
americà Richard Florida, el 
principal promotor i defensor 
d’aquest focus sobre les ciutats 
i les regions. Florida argumen-
ta precisament al prefaci del 
seu darrer llibre (The Great 
Reset) que tot aquest nou pa-
norama i forma de vida, fruit 
de la complexa aglomeració 
cap a les ciutats, no s’impl-
antarà per sí mateix sinó que 
requerirà de la nostra iniciativa 

La percepció que un té en molts casos és que 
les ciutats i les seves economies creixeran 
ràpidament en els propers anys, però el repte 
de la qualitat ambiental i de la disponibilitat 
de suficients recursos són problemes presents 
ja avui en dia, i no al 2025.  
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per a desenvolupar nous tipus 
de sistemes i infraestructures 
de transport, energètiques, etc. 
Per tant, aquí les polítiques que 
puguin impulsar els actors lo-
cals (tots, no només els polí-
tics) esdevenen crucials. 

I el que és més important: es 
pot aconseguir que les ciutats 
en ple procés urbanitzador si-
guin un exemple de desenvolu-
pament sostenible sense haver 
de sacrificar el creixement eco-
nòmic. Aquest era el problema 
principal per a la Xina, país 
que té inequívocament el crei-
xement del PIB com a objectiu 
principal de la seva política 
econòmica. Tot i les bones per-
spectives al país asiàtic, no està 
exempt d’obstacles, però. Al 
cap i a la fi, la Xina segueix 
sent un gegant centralitzat i 
burocràtic, que es mou farrago-
sament a base de plans quin-
quennals, on la seva política és 
poc transparent, molt 
poc democràtica,  a cops 
corrupta, i complicada 
de rendir-hi comptes. 
Però bé, les ciutats de la 
Xina es van movent. 

Com s’ho han fet 
aquestes ciutats im-
pulsores d’un creixe-
ment més sosteni-
ble? 

Els indicadors desenvo-
lupats per McKinsey i la 
Urban China Initiative 
demostren que la situa-
ció va cap a millor en la 
majoria de camps ana-
litzats, tot i que en la 
majoria encara estan 
lluny dels estàndards 
globals. És a dir, cada 
cop els serveis bàsics 
estan més garantits, es 
millora la qualitat ambi-
ental, els sistemes de 
transport fan més prac-

ticable moure’s per les mega-
ciutats, i cada cop s’inverteix 
més en economia verda. Tot 
millorant, excepte en el camp 
de l’eficiència en l’ús dels re-
cursos, on s’estan donant al-
guns passos en la direcció con-
trària, de fet. I això és a causa 
de dos factors. Xina segueix 
ampliant el seu parc d’indú-
stries pesades sense posar fre a 
l’impacte que tenen sobre el 
medi, ja que són les més conta-
minadores i són encara massa 
obsoletes. Ja està lluny aquella 
percepció que en teníem del 
país on tot eren manufactures 
de béns de consum. I derivat 
d’això, es requereix un major 
consum d’energia, amb el pro-

blema afegit que les fonts d’e-
nergia són molt poc sostenibles 
i netes (s’usa molt carbó) i la 
quantitat de carboni que s’emet 
per cada dòlar produït és ex-
cessiva. 

Tot i això, ja em comentat que 
s’han trobat polítiques locals 
en algunes ciutats xineses que 
han contribuït exitosament a la 
millora d’aquests indicadors, 
fins i tot, en alguns casos, al 
que fa referència a l’ús dels re-
cursos (les han anomenat sus-
tainable growers). Per posar 
èmfasis en una de les solucions 
destacades a l’estudi, es pot 
destacar la que fa referència a 

Es pot aconseguir que les ciutats en ple 
procés urbanitzador siguin un exemple de 
desenvolupament sostenible sense haver de 
sacrificar el creixement econòmic. Aquest 
era el problema principal per a la Xina 
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la reestructuració industrial 
lligada a la renovació dels ter-
renys: les fàbriques pesants 
que es concentren al centre de 
la ciutat són relocalitzades a 
nous parcs industrials on s’hi 
instal�len amb una notable mi-
llora en tecnologia avançada 
(finançada gràcies al fet de ren-
dibilitzar uns terrenys molt ben 
cotitzats al centre urbà) i on es 
promou que les indústries pre-
sents interactuïn entre elles 
amb l’objectiu què el que és un 
residu per una d’elles pugui ser 
un input intermedi per a una 
altra. 

