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Introducció 

Introducció i objectius proposats 

L’economia és un tema que m’agrada. Des de ben petit ha estat a l’ordre del dia a casa 

meva i sempre m’he interessat per aquest assumpte. Actualment, l’economia ha 

passat a ser un dels temes que més preocupa a la societat: tothom en parla i tothom 

en sap d’economia, i tot això ha estat causa d’una crisi que ens afecta cada dia més a 

tots plegats. A part de tot això, en un futur tinc la intenció d’estudiar sobre temes 

econòmics i fer el grau d’Administració i Direcció d’Empreses, que hi està totalment 

relacionat. 

Aquesta és la qüestió que m’interessava: parlar d’un tema d’actualitat, que es va 

renovant cada dia sense falta i que afecta a tota la societat; i volia saber què era 

realment una crisi, intentar explicar d’una forma clara que està passant, veure els 

perquès de tot això, què s’hi pot fer, investigar si és una cosa puntual o ja ho han viscut 

generacions anteriors, intentar preveure que pot passar en un futur, veure solucions a 

la crisi i finalment, quins problemes portarà. Tot això, a part de les jornades 

econòmiques a les quals vaig assistir, a Madrid i a Manresa, de les entrevistes a 

diferents personatges de renom en el món econòmic i de les enquestes per saber què 

pensa la gent del carrer, ha estat el meu treball. 

Però al començament del treball no ho tenia tan clar: creia que qualsevol crisi era 

comparable i que saber les causes d’una crisi era ben senzill. Tot això ha anat canviant 

a mida que he anat avançant treball i he modificat moderadament alguna part com la 

de la comparació de crisis i n’he afegit al que tenia pensat inicialment com la part dels 

problemes d’Espanya o la de les jornades econòmiques, que no estaven previstes en 

principi. 

La hipòtesi del treball en bon principi no era gens clara, encara que al cap i a la fi cada 

títol dels diferents apartats del treball són més o menys hipòtesis. Vaig començar 

pensant si realment estàvem en crisi, però em va semblar que la resposta era massa 

òbvia. Finalment, les hipòtesis es podrien resumir en les següents: 

• Què passarà al futur? És la fi del capitalisme? 

• Com es poden prevenir futures crisis? 

• Com es pot solucionar la crisi? 

• Quins problemes comportaran aquesta crisi a Espanya en un futur? 
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La resposta d’aquestes hipòtesis podria semblar que no té una resposta única i clara. I 

realment és així: segons la ideologia de la persona tindria diverses opinions. Jo he 

intentat explicar uns fets i, després veure quina és la resposta que sembla adaptar-se 

més a la realitat i explicar-ho, donar la meva opinió al respecte. 

Per a contestar totes preguntes, he utilitzat totes les fonts d’informació que tenia a 

l’abast: des dels llibres o Internet, fins a les pròpies enquestes, entrevistes i jornades 

econòmiques, passant per les revistes, els diaris (tant online com en paper) i els propis 

gràfics que m’han ajudat a explicar un tema complicat en si. 
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Anàlisi de la crisi 

Què és una crisi? 

La paraula crisi és una paraula amb molts significats que es pot referir a diversos 

camps, des de l’economia a la medicina. Hi ha crisis socials (crisis migratòries, 

demogràfiques…), polítiques (crisis de govern, diplomàtiques…), psicològiques (crisis 

nervioses, d’identitat…), però a les que normalment es fa referència amb aquesta 

paraula i el motiu del qual es parlarà en aquest treball són les crisis econòmiques. 

Una crisi econòmica és una degradació sobtada i brusca de l'activitat econòmica i de 

les perspectives econòmiques, és a dir, és una caiguda brutal de l’economia en un 

espai de temps molt reduït, la qual provoca que la recuperació sigui lenta i llarga. 

Des de ja fa molt de temps s’han anat succeint crisis econòmiques, però des de 

l’aparició de la indústria i envà de la Revolució Industrial, produïda durant a la segona 

meitat del S. XVIII, s’han accentuat i s’han endurit. Coneixem varis tipus de crisi 

econòmica: 

• Crisi de subsistència: Eren les crisis de fam, anteriors a la Revolució Industrial. 

• Crisi energètica: És una crisi, en la qual està directament afectada alguna font 

d’energia. 

o Crisi del petroli: És una de les majors crisis que s’han passat. Data de 

1973 i va ser una llarga crisi econòmica causada per l’alça sobtada i 

incontrolada del preu del petroli. Va comportar diverses reformes en les 

estructures econòmiques de diferents països. 

• Crisi de subministraments: És una crisi en la qual escasseja la quantitat de 

matèria primera. 

• Crisi d’oferta: És una crisi en la qual hi ha molta més demanda que oferta, és a 

dir que la gent vol comprar un producte del qual no hi ha suficients existències 

al mercat. 

• Crisi de demanda: És una crisi on molt poca gent compra les existències que hi 

ha al mercat. 

• Crisi financera: És una crisi originada pel sistema bancari1 i/o el sistema 

monetari2. 

                                                           
1
 Sistema bancari: També anomenat banca. És el conjunt d’entitats o institucions que, dintre d’una 

economia predeterminada, presten el servei de banc. Permeten el desenvolupament de transaccions 

entre organitzacions, persones físiques i jurídiques 
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o Crack de 1929: És la pitjor crisi de la història de la humanitat. Causada 

per la Borsa3 de Wall Street4, va fer entrar tot el món en crisi. 

o Crisi de 1993: El govern espanyol va tenir que devaluar5 la pesseta un 

19% en 9 mesos, causada per la diferència d’inflació6 entre Alemanya i 

la resta de països, cosa que va causar una crisi amb la taxa d’atur7 al 

24% i va originar una crisi immobiliària que durà fins al 1996. 

o Crisi .com: Entre els anys 1999 i 2003 les empreses van veure en 

Internet un gran mercat on hi van invertir i van deixar de banda el 

producte real en venda. 

o Crisi hipotecària: Es troba a l’agost de 2007, encara que l’origen es 

remunta a anys anteriors. Està causada per les hipoteques subprime
8. 

o Crisi borsària: A l’octubre de 2008 les borses de tot el món van caure 

històricament a causa de la crisi hipotecària de 2007. 

o Crisi de finals de la dècada dels 2000: És la crisi en la qual estem 

immersos actualment. Les causes més importants són la crisi 

hipotecària, la bombolla immobiliària, la crisi borsària i l’encariment 

generalitzat de productes causat per l’alt preu del petroli. És la segona 

pitjor crisi de la història de la humanitat i per això és comparable amb el 

Crack del 29, però no per causes i/o conseqüències. 

• Crisis de bombolles econòmiques: És una desviació entre el valor real d’un 

actiu9 i el preu en que es fa la compra/venda. 

                                                                                                                                                                          
2
 Sistema monetari: És un conjunt d’institucions, normes i instruments que serveixen per a assegurar el 

funcionament del mercat monetari i garanteixen la base de les operacions econòmiques, és a dir, 

regulen tot allò relacionat amb la moneda, la liquiditat i el tipus de canvi. 

3
 Borsa: Mercat organitzat i abstracte en el qual es reuneixen professionals d'una manera periòdica per 

tal d'efectuar compres i vendes de valors (públics o privats) o de productes. 

4
 Wall Street: Borsa de Nova York: Dow Jones, creada el 1792. És la borsa més important i 

representativa del món. 

5
 Devaluar: (Depreciació) Rebaixar o disminuir el valor de la moneda 

6
 Inflació: És el creixement generalitzat i continu dels preus d’una economia. 

7
 Taxa d’atur: (Desocupació) És la relació existent entre el nombre de desocupats i la població activa 

total, és a dir, el nombre de persones cada cent que volen treballar no poden. 

8
 Hipoteques subprime: Són préstecs hipotecaris concedits a clients de baixa solvència i que, per tant, 

presenten un risc més elevat de morositat. 

9
 Actiu: És una massa patrimonial formada per tots els béns i drets. Són actiu els diners en efectiu, els 

dipositats al banc, els mobles, solars, mercaderies, vehicles, deutes d’altres, etc. 
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o Bombolla immobiliària espanyola: Durant una dècada, entre 1998 i 

2008, Espanya ha estat immersa en una bombolla que ha esclatat en la 

crisi actual. 

 

A part de tot això però, què significa realment estar en crisi? A part del tecnicisme 

d’estar dos trimestres amb creixement negatiu del Producte Interior Brut (PIB), la 

sensació de crisi es té quan a nivell global moltes coses comencen a anar malament a 

molts. Les vendes clarament decauen, els preus pugen, els sous s'estanquen, les 

ocupacions també, tot plegat comença a anar malament i crea un pànic generalitzat. 

I quan s’ha sortit d’una crisi? Per a uns quan es produeix una inflexió en la tendència 

de caiguda lliure de la corba de la crisi, per a uns altres quan s’està als mateixos nivells 

que quan es va començar. La primera estimació sembla massa optimista i la segona 

massa pessimista, així que un punt entremig serà el que agafarem com a referència. 

Per tant, veient tot això, podem afirmar que s’han passat i superat moltes crisis, però 

en temps actuals estem intentant superar una crisi, una de les més fortes que s’han 

viscut. Parlarem d’aquesta crisi, veurem com és, que la diferencien d’altres, causes i 

conseqüències i la compararem amb d’altres. També intentarem predir el futur 

d’aquesta crisi i farem un estudi per veure com es poden evitar futures crisis. A més, 

també veurem estadístiques de quan en sap la gent de la crisi i tindrem alguna 

entrevista amb diversos economistes. 
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Com és la crisi en la que estem immersos? 

Actualment, ens trobem dins d’una crisi, que ha tingut unes causes i que tindrà unes 

conseqüències que s’explicaran més endavant, però com a crisi que és, s’han anat 

succeint una sèrie de fets que la defineixen. Tot i així, és complicat classificar 

qualsevol crisi a causa de l’extensió que pot arribar a tenir o els múltiples factors que 

la causen. 

Podem dir que es tracta d’una crisi econòmica, i més concretament que és una crisi 

econòmica financera, ja que part del seu origen prové del sistema bancari i monetari. 

Encara de forma més concreta podem afirmar que és una crisi econòmica financera 

hipotecària, ja que també té origen en les hipoteques subprime dels EEUU. A més 

d’això, es pot dir que és una crisi econòmica financera hipotecària borsària perquè 

molts economistes apunten les caigudes mundials de les borses com a un dels motius 

de la crisi. Així mateix, podem dir que és crisi econòmica financera hipotecària borsària 

immobiliària perquè a Espanya ha afectat al sector de les vivendes i es debat si ha estat 

causat per la crisi o ha causat la crisi. També la confiança ha estat un dels valors el qual 

ha estat afectat en aquest temps, per tant podem dir que estem davant d’una 

important crisi econòmica financera hipotecària borsària immobiliària de confiança. I 

finalment, un dels temes més importants i més destacats d’aquesta crisi, és que es 

tracta d’una crisi global, que una cosa que succeeix en una punta del món, té 

repercussions a l’altre banda del món, per tant estem patint una crisi econòmica 

global financera hipotecària borsària immobiliària de confiança. 

Des de fa ja anys hi ha hagut recessions i èpoques de bonança econòmica a Espanya. 

Vegem-ho en el següent gràfic: 

 

Gràfic: Èpoques de bonança o recessió de l’economia espanyola entre 1973 i 2008. Font: 

Elaboració pròpia. 

Des de la crisi del petroli al 1973, hi va haver un descens, una recessió a tota Espanya 

que va durar fins al 1982 i que es va mantenir fins al 1985. Aquí va començar un 

creixement molt ràpid que va durar fins a l’època de les Olimpíades de Barcelona i la 

EXPO de Sevilla del 1992, moment en el qual va començar una crisi que es va accentuar 

al 1993 i per això es coneix així. Arribat al 2000, amb el canvi de segle Espanya va 

entrar en un creixement exponencial que ens ha dut fins ara fa dos anys, en què va 
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començar la crisi de forma brutal i va enviar totes les bases de l’economia espanyola 

en orris. 

 

Gràfic: Fluctuacions estimades de les crisis del 1993, del 2000, juntament amb una predicció 

errònia de l’actual. Font: Internet (Leo Borj). 

Veient el passat més proper, amb els dos gràfics anteriors, dóna la sensació de que 

està succeint el mateix que ja ha passat en altres ocasions, però no s’ha d’oblidar la 

capacitat global d’aquesta crisi. Veient-ho així, i mirant cap el futur, donaria la sensació 

d’estar en crisi fins al 2014, i a partir d’aquí tornar a fer un creixement brutal fins al 

2021.  

Per donar validesa al gràfic anterior, ens podem recolzar en aquest que tracta de l’atur 

a Espanya des de 1977 fins al 2009: 

Gràfic: Evolució 

de l’atur en taxa 

de variació 

interanual en 

percentatge a 

Espanya en el 

període 1977 a 

2009 i previsió 

per al 2010. Font: 

Caixa Catalunya a 

partir de dades 

de l’INE. 
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Podem veure que la corba fluctua gairebé igual, encara que de forma dentada. El 

període 1992 – 2001 realment és el mateix que en el gràfic anterior. El punt màxim de 

la crisi, quan ja s’ha tocat fons en el primer gràfic, coincideix amb la màxima taxa d’atur 

d’aquest últim gràfic. 

Però realment no impera aquesta sensació de que la crisi s’allargarà tant i costarà tant 

recuperar-nos: el món s’ha globalitzat i qualsevol moviment als Estats Units afecta 

immediatament a Europa, i al contrari també, i així juntament amb tot el mercat 

asiàtic. Això vol dir que tot s’ha accelerat d’una manera brutal, s’està vivint una crisi 

frenètica on passen moltíssimes coses que determinen del tot quin tipus de crisi és, i 

que veurem en el següent apartat. Per tant, des del meu punt de vista, aquesta és la 

primera crisi de l’era moderna, i a partir d’ara la resta seran igual de frenètiques i igual 

de globals que aquesta. 