La indústria, per tant, es des-

plaça a altres zones més ade-
quades de la regió urbana, 
igual que va passar a Europa al 
llarg del segle XX, i de la ma-
teixa manera que passarà a la 
resta de megaciutats dels paï-
sos emergents; l’única diferèn-

cia rau en que ara es fa tot 
conscientment i de forma pla-
nificada, fet que ajudar a fer 
menys utòpica la idea que una 
ciutat de desenes de milions 
d’habitants pugui ser un lloc 
agradable per viure-hi. 

Les fàbriques pesants que es concentren al 
centre de la ciutat són relocalitzades a nous 
parcs industrials on s’hi instal�len amb una 
notable millora en tecnologia avançada i on 
es promou que les indústries presents 
interactuïn entre elles amb l’objectiu què el 
que és un residu per una d’elles pugui ser un 
input intermedi per a una altra.  

Informació addicional 

[1] Mapa interactiu de les ciutats globals del futur (incluit l’informe anomenat “Món urbà: situant el 
poder econòmic de les ciutats”). Desenvolupat per McKinsey Global Institute, Març 2011. 

http://www.mckinseyquarterly.com/Economic_Studies/Productivity_Performance/
Cities_the_next_frontier_for_global_growth_2758 

[2] “Quant de verdes són les ciutats xineses?” Estudi desenvolupat per McKinsey Global Institute, Ur-
ban China Initiative i Tsinghua University, Gener 2011. 

Resum de l’estudi: http://www.mckinseyquarterly.com/How_green_are_Chinas_cities_2734 

Estudi complet: http://urbanchinainitiative.typepad.com/files/usi.pdf 

[3] “Com una ciutat tòxica de la Xina es converteix en verda”. Article de Christina Larson al The Guar-
dian, 17 Octubre 2011. 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/17/smoggy-chinese-city-green 



Us recomanem el llibre “The Darwin Economy: Liberty, Competition and the Common Good” de 

Robert H. Frank, columnista del New York Times i professor a l’Universitat de Cornell, Estats Units. 

El llibre parteix de la premissa que algun dia Charles Darwin serà reconegut com el fundador 

intel�lectual de l’economia, desplaçant a Adam Smith (1723-1790). Smith, autor de “La Riquesa de 

les Nacions” (1776) considerava la lliure competència com el mitjà més idoni de l’economia per 

arribar al seu òptim, afirmant que les contradiccions engendrades per les lleis del mercat serien 

corregides pel que ell va denominar la “mà invisible” del sistema. Ha acabat sent equivocadament el 

fonament per als lliberals econòmics que creuen en les forces individuals de mercat i punt. 

L’anàlisi de Frank és interessant: el punt de vista de Darwin (1809-1882) sobre el procés competitiu 

és ben diferent. Creia que els interessos dels animals individuals entren moltes vegades en conflicte 

amb els interessos generals de les seves pròpies espècies. Actualment la visió del naturalista sobre el 

funcionament de l’economia pot ser més acurada que la de Smith. 

L’exemple que dóna Darwin i que narra Frank és el següent: 

algunes espècies de uapitis, cérvols, tenen banyes que en molts 

casos pesen més de 18 kg. Per què tant grans? Els mascles amb les 

banyes més grans solen ser els guanyadors de les lluites en l’època 

de la còpula. Això fa que generació rere generació els mascles 

uapitis hagin arribat a tenir les banyes tan grans. Ara bé, els és 

necessari escapar ràpid dels llops i els seria molt més fàcil escapar

-hi, com a manada, si les seves cornamentes fossin de menor 

tamany. Per tant, per al grup és un impediment que les banyes 

d’alguns exemplars siguin tan grans. Per a Darwin, la competència 

entre exemplars no sempre aconsegueix una millora per a la 

manada, sinó en molts casos la misèria de tota ella. Sabia que 

aquests cérvols no tenen res a fer, però l’ésser humà, amb un 

problema similar, té millors opcions. Per tant, veiem com Darwin 

defensava que l’interés individual sovint promou el bé comú, però 

no sempre. I és que quan els interessos individuals i els del grup 

divergeixen, la competència entre els individus no només falla en 

promoure el bé comú, sinó que a més crea conflicte. 
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