Com a crisi moderna que és, afecten d’una forma brutal els medis de comunicació. 

Possiblement, els medis de comunicació governin el món. Avui en dia si els diaris diuen 

cap aquí, tothom va cap aquí, i si diuen cap allà, doncs tothom cap allà. La força 

d’influència en qualsevol aspecte de la societat són enormes, i com un dels aspectes és 

l’economia, doncs afecta enormement al desenvolupament de la crisi. 

En aquesta crisi, diaris, televisions, ràdios i Internet s’han fet ressò ràpidament de la 

crisi, ja que cosa que passa als EEUU es veu reflectida a Espanya al poc temps, i han 

criticat que el Govern d’Espanya trigués tant en afirmar la crisi i l’han acusat d’intentar 

ocultar-la i de fer veure que l’economia espanyola podia resistir la crisi. 

Zapatero i el seu partit han anat perdent popularitat des de que va començar la crisi, 

exactament al mateix ritme que ha anat perdent el suport de diversos medis de 

comunicació, com per exemple el diari la Vanguardia que a dia 20 de setembre de 

2009 comparava la situació de crisi política actual amb la del 1981, a Zapatero amb 

Adolfo Suárez i recollia totes les crítiques dels empresaris i l’església. 

Possiblement, els únics diaris amb els quals encara pot comptar amb el seu suport són 

el Diari Públic i el País, del grup Prisa. El primer per la ideologia totalment d’esquerres, 

socialista i republicana. El segon per la legalització de la TDT de pagament que 

beneficiava a Mediapro, competència de Prisa. Això suposa un dur revés en política i 

esta causant que actualment estigui sent molt criticat pels medis de comunicació 

europeus en els seu primer mandat com a president de la UE. 

En definitiva, els medis de comunicació tenen molt de poder sobre la societat, 

personalment crec que a vegades inclús més que un propi president de govern, i que  

la opinió pública tingui tendència a posar-se en contra del Govern si els medis ho estan 

i a favor si els medis hi estan a favor. 
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Quins són els aspectes més marcats d’aquesta crisi? 

Veiem una línia del temps dels fets més importants dels dos primers anys de crisi: 

2007 

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

19 DE JULIOL: El 
president de la Reserva 
Federal dels EEUU, Ben 
Bernake, avisa que la crisi 
en el mercat 
d'hipoteques subprime 
podria fer descarrilar 
l'economia nord-
americana. 

9 D'AGOST: El Banc 
Central Europeu fa la 
seva major intervenció 
en el mercat monetari 
des dels atacs de l'11-S 
de 2001, bolcant al 
mercat 120.000 milions 
de $ en un intent de 
calmar els temors que la 
crisi en el sector 
immobiliari als EEUU 
provocaria una reducció 
dels crèdits. 

11 DE SETEMBRE: 
Zapatero: "Fen ús d'un 
símil futbolístic es podria 
dir que Espanya ha entrat 
a la Champions League de 
l'economia mundial". 

  
  15 DE SETEMBRE: Al 

Regne Unit els clients de 
Northern Rock fan cua a 
les sucursals de l'entitat 
bancària per retirar els 
seus estalvis, després que 
el banc demanés un 
préstec d'emergència al 
Banc d'Anglaterra per 
falta de liquiditat. El banc 
serà nacionalitzat al 
febrer. 
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2008 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

16 DE GENER: Zapatero diu 
que vol crear 2,2 milions 
de llocs de treball en la 
pròxima legislatura. Des 
d'agost de 2007, el nombre 
d'aturats no ha parat de 
pujar i s'han quedat sense 
feina unes 250.000 
persones. 

21 DE FEBRER: "Prefereixo 
parlar de turbulències. És 
prematur parlar de crisi", diu 
el ministre d'Economia, 
Pedro Solbes, contestant a 
Manuel Pizarro, del PP, que 
afirma: "Estem en un 
moment de crisi. El vell no 
acaba de morir i el futur no 
acaba d'arribar". 

  

25 D'ABRIL: Vuit entitats 
financeres, encapçalades pel 
Banc Popular i la Caixa, s'han 
de quedar el 24,58% del 
capital de la immobiliària 
Colonial perquè no cobren 
els crèdits. 

22 DE MAIG: El banc suís 
UBS llança una emissió de 
drets preferents de 15.500 
milions de $ per cobrir part 
dels 37.000 de pèrdues 
d'actius lligats a deutes 
hipotecaris nord-
americans. 

 

21 DE GENER: Les borses 
en el món sencer entren en 
pànic per por que els EEUU 
entrin en recessió i els 
mercats registren les 
pitjors pèrdues des de l'11-
S de 2001. 

25 DE FEBRER: Zapatero 
anuncia que "la 
desacceleració no serà ni 
profunda ni llarga. Serà una 
desacceleració per la qual el 
nostre país està més 
preparat que ningú". 
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2008 

JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE 

13 DE JULIOL: Martinsa, 
segona immobiliària que 
cotitza a la borsa que 
presenta concurs de 
creditors; la primera va 
ser Aisa. Indy Mac, un dels 
principals bancs 
hipotecaris dels EEUU, és 
intervingut pel govern pel 
temor que no pugui 
afrontar les retirades de 
fons dels clients. 

  

14 DE SETEMBRE: El quart 
banc d'inversió dels EEUU, 
Lehman Brothers, es 
declara en fallida aclaparat 
per les seves pèrdues en el 
sector hipotecari, després 
que fracassessin les 
converses per intentar 
trobar un comprador. 

10 D'OCTUBRE: S'amplia fins a 
100.000 € la garantia dels 
dipòsits bancaris. Es crea el 
Fons d'Adquisició d'Actius 
Financers, amb el qual l'Estat 
comprarà bancs i caixes fins a 
30.000 milions d'€ en actius 
"d'alta qualitat". L'Estat farà 
avals fins a 100.000 milions d'€ 
per a les emissions de deute a 
mitjà termini de les entitats 
financeres. 

20 D'OCTUBRE: La 
producció industrial de la 
Xina cau per tercer 
trimestre consecutiu, i és 
"només" del 9% en el 
tercer trimestre de l'any. 
És la primera vegada en 
almenys cinc anys que es 
registra un creixement 
d'un sol dígit. 

17 DE SETEMBRE: La 
Reserva Federal dels EEUU 
anuncia un paquet de 
rescat de 85.000 milions 
de $ per salvar de la fallida 
el gegant de les 
assegurances AIG. El 
govern assumirà gairebé el 
80% del control de 
l'empresa. 

12 D'OCTUBRE: Els líders 
dels 15 països de la zona 
euro acorden un pla 
d'acció contra la crisi 
financera, que preveu que 
els estats recapitalitzin 
institucions en risc i 
garanteixin préstecs 
interbancaris. També 
acorden impulsar una 
"refundació global del 
capitalisme" en la cimera 
del G-20 a Nova York. 

22 D'OCTUBRE: L'IBEX-35 
tanca amb una baixa del 
8%, la segona major 
caiguda de la seva 
història. La Casa Blanca 
anuncia una cimera el 15 
de novembre amb els 
líders del G-20 per 
analitzar mesures per 
afrontar la crisi. 
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2008 

NOVEMBRE DESEMBRE 

4 DE NOVEMBRE: El preu 
del petroli de Brent cau 
per sota dels 60 $ per 
primera vegada en 20 
mesos, davant el temor 
que una recessió als EEUU 
redueixi la demanda. 

27 DE NOVEMBRE: El 
govern espanyol destina 
8.000 milions d'€ a petites 
obres públiques 
municipals. 

10 DE DESEMBRE: El 
Tresor Públic espanyol 
compra actius per valor 
de 7.224 milions d'€ a 31 
entitats financeres.  

29 DE DESEMBRE: El 
Departament del Tresor 
dels EEUU anuncia un 
paquet d'ajuda per valor 
de 6.000 milions de $ per 
a General Motors. 

31 DE DESEMBRE: 
L'economia submergida a 
Espanya es xifra al 2008 
en un 23% del PIB, segons 
l'IEF, el Banc d'Espanya, el 
CES, el Banc Mundial i la 
UE. 

23 DE NOVEMBRE: Més 
de 16.000 dels 72.000 
treballadors de 
l'automòbil de l'Estat 
espanyol estan afectats 
per expedients de 
regulació d'ocupació. 

28 DE NOVEMBRE: La 
immobiliària Habitat 
suspèn pagaments amb 
un deute de 2.300 milions 
d'€. 

11 DE DESEMBRE: 
L'inversor nord-americà 
Bernard Madoff confessa 
als seus fills que durant 
trenta anys ha muntat 
una estafa piramidal i que 
han desaparegut 50.000 
milions de $ dels clients. 

31 DE DESEMBRE: Al 
tancament de l'any, 
l'IBEX-35 ha perdut 
gairebé un 40% i hi ha uns 
3 milions de parats a 
Espanya, segons l'INE. 

31 DE DESEMBRE: Al 
desembre, la inflació 
interanual s’ha moderat 
per cinquè mes 
consecutiu, i 
baixa des d’un 2,5% fins a 
un mínim històric (un 
1,6%). Al juliol de 2008 
era del 5,1%. 
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2009 

GENER FEBRER MARÇ 

4 DE GENER: El 2008 es 
van iniciar a Catalunya 
27.569 habitatges, un 
67,7% menys que el 2007. 

15 DE GENER: El Banc 
Central Europeu baixa 
mig punt els tipus 
d'interès, fins al 2%. És la 
quarta vegada que el BCE 
baixa les taxes des de 
setembre. 

27 DE GENER: El conseller 
d'Economia, Antoni 
Castells, confirma que ja 
s'han acumulat tres 
trimestres consecutius de 
creixement negatiu de 
l'economia i que 
Catalunya ja està en 
recessió. 

1 DE FEBRER: El Fòrum 
Econòmic Mundial de 
Davos, Suïssa, tanca amb 
una crida a reconstruir el 
sistema econòmic 
mundial i alerta sobre el 
perill d'una crisi social. 

15 DE MARÇ: El president 
de la Reserva Federal, 
Ben Bernanke, diu que es 
comencen a veure alguns 
brots verds en l'economia 
nord-americana. 

7 DE GENER: El 2008 es 
van presentar a l'Estat 
espanyol 2.864 concursos 
de creditors, un 182% 
més que l'any anterior. 

16 DE GENER: El govern 
dels EEUU atorga 20.000 
milions de $ més al Banc 
d'Amèrica. Citigroup 
anuncia plans per a dividir 
l'empresa en dues, 
després de revelar noves 
pèrdues per valor de 
8.290 milions de $. 

28 DE GENER: El Banc 
d'Espanya anuncia que el 
país està en recessió per 
primera vegada des de 
1993. 

11 DE FEBRER: Les dues 
cambres del Congrés dels 
EEUU arriben a un acord 
sobre el pla del president 
Barack Obama per 
estimular l'economia del 
país. El paquet de 
compromís serà de 
789.000 milions de 
dòlars. Un terç dedicats a 
reducció d'impostos i 
incentius per a la classe 
mitjana. 

29 DE MARÇ: El Banc 
d'Espanya intervé Caja 
Castilla-La Mancha. 
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2009 

ABRIL MAIG JUNY JULIOL 

2 D'ABRIL: La cimera del  G-
20 a Londres aprova 
triplicar els recursos de 
l'FMI, fins a 750.000 
milions de $, destinats a 
evitar que la crisi s'escampi 
als països emergents. 

8 DE MAIG: El BCE torna a 
baixar els tipus d'interès i 
els deixa en l'1%. És la 
setena retallada del preu 
del diner a la zona euro 
des d'octubre de 2008. 

 

15 DE JULIOL: L'habitatge a 
Catalunya era en el segon 
trimestre de l'any un 7,2% 
més barat que un any 
abans. 

24 DE JULIOL: Enquesta de 
població activa. En el segon 
trimestre hi havia a 
Catalunya 601.900 
desocupats, el 15,9% de la 
població activa. Un any 
abans n'hi havia 292.900, 
que equival a una taxa 
d'atur del 7,6%. 

 

21 JULIOL: Caixa Terrassa, 
Caixa Sabadell i Caixa 
Manlleu aproven fusionar-
se. 

29 DE JULIOL: Barack 
Obama anuncia "el principi 
de la fi de la recessió". 
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2009 

JULIOL AGOST SETEMBRE 

30 DE JULIOL: El Banc 
d'Espanya anuncia que en 
el segon trimestre el PIB 
va baixar un 4% en taxa 
interanual, però només 
un 0,9% en relació amb el 
trimestre anterior. La 
recessió es modera, però 
avisa que costarà molt 
sortir-ne. 

14 D'AGOST: Nou paquet 
d'ajust econòmics del 
govern central per pal·liar 
la crisi. L'executiu aprova 
un subsidi de fins a 420 
€/mes per a persones que 
hagin exhaurit la 
prestació d'atur. L'ajut 
pot afavorir 340.000 
persones que estiguin per 
sota del 70% del salari 
mínim. 

18 D'AGOST: El Fons 
Monetari Internacional 
anuncia que "la 
recuperació econòmica 
global ja ha començat, 
però que la reactivació de 
la economia no serà 
fàcil". 

2 DE SETEMBRE: L'atur va 
pujar a l'agost altre cop, 
després de 3 mesos de 
baixades. Segons l'INEM, 
3.629.080 estan sense 
feina. 

10 DE SETEMBRE: Trichet, 
president del Banc 
Central Europeu, anuncia 
el final de l'era dels tipus 
d'interès baixos, que a 
l'eurozona és de l'1%, i 
recomana que es vagin 
retirant els plans 
d'estímul econòmic. 

31 DE JULIOL: L'Euribor 
de juliol se situa en el 
mínim històric de 
l'1,412%, un any abans 
era del 5,393%. El primer 
càlcul de l'IPC indica que 
els preus han baixat un 
1,4% en taxa interanual, 
un any abans havien pujat 
un 5,3%. Ja són cinc 
mesos seguits de 
descensos de preus. 

16 D'AGOST: Alemanya i 
França surten de la 
recessió. El Producte 
Interior Brut (PIB) 
d'ambdós països reprèn 
el creixement, després 
d'un any de retrocessos. 

26 D'AGOST: El president 
de la Comissió Europea, 
José Manuel Durão 
Barroso, diu que "l'any 
2010 serà el de la 
recuperació econòmica 
europea, incloent-hi 
Espanya". 

7 DE SETEMBRE: Caixa 
Girona puja al carro de la 
fusió entre les Caixes 
Terrassa, Sabadell i 
Manlleu. Juntes seran la 
vuitena caixa d'Espanya 
per actius, representats 
en un total de 34.567,1 
milions d'€. Començaran 
a operar juntes el dia 1 de 
gener de 2009. 

11 DE SETEMBRE: 
Zapatero apunta per 
primera vegada a un 
augment dels impostos 
indirectes. Afectarà l'IVA, 
les taxes especials sobre 
l'alcohol, la gasolina i el 
tabac i incorporarà 
eliminar la devolució dels 
400 euros de l'IRPF. 
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2009 

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE 

15 DE SETEMBRE: Joaquín 
Almunia, comissari 
d'Afers Econòmics i 
Monetaris, diu que 
Espanya serà l'única de 
les grans de la UE que no 
s'haurà recuperat a finals 
d'any i augura una 
caiguda d'un 3,57% del 
PIB al 2009. Al maig ja va 
dir que al 2010 l'atur 
arribarà al 20,5%, doblant 
la mitjana de la UE. 

1 D'OCTUBRE: Zapatero 
creu que es començarà a 
crear llocs de treball al 
segon trimestre de 2010 i 
que la recuperació serà a 
finals de 2009 o principis 
de 2010. Trichet diu que 
s'han de mantenir els 
estímuls econòmics 
perquè la crisi no ha 
acabat. 

25 D'OCTUBRE: 
Prorroguen fins al 2010 
els ajuts a la compra de 
cotxes, cosa que 
permetrà la compra de 
80.000 cotxes més. 

2 DE NOVEMBRE: El Banc 
d'Espanya confirma que 
l'Euribor va tancar 
l'octubre amb el 1,243%, 
el vuitè mínim històric 
consecutiu. 

22 DE NOVEMBRE: El 
ministre alemany de 
Finances, Wolfgang 
Schäuble, assegura que la 
crisi financera i 
econòmica internacional 
portarà canvis per al món 
tan profunds com les va 
portar la caiguda del mur 
de Berlín i la fi de la 
Guerra Freda. 

30 DE SETEMBRE: El 
dèficit de l'Estat espanyol 
és de 60.340 milions, un 
5,73% del PIB. Això 
representa una pujada 
del 314% respecte l'any 
anterior. Segons la 
Comissió Europea, el 
dèficit és del 11,2% del 
PIB. 

25 D'OCTUBRE: La 
compra d'habitatges cau 
un 70% des del 2007. Els 
experts creuen que el 
mercat és a prop de tocar 
fons, però la falta de 
finançament impedeix 
una recuperació sòlida. 

31 D'OCTUBRE: Segons 
l'INEM, el nombre de 
persones aturades a 
Espanya sobrepassa les 
3.800.000, equivalent al 
17,93% de la població 
activa. 

3 DE NOVEMBRE: La 
Comissió Europea creu 
que Espanya tornarà a 
créixer al 2011, però que 
arribarà al 20,5% 
d'aturats. 

25 DE NOVEMBRE: Caixa 
Penedès i Caixa Laietana 
aproven iniciar el procés 
de fusió i es convertiran 
en la novena caixa 
espanyola per valor 
d'actius. 
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2009 2010 

DESEMBRE GENER 

3 DE DESEMBRE: 
L'Eurostat, l'oficina 
d'estadística de la UE, 
anuncia que la UE ha 
sortit de la recessió, amb 
un creixement del PIB del 
0,3%. La zonaeuro també 
ho ha fet (0,4%), però 
Espanya segueix en crisi 
amb una baixada del PIB 
del 0,3%. 

16 DE DESEMBRE: Segons 
el banc suís UBS, la taxa 
d'atur d'espanya no 
baixarà del 15% fins al 
2015 i el PIB no creixerà 
més d'un 2% fins al 2013. 

28 DE DESEMBRE: El 
dèficit de l'Estat fins 
novembre es va 
multiplicar per cinc en 
relació amb el mateix 
període de l'any anterior 
al passar de 13.967 
milions d'€ a 71.524, el 
6,79% del PIB, degut, 
segons el secretari d'Estat 
d'Hisenda, a la crisi i a les 
mesures preses per a 
combatre-la. 

5 DE GENER: Islàndia 
votarà en referèndum si 
pagar o no els costos de 
la fallida d'un banc 
d'aquest país, en que el 
Regne Unit i Països Baixos 
van intervenir per 
compensar als ciutadans 
afectats.  

8 DE GENER: L'atur 
registrat al desembre va 
augmentar en 54.657 
persones respecte a 
novembre i va situar el 
total d'aturats al 
tancament de 2009 en 
3.923.603, el que suposa 
un màxim històric i 
794.640 desocupats més 
que un any abans, el 
25,4%, segons dades del 
Ministeri de Treball i 
Immigració. L'atur ha 
arribat al 19,4%, que el 
manté com el segon país 
amb més atur de tota la 
UE. 

10 DE DESEMBRE: 
Zapatero diu que el 
creixement econòmic és 
imminent i promet una 
reforma laboral i una del 
sistema de pensions. 
Alhora, un estudi revela 
que un de cada dos 
treballadors d'entre 55 i 
65 anys (el 20% de la 
població activa) està a 
l'atur o prejubilat. 

23 DE DESEMBRE: 
S'aprova un avantprojecte 
de llei que donarà a 
l'autònom una prestació 
per cessament d'activitat, 
com passa amb qualsevol 
treballador per compte 
aliè. 

31 DE DESEMBRE: Merkel 
diu que la crisi no ha 
passat i en 2010 algunes 
coses seran més difícils, 
mentre que Elena Salgado 
diu que les mesures 
d'estímul es mantindran 
almenys fins a 2011. 
Alhora l'IESE adverteix 
que l'economia espanyola 
pugui entrar en un llarg 
estancament. 

5 DE GENER: La deflació 
s'allunya i el 2009 tanca 
amb un alça de preus del 
0,9 per cent. 
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Quines són les causes de la crisi? 

Durant els anys 2001 i 2002, Estats Units va estar a un pas de la deflació. Això va 

obligar a la Reserva Federal10 dels EEUU a prendre una decisió, que va ser baixar el 

tipus d’interès11 a l’1%, intentant estimular l’economia. 

En aquest moment, totes les entitats financeres dels Estats Units van demanar crèdits 

a la Reserva Federal aprofitant-se dels baixos tipus d’interès i van repartir tots aquests 

diners sobre el sistema creditici, principalment al mercat de les hipoteques. 

La gent també va intentar aprofitar-se dels baixos tipus d’interès, endeutant-se per a 

comprar cases i altres béns. El negoci dels bancs era fàcil, s’endeutaven a l’1% i 

prestaven el diner al 5%. 

Estats Units va entrar en una gran prosperitat econòmica, entre 2003 i 2006, que va 

acabar amb els tipus d’interès per sobre del 5%. 

 

Foto i gràfic: Jean-Claude Trichet, president del Banc Central Europeu, i un gràfic dels tipus 

d’interès en percentatge entre el 2003 i el 2009. Font: Diari AVUI. 

Això va significar que la gent que s’havia endeutat excessivament, ara haurien de pagar 

un 400% més interessos que abans. Com a conseqüència, va fer que molts deutors no 

poguessin pagar els seus crèdits i la morositat augmentés històricament fins al punt de 

                                                           
10

 Reserva Federal: És el sistema bancari central dels EEUU. Te les funcions de conduir la política 

monetària, controlar les institucions bancàries, mantener l’estabilitat en el sistema financer i proveïr de 

serveis financers a diverses institucions. 

11
 Tipus d’interès: Es coneix com a preu del diner, és el preu a pagar per l'ús d'una quantitat de diners 

durant un cert temps, i la compensació que rep qui els presta. Obeeix a les lleis de l’oferta i la demanda i 

per tant el nivell dels tipus d'interès és únic tant per invertir com per endeutar-se. 
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que hi van haver moltíssims embargaments.  Els bancs ja no podien treure diner barat 

de la Reserva Federal, cosa que va fer que les entitats entressin en pèrdues en no 

poder sufragar les seves pròpies despeses. 

Això explicat anteriorment és la primera causa de la crisi actual, la causa coneguda 

popularment com la de les hipoteques subprime, les hipoteques a deutors sense feina 

fixa ni ingressos fixes i sense propietats, en definitiva, sense capital per poder córrer a 

càrrec de la hipoteca en el moment que no és pogués pagar. 

La segona causa, ve com una conseqüència de la primera, ja que a partir de la crisi 

hipotecària, el dia 21 de Gener de 2008, després d’una intervenció del Banc Central 

Europeu12 cap al mercat a l’agost de 2007, les borses de tot el món cauen 

històricament, i es registraven les pitjors pèrdues des de l’atemptat de les Torres 

Bessones (l’Ibex-35 va cedir el 7’54%; Fráncfort el 7,16%; París, el 6,83%; Londres, el 

5,48% y Milà, el 5,17%). 

 

Gràfic: Guanys i pèrdues percentuals i de punts de l’IBEX-35 entre els dies 21/01/08 i 

24/01/08. Font: Internet (Wikipedia). 

El dia 21/01/08 va ser batejat com a “Dilluns Negre”, fent referència al Dijous Negre 

del 24 d’octubre de 1929, dia en que va començar la caiguda de Wall Street i que va 

portar al Crack del 29 i a la Gran Depressió. 

Després d’aquesta monumental caiguda de les borses del món, totes les borses van 

començar a perdre dia a dia, sistemàticament, cosa que va causar una crisi borsària, 

causada per la desconfiança en els parquets. 

                                                           
12

 Banc Central Europeu: (BCE) És el banc central de l'eurozona i és responsable de la política 

monetària dels països que participen de la unió monetària i comparteixen l'euro com a moneda única. 
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A l’octubre del mateix any, altre cop va a tornar a passar una cosa semblant: el dia 10 

d’octubre de 2008, en un escenari d’alta volatilitat, es dóna un crash generalitzat a 

totes les borses del món. A Espanya, per exemple, l’IBEX-35 va perdre en un sol dia un 

9,14%, acumulant unes pèrdues setmanals del 21,2% i perdent els 9000 punts, quan 

havia arribat als 14000 en el període precedent. La borsa de París va registrar un 

descens del 7,7%, la de Milà un 6,5%, la de Francfort un 7%, la de Londres al voltant 

d’un 8% i la de Nova York (Dow Jones) un 4%. Les borses de Moscou i de Viena va optar 

per tancar, en front del desplomament generalitzat.  

La tercera de les causes recau sobre la pujada del preu del petroli. El barril13 utilitzat 

als EEUU com a referència és el West Texas Intermediate (WTI). A Europa però el barril 

usat de referència és el de Brent, molt semblant al de WTI. A setembre de 2003 el preu 

del petroli rondava els 25 $ per barril, l’11 de juliol de 2008 el barril de Brent es venia a 

un preu de 147,25 $ i el de WTI a un de 146,90 $. 

Vegem en un gràfic, a la següent pàgina, la pujada del preu del barril de WTI entre el 

1969 i 2007: 

 

Gràfic: Pujada del preu del barril de WTI entre 1969 i 2007. Font: Modificat, Internet 

(Wikipedia). 

Això implica que el transport de qualsevol producte que comprem al mercat és més 

car, per tant els costos del producte s’encareixen i com a conseqüència d’això es veu 

reflectit en el preu del producte. Això significa que pujant el preu del petroli solament, 

gairebé tots els productes pugen de preu per igualar el benefici. 

                                                           
13

 Barril: És considera un barril de petroli 159 Litres (42 Galons). 
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La següent causa, que es podria considerar en part conseqüència de la de les 

hipoteques subprime, és la crisi de liquiditat, datada a setembre de 2008. Diàriament 

totes les institucions financeres (bancs, asseguradores, etc.) necessiten liquiditat per 

afrontar pagaments de qualsevol tipus. Totes aquestes institucions han tingut 

problemes a l’hora d’aconseguir diners al mercat per pagar aquests deutes creats per 

altres inversions. Això s’ha reflectit en aquesta sub-crisi, que ha fet que moltes 

empreses hagin hagut de tancar portes, ser venudes a altres empreses o haver estat 

nacionalitzades. 

Una altre causa que ha afectat a l’Estat espanyol és la crisi immobiliària de 2008. 

Aquesta expressió fa referència a un conjunt d’indicadors econòmics que són el 

descens d’unitats venudes, la caiguda del preu de la vivenda i l’augment d’empreses 

constructores i promotores declarades en fallida o amb dificultats financeres, que des 

del començament de 2008 evidencien un deteriorament de la indústria de la 

construcció. Tot això és causat per la bombolla immobiliària espanyola, que és una 

especulació en el mercat d’immobles des de 1998 on el preu de la vivenda no ha parat 

de pujar, la requalificació de solars i l’excés de crèdit han estat a l’ordre del dia. 

Resumint podem dir que la Crisi de finals de la dècada dels 2000 ha estat produïda per 

la unió dels següents factors: les hipoteques subprime o crisi hipotecària, la crisi 

borsària, la pujada del preu del petroli, la crisi de liquiditat i la crisi immobiliària. 



25 

 

En què s’assembla la crisi actual a d’altres? 

Des de sempre s’han anat succeint diferents crisis, i a partir de 1820, amb el naixement 

del capitalisme, el període entre crisi i crisi s’ha escurçat. Vegem quines similituds i 

quines diferències hi ha entre diferents crisis anteriors i la crisi actual. 

Però, amb quina crisi hem de comparar la crisi actual? 

De bon començament descartem la comparació amb la crisi de 1987, produïda per una 

divergència insostenible entre els preus dels abonaments i accions. També podem 

descartar l’equiparació de la crisi actual amb la crisi del .com, per la manca de 

similituds en les causes. Igual que amb aquestes dues, deixarem de banda altres crisis 

de caràcter menor per diversos motius, principalment per l’envergadura. 

Així, la compararem amb la crisi de 1929, anomenada Crack del 29, que des de sempre 

ha estat la gran crisi, la Gran Depressió, i que per molts motius és similar a l’actual crisi. 

Possiblement la magnitud i la duresa de la crisi són dos dels grans aspectes que fan 

possible la comparació d’una amb l’altre, però no oblidem que el Crack del 29 ha estat 

una crisi que ha fet història i que, de moment, la crisi actual sembla que també en 

podria marcar. Anem a comparar-les: 

La crisi de 1929: 

Hi ha qui pensa que a part d’una sèrie de similituds, centrades en els seus inicis o punts 

d’arrencada, perquè totes les crisis financeres comparteixen causes comuns, les 

diferències amb la crisi del 1929 són grans. 

El mercat on actuen ambdues crisis no tenen cap similitud. Una, la del 1929, era un 

mercat de fonts financeres basades sobretot en la figura dels particulars, mentre que 

en la crisi actual els que han pres el protagonisme per sobre de tot han estat les 

empreses i les institucions. 

Mentre que en la del 29 podem parlar d’una sobredimensió dels mercats a causa de 

mancances en els medis tècnics de supervisió i control, en la present té una 

importància capital la existència dels “gurus financers”, sobresaturats d’informació, 

que l’únic que busquen es salvar les seves posicions a costa de l’inversor. 

En el 1929, la política intervencionista de l’Estat va brillar per la seva absència. En la 

crisi actual podem afirmar que cap govern deixarà caure en picat a cap banc. 

Les crisis financeres es produeixen sempre rere períodes més o menys llargs d’eufòria 

econòmica, amb abundància de diner, tipus d’interès baixos i grans endeutaments. En 

els dos casos això sí que ha succeït, però no són les dues úniques crisis en les que ha 

succeït. 
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Ambdues crisis tenen característiques pròpies que les podem diferenciar: 

La de 1929 va ser deguda a una compra massiva d’accions a crèdit amb un fi purament 

especulatiu, la actual ja ho hem vist anteriorment. 

Cal dir també que els productes que avui en dia estan a la base de la crisi, al 1929 ni 

tan sols existien, per tant podem estar parlant de diferències prou considerables.  

Primers avisos: 

El primer avís del que va succeir al crack del 29 va arribar dos anys abans amb la crisi 

immobiliària de Florida. En síntesi, va ser el punt i final d’una espiral de compravenda 

de terrenys presumptament edificables (alguns es trobaven en zones pantanoses) que 

es traspassaven en dies guanyant substancials percentatges en cada operació. 

En la crisi actual, la llum vermella es va encendre a l’agost de 2007, quan va explotar la 

bombolla de les hipoteques subprime. Varies societats hipotecàries van fer fallida en el 

transcurs del mes, la incertesa es va traslladar al sector financer, però durant mesos el 

problema sembla haver estat aturat. 

A diferència del que va succeir el 1929, no obstant això, la Borsa no va continuar 

pujant. Més aviat al contrari: el 2008 estava sent un mal any per Wall Street abans de 

que Lehman Brothers anunciés la seva fallida. Tot just un mes abans del “dijous negre”, 

al sud de Manhattan celebraven haver arribat a un rècord en la cotització. 

14  15 

En només cinc sessions, les transcorregudes entre el 24 i el 29 d’octubre de 1929, el 

Dow Jones va perdre més d’un 35%, la major caiguda percentual de la història de la 
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 Foto: Diari Herald d’Anglaterra del dia 25 d’octubre de 1929. Font: Internet (Google). 

15
 Foto: Diari Herald dels EEUU del dia 29 d’octubre de 1929. Font: Internet (Google). 
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Borsa de Nova York. En canvi, des del divendres anterior a la caiguda de Lehman 

Brothers, aquest mateix índex ha tingut un descens molt menys pronunciat. Es diu que 

on ara hi ha incertesa, al 1929 hi havia pànic. 

 

Gràfic: Gràfic de l’evolució de Wall Street entre Octubre de 1928 i 1930 en funció dels punts. 

Marcat en vermell la caiguda després del Dijous Negre. Font: Internet (Wikipedia). 

Estrictament, el problema no està ara a la Borsa. De fet, la escassa intervenció que hi 

va haver llavors es va encaminar a frenar la caiguda de les accions. La elaborada per la 

Casa Blanca tenia l’objectiu de salvar el sector financer sense gastar res en la compra 

d’accions. 

Una altra diferència rellevant és que al 1929 les inversions estaven realitzades 

bàsicament per particulars. Avui en dia això cau a càrrec de grans fons, que mouen els 

valors. Per això van ser els ciutadans qui van acudir a Wall Street i van sentir el buit 

sota els seus peus al 1929. No obstant això, contra la estampa encunyada pel cinema i 

la literatura, no hi va haver gairebé suïcidis per la crisi. Només un broker
16 va aparèixer 

ofegat al riu Hudson amb unes monedes a la butxaca per tot capital. En la crisi actual, 

el nerviosisme, al menys de moment, no ha arribat a tal extrem. 

Intervencions: 

El 24 d’octubre de 1929, un grup de banquers, encapçalats per un representant de JP 

Morgan, va posar en marxa el que es va anunciar com “el sostenidor organitzat”. Es 

tractava de comprar accions per evitar que baixessin les cotitzacions. Anys més tard es 

va fer una avaluació que estimava la suma en no més de 30 milions de dòlars. L’efecte 
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 Broker: Agent que actua, a comissió i per conta autònoma, com a intermediari en diferents mercats 

financers.  
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va durar tot just unes hores. Només el primer pla que va llençar la Casa Blanca per fer 

front a la crisi arribava als 700.000 milions de dòlars. 

Amb tot, i a la espera del que pot passar i com, els governs, tant el dels Estats Units 

com els europeus s’han mogut amb rapidesa. Una altre diferència més respecte 1929. 

Conseqüències: 

Les dades sobre les conseqüències de la crisi del 29 són aterradores: el PIB era tres 

anys més tard inferior en un 30% al previ a la crisi, la taxa d’atur va arribar al 25% als 

EEUU i Wall Street va tardar un quart de segle a recuperar els índexs. A Europa, una 

conseqüència indirecta va ser l’arribada dels nazis al poder a Alemanya. 

Conclusió: 

En definitiva, no es pot dir que la crisi econòmica actual tingui les mateixes 

característiques que la del 1929, però sí que el món ha tornat a despertar d’un somni 

construït sobre una base inestable, per no dir irreal. Si llavors la crisi va tenir origen en 

la conducta suïcida dels particulars, l’actual neix de la bombolla immobiliària i de 

l’actitud dels bancs i la seva pèssima gestió del risc, concedint préstecs a gent insolvent 

i venent actius tòxics (hipoteques subprime) a altres entitats financeres.  

És alarmant pensar que la crisi del 29 va ser una crisi sistemàtica i que molts dels 

experts en la matèria diuen que la crisi actual també ho és, però tot i així cal salvar les 

diferències. Avui, el nivell d’endeutament de les famílies és immensament més gran 

que llavors, vivim en un món globalitzat, on un telèfon mòbil és gairebé un producte 

de primera necessitat, i estem comparant-ho amb una època on ni tan sols es podia 

arribar a pensar que s’evolucionaria tant ràpid, per tant comparar dos mons tant 

diferents té la seva complicació. Les diferències entre una crisi i una altre són 

abismals així que no podem dir que evolucionaran d’una manera semblant. Podem dir 

que la forma d’evolució de la crisi, si realment es tracta d’una crisi sistemàtica, serà 

semblant, però actualment el període de temps de recuperació serà molt inferior al 

que va ser en aquella època, ja que tant la forma d’actuar dels governs com viure en 

un món molt més evolucionat són factors determinants. Esperem que haguem après la 

lliçó i no tornem a caure en el mateix error en un futur, encara que sembla bastant 

complicat. 
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Què passarà en un futur? 

Què pot passar en un futur amb la crisi en què estem immersos?, Quan acabarà la 
crisi?, Quines coses canviarà la crisi?... Aquestes tres preguntes són tres de les 
qüestions que es fa cada dia més gent. Respondre-les no és fàcil, és més, és gairebé 
impossible. 

Hi ha opinions per a tots els gustos: 

El més optimista, César Barjadí, quan va desembarcar a Renta Corporación17 com a 
conseller delegat el gener de 2008, va dir que al cap de tres mesos la falta de 
finançament estaria solucionada i que “no existirà cap raó perquè la crisi econòmica 
duri més enllà de maig [de 2008]”. El dia 17 de juliol de 2008 va dimitir juntament amb 
la vicepresidenta de la companyia. 

César Alierta, president executiu de Telefónica S.A., el dia 26 de juny de 2009 va 
anticipar el final de la crisi i va dir que veia la recuperació per al segon semestre de 
l’any. Va dir també que el pitjor de la crisi ja havia passat. 

El president de la Reserva Federal dels EEUU, Ben Bernanke, va pronosticar que el 
2010 serà l’any de la recuperació nord-americana. Al març del 2009 va dir que es 
començaven a veure alguns brots verds en l’economia nord-americana. 

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) 
pronostica una recessió per al 2009 i descarta una recuperació “abans del segon 
trimestre de 2010”. 

Els Fons Monetari Internacional creu que els països desenvolupats seguiran en 
recessió durant tot el 2009 i creu que la recuperació podria arribar en els primers sis 
mesos de 2010, però “que la reactivació de la economia no serà fàcil”. 

El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, diu que "l'any 2010 
serà el de la recuperació econòmica europea, incloent-hi Espanya". La Comissió 
Europea considera que l’eurozona registrarà una recessió severa, amb una contracció 
del PIB del 1,9% al 2009, abans d’una recuperació moderada al 2010, amb un 
creixement del 0,4%. 

Barack Obama, president dels Estats Units d’Amèrica, va anunciar a finals de juliol "el 
principi de la fi de la recessió". 

Manuel Sanchís i Marco, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de València, 
pronostica una duració de nou anys o més, si no es prenen mesures dràstiques. 

Santiago Niño Becerra, catedràtic d’Estructura Econòmica de la Facultat d’Economia 
IQS (Universitat Ramón Llull), diu en el seu llibre El crash del 2010 editat al març de 
2009 que la verdadera crisi encara no ha arribat, que estem en pre-crisi i que esclatarà 
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 Renta Corporación: RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE S.A. és una companyia especialitzada en la 

compravenda de grans immobles (edificis, solars…). 
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amb tota la seva força a mitjans de 2010, convertint-se en “una crisi sistemàtica18, 
perquè suposarà canvis en com <<les coses són fetes>>, és a dir, en el mode de 
producció”. Explica que hi haurà una “caiguda a plom fins a mitjans de 2012” i després 
hi haurà “un període d’estancament fins a 2015 i, a partir d’aquí, començarà un 
període de recuperació molt lent fins 2018-2020”.  

Altres, com l’enginyer industrial Leopoldo Abadía, en el seu llibre La crisis ninja y otros 

misterios de la economía actual editat al gener de 2009, recomana no fer cas a ningú 
que digui quan s’acabarà la crisi perquè “és impossible quantificar res”. 

Per tant, i veient tot això i fent cas als cicles econòmics19 que indiquen que després 
d’una crisi ve una època de bonança econòmica que precedeix una altra crisi, la meva 
opinió és que ens trobem davant d’una crisi semblant al Crack del 29 en l’envergadura 
de l’època, però amb moltíssima diferència respecte a la manera de viure actual i la de 
llavors, a part dels motius. En aquella època la gent moria de gana pels carrers i aquest 
cop els agents de borsa s’estiren dels cabells i la gent queda a l’atur amb una prestació 
bastant duradora. 

 

Gràfic: Cicles econòmics en el sistema capitalista. Font: Elaboració pròpia. 

S’ha parlat molt de la fi del capitalisme i de la refundació d’aquest, però mirant el 
calendari i veient que el principi del capitalisme el trobem aproximadament cap al 
1820, teòricament segons diuen experts en la matèria que asseguren que els sistemes 
econòmics20 duren uns 250 anys fins que s’inventa un altre sistema pel qual substituir-
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 Crisi sistemàtica: És una crisi que implica un canvi en la manera de produir i de fer les coses 

econòmicament, és a dir, una crisi que dura bastant de temps i que fa canviar el sistema econòmic i el 

redirigeix. 

19
 Cicles econòmics: Són fluctuacions de l’activitat econòmica en fases alternes d’expansió i recessió. 

20
 Sistemes econòmics: Conjunt coherent de relacions capaç d'explicar els objectius i els mitjans de 

l'organització econòmica total de la societat. 
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lo, el final del capitalisme hauria de datar cap al 2070. Per tant, podríem dir que el 
capitalisme encara no s’ha exhaurit, sinó que es troba en un error21 i que aquest cop, a 
diferència del Crack del 29, s’està corregint amb l’ajuda de l’Estat. 

En definitiva, datar el final d’aquesta crisi és molt difícil, però veient la velocitat de 
recuperació i els mitjans utilitzats, m’atreviria a dir que durant el 2010 la gran part del 
món sortirà de la crisi, encara que a l’Estat espanyol li costarà més que no pas a altres 
països com França o Alemanya perquè a part d’haver de sanejar el sistema financer, 
també haurà de sanejar l’immobiliari i sobretot tenir en compte la reducció de l’atur. 
Això sí, la recuperació s’allargarà ja que aquests brots verds que diuen que sorgeixen, 
dóna més la sensació d’una caiguda més lenta que no pas d’una recuperació ràpida. 

Però què vol dir exactament sortir de la crisi?: tornar a tenir positius els termes del PIB 
espanyol?, què a Espanya torni a crear llocs de treball?, que no hi hagi una sensació de 
crisi generalitzada que faci baixar el consum? Sortir de la crisi és un conjunt de les tres 
coses, per molt que els polítics intentin fer-nos creure que amb números positius al PIB 
ja estem fora d’aquesta. 

El que està bastant clar, i crec que la gran majoria d’economistes afirmarien, és que 
Espanya tornarà als números positius en termes de PIB durant el 2010, potser no 
durant el primer semestre de 2010, però tot sembla indicar que durant la segona part 
de l’any ja serà un fet. Així ho demostren els gràfics d’Espanya de l’IPC (Índex de Preus 
de Consum) i del PIB (Producte Interior Brut), que sembla que ambdós gràfics han 
tocat terra i tornen a pujar cap a números positius: 

   

Gràfics: IPC de l’últim any a Espanya i PIB dels últims tres anys a Espanya. Font: Internet (INE). 

Però la pregunta veritablement important a Espanya és la segona: amb un atur proper 
al 20%, quan la mitjana europea és del 9’3%, cal dir que és un tema preocupant. Des 
del començament de la crisi s’han anat destruint llocs de treball; l’atur al març de 2007 
era del 8’5%, mentre que a dia d’avui és del 19’4%, segons dades europees; i encara no 
se sap com es podran tornar a construir llocs de treball per a tota aquesta gent que 
està a l’atur. Se sap del cert que la construcció mai, o almenys fins d’aquí a molts anys, 
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 Error: És una conseqüència negativa del funcionament del mercat i es produeix quan aquest no 

assigna eficientment els recursos disponibles. 
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tornarà a ser la que era just abans de la crisi, i contant tot aquest buit en llocs de 
treball que deixa la construcció, més totes les indústries i serveis que han baixat 
persiana, la crisi es podria allargar durant diversos anys i deixar a l’atur milions de 
persones durant un llarg període de temps, cosa que complicaria encara més la 
sortida de la crisi. 

Vegem en un gràfic la taxa d’atur per sector econòmic entre 2008 i 2009: 

 

Gràfic: Taxa d’atur per sector econòmic entre el 1r trimestre de 2008 i de 2009. Font: Internet 
(Jorge Galindo i Edgar Rovira). 

És un peix que es mossega la cua, i fins que no tinguem un president del Govern que 
deixi treballar i deixi fer al Ministre d’Economia, i deixi ell les rendes sense tenir remot 
coneixement del tema, no podrem solucionar aquest gran i perillós problema que 
avarca tota Espanya. 

Quant a la sensació de crisi que es respira als carrers, i que ha fet que el consum baixi 
de forma brutal en tots els aspectes, podem afirmar que és una conseqüència dels dos 
factors anteriors i que, per tant, quan els dos elements anteriors siguin bons, aquest 
també ho serà i tornarà a regnar la tranquil·litat i el consumisme entre la població. 
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Com prevenir futures crisis? 

Aquesta pregunta segurament està al cap de la majoria de polítics. Com prevenir 

futures crisis? Realment és impossible trobar la resposta, doncs crisi és evolució i la 

humanitat necessita evolucionar, per tant passar per crisis.  

Tot i així, durant la història diversos sistemes econòmics s’han anat succeint, fins a 

arribar al capitalisme actual, i han intentat evitar aquests descensos sobtats de 

l’economia. Un exemple clar és el comunisme, en les seves diferents vessants: 

Des dels seus inicis al segle XX es va assentar com un conjunt d’ideologies i un sistema 

d’organització social, econòmica i política, el qual, en la qüestió econòmica, es 

caracteritzava per la crítica a la propietat privada i l'aposta per la socialització dels 

mitjans de producció, canvi, transport i consum; és en aquest darrer punt en el qual es 

diferencia del Socialisme. Ambdós sistemes econòmics, socialisme i comunisme, 

juntament amb el marxisme, buscaven la igualtat entre classes, el no consum per 

excés d’una classe i la pobresa d’una altre. 

22    23 

Això es feia mitjançant el conegut com a economia planificada, sistema inspirat en la 

teoria marxista nascuda després de la I Guerra Mundial. A diferència de l’economia de 

mercat, en el qual la presa de decisions recau sobre les famílies i les empreses, al 

sistema de planificació centralitzada l’únic agent econòmic rellevant és el sector públic. 

La història diu que els països que van implantar aquest sistema van aconseguir cobrir 

amb èxit les necessitats bàsiques en matèria d’ocupació, sanitat o educació; però a 

finals de segle XX es va ensorrar el sistema. Alguns factors importants que van 
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 Foto: Karl Marx (1869).  

23
 Foto: Una falç i un martell, símbols del comunisme. 
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condicionar la caiguda, i el qual fa que el comunisme en qualsevol de les seves 

vessants no sigui un bon sistema econòmic per a prevenir crisis, són: 

• Errors de previsió. Davant l’absència d’indicadors econòmics reals, com 

succeeix amb els preus o les vendes en el sistema d’economia de mercat, als 

planificadors els mancava informació fiable sobre la marxa de l’economia, amb 

la qual cosa, no sempre encertaven les seves previsions i assignacions de 

recursos. Això es va traduir en una manca d’adaptació a la realitat i en una 

escassa capacitat de reacció. 

• Manca d’incentius. Com que l’Estat fixava els preus i salaris, les empreses no 

s’esforçaven per ser competitives entre elles i la desmotivació dels treballadors 

va esdevenir la tònica general. A la pràctica, el sistema va convertir les 

empreses i persones en funcionaris: com que no rebien estímuls, no 

s’esforçaven en fer millor la feina, no importava si ho feien bé o malament, ja 

que en acabar cobraven el mateix. Aquesta manca de competitivitat és una de 

les principals diferències entre les empreses de les economies de planificació 

centralitzada i les de les economies de mercat. 

• Burocràcia excessiva. El gran aparell administratiu necessari per a controlar el 

sistema econòmic es va convertir en un “gegant amb peus de fang”, presidit 

per la lentitud i la ineficàcia. 

El fracàs de la planificació centralitzada ha deixat poques alternatives als països que el 

van adoptar: els de l’est d’Europa evolucionen cap a una economia de mercat, la Xina 

busca un punt d’equilibri entre l’economia de mercat i la de planificació centralitzada, i 

Cuba intenta defensar el sistema socialista fins al final aplicant algunes reformes. Tot 

plegat ha demostrat que és un sistema totalment utòpic, i que dut a la pràctica 

acaben sent dictadures encobertes. 

En definitiva, el capitalisme, com s’ha explicat en l’apartat anterior, té moments de 

creixement i moments de recessió, per tant és completament impossible evitar les 

crisis. I finalment, el comunisme, com també s’ha explicat, és inviable a la pràctica. Per 

tant, actualment no hi ha cap sistema econòmic que no dugui cap a les crisis, per tant 

es pot afirmar que les crisis són inevitables. 

Tot i així, que una crisi sigui inevitable no vol dir que no es pugui esmorteir. Però hi ha 

moltes maneres de fer-ho: un govern d’esquerres no actuaria igual que un govern de 

dretes, ni un de republicà amb un de monàrquic, per posar un parell d’exemples. Una 

política de d’ultra dretes, per exagerar, potser intentaria l’acomiadament gratuït, en 

canvi, un d’ultraesquerres per a fer el mateix utilitzaria un altre camí. Veiem, des del 

meu punt de vista, quins i com són els canvis necessaris i essencials a Espanya: 
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• A Espanya, una reforma laboral, sense passar per l’abaratiment dels 

acomiadaments, ajudaria a suavitzar les crisis. Un sistema de contractació de fa 

més de 20 anys evidencia la necessitat d’un de nou, incloent-hi una reforma de 

contractes temporals que possibiliti la contractació per 2 o 5 anys, que faci que 

els projectes d’empresa es puguin dur a terme en aquest període de temps 

sense la necessitat d’un contracte fix o de contractar diverses persones en 

diversos períodes de temps que tergiversin els objectius. La realitat és que cap 

reforma laboral ens trauria d’aquesta crisi, però això no significa que no pugui 

ajudar a suavitzar les crisis del futur. 

• Uns sindicats, com la UGT24 o com CCOO25, i una patronal, representada en la 

CEOE26, que no reflecteixen la realitat i que es tanquen en banda amb els seus 

interessos, impossibiliten en gran part el punt anterior. Els sindicats neguen la 

reforma laboral i no volen tocar la llei i la patronal intenta un canvi impossible 

amb l’acomiadament gratuït. La creació d’una institució o d’una organització 

intermèdia i la supressió d’aquestes organitzacions anteriors oferiria un 

modificació en el món professional que milloraria la situació dels treballadors 

baixant l’atur de forma exponencial i la situació de les empreses al poder fer 

contractes temporals a mig i llarg termini per poder dur a terme projectes. Així 

també els acords entre treballador i empresari notarien una bona millora i 

oferirien unes relacions més disteses i normalitzades. 

• Un canvi de rumb en els sistemes fiscal, d’inversió i de productivitat portarien 

també a la suavització de les crisis. Una major inversió provocada i lligada amb 

el punt anterior faria que hi hagués menys atur i més evolució en el món 

empresarial. Quant al sistema fiscal cal dir que ja està esgotat, el cafè per a 

tothom ja no serveix per a la societat actual, on alguns sectors tenen més 

importància que d’altres. Una reforma fiscal planejada per a una llarga durada, i 

no amb canvis gairebé cada 2 anys, donaria consistència i seguretat a 

l’empresari que provocaria una millora en el mercat laboral. L’increment de la 
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 UGT: Unió General de Treballadors, és una organització sindical obrera espanyola d'orientació 

socialista fundada al 1888. 

25
 CCOO: Comissions Obreres, és una confederació sindical d'àmbit estatal que agrupa les organitzacions 

territorials de les diverses Comunitats Autònomes i les organitzacions federatives o sectorials de les 

comissions obreres d'Espanya. 

26
 CEOE: Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, és una institució espanyola fundada al 

1977 que representa a empresaris espanyols, integrant a empreses públiques i privades de tots els 

sectors d'activitat. 
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productivitat encaminaria cap a un guany general i seria un punt més dels tots 

anteriors que acabaria d’arrodonir el canvi. 

• Les petites i mitjanes empreses (PIMES) representen més d’un 99,8% del teixit 

empresarial espanyol. Un dels principals debats que ha sorgit arran de la crisi 

ha estat l’estrangulament del crèdit per part de la banca, en què gairebé la 

meitat d’aquestes empreses han hagut de paralitzar projectes d’inversió a 

l’exterior a falta de finançament. Per part del Govern tampoc s’ha donat el 

suport suficient cap a les PIMES, cosa que ha causat el tancament massiu 

d’aquest tipus d’empreses. Així, sense l’ajut governamental com ha passat en 

les grans empreses i veient que quatre de cada cinc PIMES tenien problemes 

per obtenir un crèdit, es fa difícil pensar que aquestes petites i mitjanes 

empreses faran sortir de la crisi, com defensen gran part dels economistes i 

entesos en la matèria. 

En definitiva, Espanya necessita un canvi, no radical però sí general, del mercat del 

treball. I això no sembla possible amb el panorama actual, per tant es presenta 

complicada una situació que dia a dia es fa més necessària. 
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Com es pot solucionar la crisi? 

Quant a la pregunta: com es pot solucionar la crisi? és possiblement la pregunta que 

més gent s’ha fet des de que va esclatar la crisi i, realment, és impossible desxifrar la 

fórmula per solucionar-la i sortir-ne. 

És una pregunta molt relacionada amb la de l’apartat anterior i les dues respostes 

van molt lligades, per això mateix els quatre punts anteriors són diverses maneres 

d’actuar i d’apagar aquest incendi econòmic, o en tot cas fer disminuir el foc. Es pot 

afirmar que la reforma laboral, la supressió de sindicats i patronal i creació d’un nou 

òrgan entre empresari i treballador, la reforma del sistema fiscal, el canvi de rumb en 

la inversió, un increment de la productivitat i finalment, un major ajut a les PIMES són 

els interruptors d’una nova economia fora de la crisi. Però tot això més aviat són 

reformes a mig o llarg termini i que no es poden dur a terme d’un dia per a l’altre. Per 

tant, anem a veure que podem fer-hi a curt termini. 

Per començar, i com ja s’ha explicat anteriorment, partim de la premissa de que les 

crisis són cícliques, per tant que tenen un inici i un final i està clar que no són per 

sempre. Però no tot és tan fàcil com esperar a què acabi la crisi. 

Amb unes dades de l’atur prop dels quatre milions d’aturats a Espanya, que equival 

més o menys a un 18% de la població activa, és difícil trobar una solució factible i 

realitzable. Moltíssima gent està passant per dificultats en aquests temps, des de 

l’obrer que s’ha quedat sense feina, fins l’empresari que ha de posar diners de la 

butxaca perquè l’empresa no tingui pèrdues. 

Des del Govern espanyol s’han dut a terme varies iniciatives per intentar pal·liar la 

crisi, però tal i com indiquen els resultats de l’enquesta, que més endavant estan 

explicats i representats gràficament, la gran majoria de gent creu que ni el Govern 

espanyol, ni el català han actuat bé en vers a la crisi. 

Veient les entrevistes fetes, exposades més endavant també en el treball, el senyor 

Gay de Liébana apuntava que per pal·liar la crisi “cal tenir poques deutes o deutes 

moderades respecte al que es té” i explicava que “cal gastar per sota del que 

s’ingressa”, i el senyor Joan Ignasi Elena deia que “la gent que està amb situació 

d’estabilitat laboral, que actuï en conseqüència i que no es retingui tant” i que “el que 

no té feina, doncs que no perdi l’autoestima”. 

Així doncs, com bé apuntava l’alcalde de Vilanova, Joan Ignasi Elena, la clau per 

solucionar la crisi passa per la confiança. Però quin és el sistema per injectar confiança 

a l’economia, als consumidors, als treballadors...? Quin és l’agent econòmic que pot 

donar confiança a la resta? 
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Tots. La resposta és ben senzilla, tots. Tots, adoptant una actitud menys poruga. I 

particularment els governs amb els diners del contribuent. 

Com poden donar confiança els governs? 

• Actuant de manera immediata, amb noves inversions productives en obra 

pública, formació professional en les empreses, apropant la informació amb les 

tecnologies de la informació al ciutadà... Accions que donen confiança a la gent. 

• Garantint prestacions pels aturats, però, molt important, amb estímuls per no 

acomodar-se en la situació de l’atur (obligació de reciclatge i d’acceptació de 

feines inferiors, etc.). 

• Millorant i retocant les lleis per evitar abusos en els serveis bàsics (control de 

les relacions entre consumidors i bancs, mútues d’assistència sanitària, etc.). 

• Atorgant estímuls fiscals a les empreses per fer-les més competitives i 

resistents a la crisi (reducció de les quotes de la Seguretat Social, deduccions 

per inversions, etc.). 

• Sent més prudents en les seves declaracions, sense alarmar ni fer pronòstics 

gratuïts, incerts i pessimistes. Les variables econòmiques són incomptables i es 

mouen massa de pressa com per fer llargues previsions. 

Com poden donar-se confiança entre els consumidors? 

Informant-se. La informació que un consumidor pugui rebre d’un altre serà 

molt més valorada que no pas la que ve des del govern. Per tant, amb una 

valoració judiciosa i una filtració lògica, les bones informacions que un ciutadà 

qualsevol rebi d’un altre li donaran molta confiança. 

Com pot donar confiança un empresari a un consumidor? 

El primer consumidor és el propi treballador, per tant cuidant al treballador i 

fent-li veure que en aquests moments de crisi el seu lloc de treball no perilla si 

es dóna el cas, o valorant la seva feina ben feta, ajuda a agafar confiança. La 

confiança de l’empresa cap als consumidors del carrer es dóna amb una bona 

imatge d’empresa, de solidesa i de bona salut, i els ajuda a creure que és una 

bona empresa on gastar els seus diners i així iniciar el cicle econòmic. 

Per tant, la confiança és la sortida de la crisi a curt termini. Però és un aspecte molt 

difícil d’assolir i molt fàcil de perdre i això significa que és un tema complicat amb el 

qual fluctuar. Tot i així, segons el meu punt de vista, és la solució possible més viable i 

ferma. 
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Però quin és el verdader problema de tot això per a Espanya? 

L’atur. El gran problema és i serà l’atur. Es parla molt de la sortida de la crisi i 

recuperació econòmica, però tal i com, per exemple, apunta José Mª Gay en la 

entrevista, l’atur és un problema amb el qual hi haurem de conviure durant molt de 

temps. 

Espanya necessita crear més de 3 milions de llocs de treball per reduir l’atur a un nivell 

a l’entorn del 5% de la població activa, que es quan es parla tècnicament de plena 

ocupació. En els moments del boom de l’economia Espanyola, amb uns creixements 

del 4% del PIB, el tant per cent d’atur no va baixar del 8%. A dia d’avui, el nombre 

d’aturats, com es pot veure en el gràfic, contant tots els que se’ls ha acabat la 

prestació d’atur i cobren els 420€ que va prometre el Zapatero (el quals ell no els conta 

a les dades de l’atur, sinó que inexplicablement els inclou en el sac dels que estan 

treballant) és d’uns 4.137.000 aturats, un 19,4% sobre la població activa. Mig any 

abans de començar la crisi, concretament al desembre de 2006, la xifra d’aturats era 

de 2.022.873 persones. 

 

 

Gràfic: Evolució de la xifra oficial d’atur des del 2000 fins al 2009. Font: Internet (La Vanguardia 

amb dades de l’INE). 

Aquí recau el verdader problema:  

D’on traurem aquests més de 3 milions de llocs de treball addicionals que es 

necessiten? 

És cert que molts d’aquests aturats estan aturats degut a la crisi i a la seva profunditat, 

però veient les perspectives de creixement dels pròxims anys que diuen que serà 

moderat, la reabsorció que tindrà la recuperació de l’atur no serà gaire significativa, 
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doncs ni la construcció, ni el consum, ni l’especulació, ni els crèdits tornaran a ser com 

eren fins ara. 

Si la falta de llocs de treball s’allarga com sembla indicar fins i tot el propi Govern i es 

continuen acomiadant persones i enviant-les a l’atur com sembla també que succeirà, 

el cost socioeconòmic serà enorme. I fixeu-vos-hi que ja no només serà el cost social, 

sinó que també haurem de tenir molt de compte amb el cost econòmic. Com ja hem 

dit abans, el Govern va haver de crear la prestació del 420€, doncs sinó molta gent es 

quedava amb 0€ d’ingrés mensual. Tot sembla indicar que el número de gent que 

utilitza aquesta prestació anirà creixent a mida que les prestacions d’atur es vagin 

acabant i aquí és on recau la preocupació del cost econòmic. 

Però la despesa que pot posar l’Estat sobre la taula no és infinita, i des de ja fa temps 

des de la Unió Europea s’exigeix que el dèficit públic es redueixi fins a un 3% del PIB. El 

risc de no fer-ho és molt elevat, doncs es podria donar el cas de que els països i els 

mercats internacionals perdessin la confiança en Espanya, tal i com ja ha passat a 

Grècia, on aquest any el dèficit públic és del 12,7% del PIB i el deute és del 113% del 

PIB. Per sort, la situació espanyola és més bona, especialment en el deute públic, i ha 

tancat l’any 2009 amb un 68% del PIB, però tot i així, i tal i com es pot observar, tot té 

un límit que cal tenir en compte. 

Que cal fer llavors per crear llocs de treball? 

La resposta no és fàcil, al contrari, és ben difícil. Però hi ha accions clares, gairebé 

gratuïtes després de tot el que s’han gastat els Estats: primer cal saber quina és la 

verdadera gravetat del problema i quina dificultat en té sortir. Quan això s’hagi vist i es 

tingui clar, cal un pacte entre Estat, empresaris i treballadors, juntament amb tot el 

sistema financer i creditici per posar en marxa un pla d’augment de productivitat i 

competitivitat. 

Per altre banda, està clar que a Espanya no pot ser que 1 de cada 14 persones és 

funcionaria (unes 3.150.000 persones dels gairebé 47.000.000 que viuen a Espanya), 

en front dels 2,3 milions de fa 10 anys o dels 2 milions de 1988. Això significa que 9 

treballen, mentre 1 fa els tràmits perquè això sigui així (la població activa és de més de 

31 milions de persones). Això és del tot insuportable, i cal un canvi ja. Vegem en el 

gràfic següent el tant per cent de funcionaris del 2007: 
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Gràfic: Funcionaris en % sobre la població activa l’any 2007. Font: Internet (Gurus Blog). 

També està clar que el mercat espanyol no pot donar feina a 23 milions de persones, i 

la única solució viable a curt i mig termini és fer un esforç exportador considerable. 

Però per això cal el que s’ha dit anteriorment: ser productius i competitius, a part de 

creatius. 

En aquest pacte que crearia un pla hi juga un paper essencial el sistema financer i 

creditici, que hauria de posar a disposició de les empreses els recursos necessaris per 

fer tot això, cosa que no ha succeït des de l’inici de la crisi. 

Posant la vista a llarg termini, hi ha una sèrie de sectors emergents claus com el sector 

energètic, el medi ambient, les comunicacions... que requeriran persones qualificades 

que vagin a treballar i facin la seva feina a diferents nivells. Per això mateix, cal 

començar ja a preparar als formadors de tota aquesta generació i cal un pla massiu de 

formació i educació, alhora que un de reconversió d’oficis obsolets. 

Mentrestant, i mentre això no passi, l’única cosa que es pot fer és evitar l’augment de 

la pressió fiscal27 i fer els ajustos pressupostaris necessaris, per evitar que la crisi 

empitjori encara més. 

                                                           
27

 Pressió fiscal: es defineix com la part de la riquesa d'una economia que és recaptada per 

l'administració pública. 
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Congressos d’economia 

XIV jornada d’economia, Manresa 

Presentació 

Caixa Manresa, amb la col·laboració d’ESADE, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la 

Fundació d’Empresaris de Catalunya (FemCAT), ens va convidar a assistir a la seva XIV 

jornada d’economia, titulada la Catalunya de l’endemà, que es va dur a terme el dia 14 

d’octubre de 2009 al Món Sant Benet, que com ells mateixos defineixen és un projecte 

cultural, turístic i de lleure d'una gran singularitat, amb una clara projecció 

internacional, inaugurat el novembre de 2007. Envoltat d'un entorn natural 

incomparable, Món Sant Benet fusiona l'art medieval i la natura per oferir un espai únic 

a Catalunya. Amb el mil·lenari monestir com a principal reclam, Món Sant Benet 

integra d'una forma harmònica diversos usos i projectes per configurar una proposta 

d'oci i cultura atractiva i pensada per a tots els públics. 

Des de fa uns anys, Caixa Manresa ofereix una jornada selecta en que, amb diversos 

convidats de luxe com Salvador Alemany, Paul Romer o Mònica Terribas, s’hi fan unes 

ponències intentant aportar noves idees, compartir criteris, debatre punts de vista i, 

aquest any, propugnar solucions per a aquesta crisi. Cal destacar que aquesta jornada 

econòmica es va dur a terme el dia posterior a l’anunci de la fusió de caixes entre 

Caixa Manresa, Caixa Catalunya i Caixa Tarragona, cosa que li va donar un toc de 

rellevància i diversos mitjans van assistir a la roda de premsa. 

Com serà la nostra societat després de la crisi?, quines receptes hem de tenir en 

compte per evitar tornar a viure situacions com l’actual?, per quins nous camins han 

de transitar empreses i institucions per evitar els mateixos errors?, quin paper ha de 

jugar el món universitari, la investigació i la recerca en la millora de la competitivitat?  

Aquestes eren les diferents qüestions que es van posar en debat en la jornada 

d’economia, que contava amb el programa i els ponents següents: 
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La Catalunya de l'endemà 

Món Sant Benet, 14 d’octubre de 2009 

09,00 – 09,30  Recepció dels convidats. Lliurament de credencials i documentació. 

09,30 – 09,45  Sr. Manel Rosell, president de Caixa Manresa. Benvinguda als assistents. 

09,45 – 10,15 Sr. Feliu Formosa, director general de Caixa Manresa. Presentació de la 

jornada. 

10,15 - 11,15  Sr. Màrius Rubiralta, secretari general d'Universitats, Ministeri Educació. 

     El coneixement en temps de crisi 

     Relator: Sr. Martí Saballs, sotsdirector d'Expansión. 

11,15 - 11,45  Descans, refrigeri i atenció als mitjans. 

12,00 – 13,00  Dr. Paul Romer, Graduate School of Business, Stanford University.   

     Crisi i transició cap al progrés, altre cop.  

     Presentació: Dr. Josep Joan Moreso, rector magnífic de la UPF. 

     Relator: Sr. Manel Pérez, sotsdirector de La Vanguardia Ediciones. 

13,15 - 14,00  Sr. Salvador Alemany, president d'Abertis. 

     Planificació, dotació i gestió: Proposta d'una reflexió global sobre les 

infraestructures 

     Presentació: Sr. Josep Mateu, president de FemCAT i director general del 

RACC. 

     Relatora: Sra. Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya. 

14,15  - 14,30 Torn obert per preguntes i comentaris. 

14,45 - 16,30  Dinar i atenció als mitjans. 

16,45 - 17,45  Taula Rodona: Empreses i universitat, una parella complicada? 

     Sra. Núria Basi, presidenta d'Armand Basi i del Consell Social de la UPF.  

     Sr. Joaquim Boixareu, conseller delegat d'Irestal Group i president del 

Consell Social de la UPC. 

     Sr. Ramon Roca, president de Ros Roca i del Consell Social de la UdL. 

     Sr. Joaquim Coello, president d'Applus+ i del Consell Social de la UB. 

    Moderació: Dr. Alfons Sauquet, professor i degà d’ESADE. 

    Relatora: Sr. Ariadna Trillas, cap d'Economia d'El País a Catalunya. 

17,45 - 18,00  Cloenda i resum de les idees amb els relators participants. 



44 

 

Fòrum d'Assessors Wolters Kluwer, Madrid 

Presentació 

El passat 28 d'octubre de l'any 2009, va tenir lloc a l'Hotel Melià Castella de Madrid el 

primer Fòrum d'Assessors Wolters Kluwer dirigit a assessors, advocats, economistes i 

altres professionals dedicats a l'assessorament de la petita i mitjana empresa, així com 

dels treballadors autònoms.  

Les ponències, totes elles de gran interès, van ser impartides entre d’altres per 

Antonio Montero Domínguez, Sotsdirector general de Tributs del Ministeri 

d'Economia i Hisenda, Javier San Martín, president del Consell General de Col·legis 

Oficials de Graduats Socials, Jose Mª Gay de Liébana, professor titular d'Economia 

financera de la Facultat d'Economia i Empreses de la Universitat de Barcelona, o fins i 

tot el mediàtic i Leopoldo Abadía. 

Tots els ponents van fer especial èmfasi, cadascun en la seva especialitat, en les 

possibles receptes que poden ajudar a superar a les empreses i autònoms aquest 

tràngol. Des de les polítiques fiscals encaminades a facilitar el compliment de les 

obligacions tributàries, passant per la bonificació en les cotitzacions a la seguretat 

social i la tan esmentada necessitat d'una reforma del mercat laboral van tenir el seu 

estudi en aquest fòrum. 

Les diverses ponències que es van dur a terme van girar, com no podia ser d'altra 

manera, sobre el paper que juga l'assessor en aquest període de crisi econòmica, com 

ha d'exercir la seva labor d'assessorament en aquest moment tan difícil per a les 

empreses i com pot, la figura de l'assessor, aportar els seus consells i solucions per a 

superar o mitigar, en la mesura possible i dintre de la legalitat, els efectes d'aquest 

període de crisi econòmica. 

Aquestes eren les diferents qüestions que es van posar en debat en el fòrum 

d’assessors, que contava amb el programa i els ponents següents: 
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Fòrum Assessors Wolters Kluwer 

Hotel Melià Castilla (Madrid), 28 d’octubre de 2009 

09,00 – 09,30  Acreditacions i entrega de documentació. 

09,30 – 09,45  Obertura de la Jornada: 

Josep Aragonés, director general d’A3Software, Grup Wolters Kluwer 

Bernardo Sainz, director general del CISS, Grup Wolters Kluwer 

09,45 - 10,30  Sr. Antonio Montero Domínguez, subdirector general de Tributs, 

Ministeri d’Economia i Hisenda. 

     Solucions fiscals 2009-2010 per afrontar els nous reptes 

10,30 - 11,15  Sr. Leopoldo Abadía, president del grup Sonnenfeld i exprofessor IESE. 

     La crisi Ninja i altres misteris de l’economia actual 

11,15 - 11,45  Coffee Break. 

11,45 – 12,45  Sr. José Mª Gay de Liébana, professor d’Economia financera i 

comptabilitat, Facultat d’Economia i Empreses, Universitat de Barcelona.   

     Diagnòstic econòmic i financer: Quins són els desafiaments i obstacles del 

panorama actual: reaccionar a temps davant la crisi  

12,45 - 13,30  Sr. Iñigo Sagardoy, soci-director de Sagardoy Abogados. 

     Com afrontar la crisi des de l’àmbit laboral: el futur del mercat de treball a 

Espanya 

13,30  - 14,00 Col·loqui. 

14,00 - 16,00  Dinar. 

16,00 - 17,00  Sra. Eva Blázquez, professora de Dret del Treball i la Seguretat Social, 

Universitat Carlos III. 

     Repercussions de la crisi en l’àmbit de la Seguretat Social 

17,00 - 18,00  Sr. Javier San Martín, president del Consell General de Col·legis Oficials 

de Graduats Socials d’Espanya. 

     El fonamental paper de l’assessor en la crisi 

18,00 - 18,30  Clausura de la trobada. 
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Conclusions d’ambdós congressos 

Aquests dos congressos, en els quals he assistit, han estat dues experiències molt 

bones. Van venir del no res, d’un dia per l’altre: ens van convidar a dos congressos amb 

dues setmanes de diferència. He descobert què és un congrés realment i com 

funcionen. Això m’ha donat experiència, a part del saber i aprendre d’escoltar a gent 

tant important i amb tant de coneixement. He vist opinions de tots tipus i he aprofitat 

ambdues sortides per fer alguna entrevista allà mateix. 

Manresa: 

La presència de gent com Salvador Alemany, al qual vaig poder entrevistar just abans 

de la seva pròpia ponència, Paul Romer, que ha estat candidat a Premis Nobel 

d’Economia diversos anys, i Mònica Terribas, la qual a la tarda va fer un resum perfecte 

de la jornada, va significar un aprenentatge en el treball de camp brutal. 

L’únic punt negatiu del dia va ser la no presència inesperada per part d’Antoni Castells, 

conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, però va ser ràpidament 

oblidat perquè es feia ressò de la notícia de l’anunci de fusió per part de diverses 

caixes amb Caixa Manresa del dia anterior. 

Passant a explicar per sobre les idees que es van dir, cal comentar que Màrius 

Rubiralta va donar molta importància al que ell anomenava triple hèlix: educació, 

recerca i innovació. Va fer molta publicitat de l’educació, cosa que lliga amb el pla de 

reconversió de llocs de treball i de creació de nous compresa en la part dels problemes 

d’Espanya, i afirmava que amb formació és més fàcil sortir de les crisis. Va parlar 

també de les mancances a Europa en aquesta matèria i  del Pla Bolonya. Finalment, va 

exigir una modernització de les Universitats i un canvi d’estructura per aquestes, que 

encaixa també amb l que s’ha dit anteriorment. 

Paul Romer també va tenir el seu espai en la xerrada i va fer especial incís en provar i 

experimentar coses per després dur-les a la pràctica real. Va explicar també el 

creixement econòmic de la Xina. Al igual com s’argumenta al llard del treball, va dir 

que cal reformular les regles i que copiar i compartir-les amb diferents països és bo. Al 

final va acabar expressant la seva opinió sobre la crisi dient que és bona perquè fa 

reformular les regles. 

El següent i últim ponent, Salvador Alemany va fer especial esment a la previsió de 

noves infraestructures amb 10-12 anys d’antelació, com es fa a França i va criticar 

Espanya per les seves previsions de 4 anys que s’acaben convertint en el període 

anterior. Per això va explicar que es necessitaria un acord entre partits polítics per fer 

una previsió a mig i llarg termini, ja que duraria més d’una o dues legislatures. 
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Madrid: 

Van assistir-hi diverses presències destacades en el camp econòmic com José Mª Gay 

de Liébana o Leopoldo Abadía, un dels gurus econòmics d’aquesta crisi. Tots els 

ponents, cadascun a la seva manera, van fer referència a la crisi, i més concretament a 

la importància de l’assessor sobretot en aquests moments de crisi. També va tenir 

cabuda la reforma laboral que, des de diversos punts de vista, van qualificar de 

necessària i urgent. 

Mirant ja les xerrades, va començar el dia parlant Antonio Montero, subdirector 

general de Tributs, que explicava que s’ha de lluitar contra l’economia submergida i va 

ser optimista en vers la crisi. Va intentar defensar les PIMES i deixar-les un marge 

d’error en el pagament d’impostos i tributs, i tot això per evitar la desaparició 

d’aquestes. Finalment, va demanar més informació per part de les entitats bancàries. 

La seva ponència va bastant enllaçada amb el treball en la part de com solucionar la 

crisi. 

Leopoldo Abadía, que era el ponent més destacat de la jornada, va fer referència a la 

crisi com a una cosa fàcil, però desconeguda per a la majoria. Va explicar la seva teoria 

sobre la crisi i va dir que realment estàvem en un problema molt greu. Va explicar que 

no sabia quan podríem sortir de la crisi, perquè no se sap quina és la mida de la crisi. 

Va explicar que era una crisi de decència i va assegurar que les empreses ens trauran 

de la crisi. La seva teoria ha estat considerada com la millor explicació de la crisi i jo 

mateix l’he utilitzat amb el seu llibre per ajudar-me en el treball. 

Finalment, la última ponència del matí que vaig anar va ser de José Mª Gay de Liébana 

i va ensenyar i explicar, en un to humorístic que el caracteritza, diversos balanços de 

les empreses constructores espanyoles més grans, i els va assenyalar com a culpables 

de la crisi. Va assegurar que el final de la crisi estaria durant el 2014, i que cap al 2021 

tornaríem a estar en crisi. Va alertar de la perillositat d’endeutar-se i la necessitat de 

capitalització. És també un dels gurus econòmics de la crisi i és coherent amb el que 

explica i el que analitza, cosa que em va ajudar en el treball també. 
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 Entrevistes: Les entrevistes han estat transcrites literalment. 
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Salvador Alemany i Mas 

President d’Abertis i president del Cercle d’Economia. 

 

Salvador Alemany i Mas va estudiar Econòmiques a la Universitat de Barcelona, i 

posteriorment a IESE, i de ben jove va fer incursions professionals en el món de 

l’auditoria i la banca (Banc Condal i Banca Mas Sardà). Posteriorment va ocupar la 

direcció general del grup d’aparcaments Saba, que va acabar a l’òrbita d’ACESA, 

empresa que també va comandar. Més tard fou designat president d’Abertis, càrrec 

que encara avui ocupa. 

Al 2008 va substituir José Manuel Lara a la presidència del Cercle d’Economia. De la 

seva biografia també destaca una intensa vida social, que el va portar a ser membre de 

la directiva del Futbol Club Barcelona, concretament responsable de la secció de 

bàsquet. També va ser president de Creu Roja Barcelona i vicepresident de Creu Roja 

Catalunya. 
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Món Sant Benet – 14/10/09 

Hola, bon dia. Era per si li podria fer un parell de preguntes ràpidament, ja que estic 

fent el Treball de Recerca... 

Vale, vinga: què preguntes a veure? 

 

Creu realment que ens trobem davant d’una crisi sistemàtica? 

Evidentment és una crisi de les que transformen, és una mica redundant perquè 

crisi ja vol dir transformació, però és una crisi de les que transformen, no és una 

crisi més. I en quan a que sigui una crisi sistemàtica, doncs esperem que no, perquè 

jo crec que d’alguna forma el sistema es transformarà però continuarà amb els 

grans trets sobre les bases culturals i les històriques en les que s’ha construït el 

nostre món. 

 

Quan creu que acabarà la recessió o hi haurà una millora substancial en el tema de 

l’atur? 

La recessió va tenir un element sincrònic, que va ser l’arribada de la crisi a partir de 

la gran crisi immobiliària i financera nord-americana, i això va produir una sincronia 

que es va extendre a tot el món i no es va produir cap mena de desacoblament i 

tothom, tot el món, va entra d’alguna manera en crisi. Però la crisi no ha sigut 

simètrica, ni en la seva profunditat, diferents països han tingut diferents nivells de 

crisi, ni serà simètrica en la seva sortida. No estic segur que avui s’estigui produint 

realment una sortida, això que es parla dels green shoots o dels brotes verdes a 

molts països del món encara està per confirmar, però sí sembla bastant clar que uns 

països sortiran abans que els altres. Per tant, no hi ha un dia que s’acabi la crisi, no 

vindrà un dia que ens despertarem i llegirem al diari “La crisi s’ha acabat”, sinó que 

alguns països ja farà temps que hauran sortit i d’altres encara estaran treballant en 

les seves magnituds macroeconòmiques.  

 

D’acord, doncs moltes gràcies. 

Vale, adéu-siau. 
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Josep Piqué i Camps 

President de Vueling. 

 

Josep Piqué va néixer a Vilanova i la Geltrú al 1955 i és polític, economista i empresari. 

Està casat amb Gloria Lomana, directora dels informatius d’Antena 3. 

És Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i llicenciat en Dret per la Universitat 

de Barcelona. 

A part de presidir actualment l’empresa Vueling i d’haver-se incorporat recentment al 

consell d’administració d’Applus, Piqué ha estat en el passat: 

• President del Cercle d’Economia (1995-1996) 

• Ministre d’Indústria i Energia (1996-2000) 

• Portaveu del Govern del PP (1998-2000) 

• Ministre d’Afers Exteriors (2000-2002) 

• Ministre de Ciència i Tecnologia (2002-2003) 

• Diputat al Parlament de Catalunya (2003-2007) 

• President del Partit Popular de Catalunya (2003-2007) 

• Professor de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UB. 
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Restaurant La Cucanya - 21/10/09 

Hola, bon dia.  

Bon dia, digue’m. 

 

Creu que ens trobem dins d’una crisi sistemàtica? 

Sí, és una crisi sistemàtica perquè afecta al conjunt del sistema financer 

internacional, més enllà de les característiques normals de qualsevol crisi 

econòmica pròpia del sistema capitalista. Els cicles existeixen, crisis n’hem tingut 

moltes, però aquesta té un component sistèmic perquè el sector que té més 

problemes és el sistema financer internacional en el seu conjunt, i té un problema 

ademés molt específic que és que encara no se sap la magnitud dels ajustos que han 

de fer les entitats financeres abans de poder tornar a donar crèdit a l’economia. 

 

Si hagués de marcar alguns aspectes concrets de la crisi com a més significatius, quins 

serien? 

Els més significatius són els relacionats amb la crisi financera, perquè és cert que hi 

ha una crisi immobiliària, que hi ha una crisi de matèries primes, que hi ha una crisi 

financera i totes aquestes n’hem tingut en el passat, però aquesta té un component 

molt peculiar i és que: primer, és una crisi global que afecta al conjunt del sistema 

financer a tot el món i, després, que és una crisi que afecta no a la manca de 

liquiditat sinó a la manca de solvència del sistema financer; dit d’una altre manera: 

els bancs no saben quin és l’estat real del seu patrimoni. 

 

Quan creu que Espanya podrà sortir d’aquesta crisi? 

Jo crec que, en termes de creixement econòmic, a començaments de l’any que ve 

tornarem a veure taxes positives, però lamentablement no tornarem a veure 

increments de l’ocupació fins ben entrat l’any 2012. 

Es pot dir el mateix de Catalunya? 

Sí, jo crec que sí. 
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Perfecte, i creu que el Govern espanyol i el Tripartit han actuat bé envers a la crisi, en 

com han atacat a la crisi? 

Jo crec que el govern català millor que el govern espanyol. El govern espanyol va 

trigar massa en reconèixer que hi havia una crisi, quan ja estava reconeguda 

internacionalment, això ha retardat moltes decisions i ara s’estan prenent mesures 

que semblen improvisades i que no responen a un plantejament coherent, un 

programa global i coherent. S’estan pujant impostos quan la resta de països els 

baixen, s’està incrementant la despesa quan la resta de països el que hi ha és un 

esforç de contenció de despesa, no s’estan fent reformes estructurals. Això, 

lamentablement, retardarà la sortida de la crisi. 

 

D’acord, doncs ja està, moltes gràcies. 

A tu. Me’n vaig que tinc pressa, adéu. 
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Leopoldo Abadía 

President del grup Sonnenfeld i ex professor IESE. 

 

Leopoldo Abadía (Saragossa, 1933). Doctor Enginyer Industrial, ITP Harvard Bussiness 

School i professor de l’Institut d’Estudis Superiors d’Empresa (IESE) durant trenta-un 

anys. És pare de dotze fills i avi de trenta-nou nets i assegura no saber-ne res 

d’economia. Al gener de 2008 va escriure l’informe La crisis Ninja, que s’ha convertit 

en la millor explicació en castellà sobre la primera gran crisi financera del segle XXI. 

Aquest fet l’ha convertit en tot un fenomen mediàtic que ha travessat les fronteres 

gràcies a Internet. Prop de dos milions de visites al seu bloc i la seva presència en més 

de cinc-cents medis de comunicació l’avalen. 

En les seves intervencions en conferències, premsa, radio i televisió, revela a la gent un 

nou punt de vista sobre l’actualitat basant-se en una primordial creença en el sentit 

comú, en la senzillesa de l’escrit, en la comprensió dels anàlisis i el seny dels fets i en la 

traducció de l’economia al llenguatge quotidià, cosa que li ha permès fer accessible 

l’economia i el llenguatge financer a tot tipus de persones. 

Va començar al 2005 a elaborar un diccionari de vocables, que segons ell mateix ha 

reconegut va ser “fet sense cap criteri, però que a mi m'ha servit quan ho feia només 

per al meu ús”. Retallava els termes econòmics que sortien en els diaris i els enganxava 

en un diari personal. El que menys s'imaginava Abadía és que la seva explicació de la 

crisi financera 2007-2008 anava a propagar-se com la pólvora a través d'Internet. 

Economistes, professors, gurus de tot pelatge, periodistes i analistes financers varis 

s'anaven a postrar davant la claredat de les seves paraules. 
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Hotel Melià Castilla, Madrid – 28/10/09 

Buenas, señor Abadía, ¿tiene un momento para hacerle un par de preguntas? 

Sí, dime, dime. 

 

¿Cuál es la situación actual de la crisis, estamos empezando a salir de ella? 

Mira chico, seguramente todos sabemos la teoría: las crisis son cíclicas y tienen un 

inicio y un final, así que de momento sabemos que llegará el final y no será eterna. 

El problema es ubicar el estado actual a la teoría, y como ves esto es muy difícil, por 

no decir imposible. Así que ni tú, ni yo, ni casi nadie, y digo casi porqué alguien 

deberá saberlo digo yo, sabe como es de grande la crisis así que no sabe si ya hemos 

pasado el peor momento o aún no. 

 

¿Cuándo cree que saldremos? 

Cuando Dios quiera, y por ahora no quiere. Y quien diga una fecha, no te lo creas, 

pues es imposible pronosticar la salida de la crisis. 

 

¿Cuál es la dimensión de la crisis? 

Mira, el FMI dijo en marzo de 2008 que la dimensión de la crisis estaba entre los 

100.000 y los 500.000 millones de dólares, un margen de error bastante grande 

cabe decir; en junio dijo que era de 2,2 billones de dólares y en setiembre que 

alcanzaba los 4 millones de dólares. Hace unos días una empresa americana sacaba 

un estudio que rebelaba que la dimensión era de unos 5,3 trillones de dólares, así 

que no lo sé. Nadie sabe cuál es la dimensión real de la crisis. 

 

Pues muchas gracias. 

Gracias a ti, me voy corriendo que pierdo el vuelo. 
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José Mª Gay de Liébana Saludas 

Professor d’Economia financera i comptabilitat, Facultat d’Economia i Empreses, UB. 

 

Professor Titular d'Economia Financera i Comptabilitat en la Facultat d'Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona. 

Coautor amb Oriol Amat del llibre Per la senda de la Nova Comptabilitat. Analitzant i 

interpretant el NPGC Coautor amb Mª Angeles Goxens del llibre Anàlisi d'estats 

comptables: diagnòstic econòmic-financer. Coautor del llibre El Nou Pla General 

Comptable (Institut d'Estudis Econòmics). Autor del llibre: Soroll de crisi, PYMES que es 

trontollen 

És professor convidat i conferenciant en universitats espanyoles i escoles de negocis, 

membre de la Comissió de Principis Comptables a Espanya de l'Associació Espanyola de 

Comptabilitat i Administració d'Empreses (AECA). 

Dirigeix i presenta a Radio Intereconomia el programa Economia entre Amics i intervé 

com col·laborador permanent en Tancament de Mercats, Cabdal i altres programes. 

Dirigeix i presenta a Intereconomia TV el programa Economia Recreativa, així com 

programes diaris de divulgació econòmica i financera i informatius especials. És 

col·laborador habitual i comentarista en els programes esportius “Els millors anys de la 

nostra vida” i “Tot gira” de Catalunya Ràdio. És comentarista en temes econòmics i 

esportius a Punt Ràdio, Ràdio Barcelona-Cadena Ser, ComRadio, Ràdio Nacional 

d'Espanya i Radio Kanal Barcelona (RKB). 
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Hotel Melià Castilla, Madrid – 28/10/09 

¿Qué tal? I éste chaval, ¿qué? 

Estic fent segon de batxillerat i era per si et podria fer unes preguntes per al Treball 

de Recerca. 

Ah!, està bé. Ja estudies prou? Digue’m, digue’m. 

 

Que li recomanaries a un ciutadà qualsevol per pal·liar la crisi? 

Jo crec que lo que té que fer és lo que hem dit: cura d’endeutar-se, que no s’endeuti 

més del compte, i després sempre per... mira, hi ha dos coses que per ser milionari 

és essencial: tenir poques deutes, tenir deutes moderades respecte lo que tens, 

aquest és el milionari. I ara et donaré el consell per ser multimilionari: gasta sempre 

per sota de lo que ingressis, i el que gasta per sota de lo que ingressa, aquest 

sempre guanya, i com sempre guanya, cada any va guardant, guardant, guardant..., 

i acabes molt capitalitzat. I aquest és el secret. Ara, no miris el tio gran, la gran 

empresa, el que vol ser enorme, perquè tu tens que ser tu, és a dir, cadascú aquí és 

important que sigui conscient de les seves possibilitats. I jo com sóc de l’Espanyol, 

no aspiro aquest any a guanyar la Champions, mentre que nosaltres arribem a la 

final de la Copa del Rei, i si la podem guanyar, estupendo. Vull dir que ja està: 

cadascú ha de tocar de peus a terra i ser conscient de lo que és. 

I la segona seria: quines conseqüències de la crisi li preocupen més? 

A mi em preocupa una que és la de l’atur. Després una altre que és la de 

fonamentalment seria la depressió empresarial que hi haurà, i que tot lloc de treball 

que ara està desapareixent i que s’està destruint, no sé com dimonis es tornarà a 

construir, és a dir, això és el que em preocupa a mi. I ademés, aquí hi ha gent que 

està expulsada diguem econòmicament d’un sector, que va a l’atur, però clar, 

aquesta gent estaven treballant en un sector i la pregunta és si estan preparats per 

poder treballar en un altre sector. I aleshores aquí, anem a un tema que és el tema 

de l’educació, de la preparació i que la gent moltes vegades, com ha viscut molt bé, 

s’ha amordazat en el sentit doncs mira, escolta, jo ja foto això i tal, i després arriben 

als cinquanta i pico d’anys com jo ho veig amb molta gent de la meva edat i coi, que 

resulta que es queden sense feina, i què saben fer? No saben fer res. Hi ha un 

aspecte clau que és preparar-se, preparar-se, preparar-se, preparar-se... 

 

D’acord, doncs moltes gràcies. 
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Joan Ignasi Elena i García 

Alcalde de Vilanova i la Geltrú i ex diputat al Parlament de Catalunya (PSC). 

 

Nascut a Barcelona l’any 1968. Casat i pare de tres filles. És alcalde de la ciutat de 

Vilanova i la Geltrú des del 14 de juliol de 2005.  

Llicenciat en Dret. Va exercir d’advocat fins l’any 2005, especialitzat en drets d’autor i 

laboral, participant en l’elaboració de diversos convenis col·lectius d’empreses i 

sectorials, així com representant artistes, productores i discogràfiques.  

El seu compromís polític es va iniciar l’any 1982 quan milità al Partit Socialista de 

Catalunya, ocupant la Primera Secretaria de la Joventut Socialista de Catalunya des del 

1991 fins el 1993. Va ser diputat al Parlament de Catalunya des de 1992 fins al 1995, 

on va participar en les Comissions de Pressupostos, Economia i Justícia. Des de l’any 

1999 ha estat regidor a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, fins el seu nomenament 

com alcalde de la ciutat.  

És membre de la Comissió Executiva Nacional del PSC d’ençà l’any 2001. Actualment 

desenvolupa, entre d’altres, el càrrec d’adjunt a Economia, participant de les Sectorials 

de Comerç, Consum i Turisme. D’ençà l’any 2000 és membre de la Comissió Executiva 

de l’Agrupació de Vilanova i la Geltrú. Va participar en la creació de la Fundació Encaix, 

entitat formada per diverses persones de l’esquerra de Catalunya, amb la vocació de 

treballar pel progrés del país.  

En les eleccions municipals de 2007 ha estat escollit per continuar com a alcalde de la 

ciutat. 
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 29/12/09 

Bon dia. Estic fent el Treball de Recerca de 2n de Batxillerat i he concertat la cita per 

si li podria fer una entrevista. 

Vinga sí, home, sí. 

 

Quines causes creu que han motivat l’actual crisi econòmica? 

Bueno, n’hi ha unes que són, jo crec, el que sustenten la causa última de la crisi, que 

és la crisi de valors, en el que s’ha perdut doncs la referència del que són els valors 

que mouen el progrés econòmic de la societat, que és: l’esforç, el treball, 

l’emprenedoria, el sacrifici personal per fer coses, el fer aventures col·lectives amb 

risc i amb esforç i amb treball; i ha guanyat doncs el criteri del fer el diner fàcil, del 

consum absurd, de la manca d’estalvi, de la no inversió, el gasto absurd i el diner 

especulatiu, que es guanyen doncs sense treballar. Això és en un sistema de valors 

que ha portat en que el que treballava semblava tonto i el llest era el que guanyava 

diner sense treballar. Crec que el sustent, o sigui que la causa és aquesta i la 

conseqüència és una crisi econòmica financera, en la qual doncs sembla ser, segons 

diuen els experts, que la causa ha estat doncs un excés de crèdit sense ser 

sustentat, una crisi financera, és a dir, que no és real tot aquell diner que s’ha posat 

en circulació, doncs no està sustentat en una realitat econòmica, real, i això doncs 

és conseqüència de lo altre, de fer una pilota enorme sobre una base de fum i no 

una de treball, esforç i creació de riquesa. 

 

Quina és la situació actual de la crisi?, estem començant a sortir-ne? 

Jo crec que no ho sap ningú, per tant, és difícil de dir. La crisi començarà a esvair-se 

quan torni a haver confiança, que és la base de l’economia. I confiança no n’hi 

haurà mentre hi hagi el dubte de que és el que hi ha darrera de tota aquesta pilota 

que s’ha fet arreu del món. Però, en definitiva, fins que no torni a circular el crèdit 

per projectes solvents, mentre els projectes solvents no tinguin crèdit, doncs no en 

sortirem segur, perquè l’economia se sustenta justament de l’emprenedoria, de la 

capacitat d’assumir el risc sobre la base d’una idea i d’un treball i d’un esforç i d’un 

coneixement... I mentre això no tingui el suport de la política financera, del diner, 

doncs no en sortirem, crec.  
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Creu que el Govern espanyol ha actuat bé amb les mesures anticrisi? 

Jo crec que ha estat erràtic. Lo primer que s’ha de dir és que difícilment un govern 

pot solventar aquesta crisi, perquè és una crisi mundial, i per tant les mesures d’un 

govern no resolen la crisi. Però és veritat que el Govern se’n va adonar tard, o se’n 

va voler adonar tard, de que hi havia una crisi i de la gravetat de la mateixa i les 

mesures que s’havien d’emprendre van arribar com a conseqüència d’això tard. Per 

tant, s’haurien d’haver anticipat i haver assumit abans la situació en la qual 

estàvem. Segur que les mesures que estan prenent ara doncs deuen ser encertades 

perquè deuen ser les que estan prenent tota la Unió Europea, que per altre banda 

no poden ser molt diferents unes de les altres. Però sí que hi ha hagut molt canvi de 

rumb, i sobretot de adonar-se’n tard, i a més alguna mesura errònia com és la 

d’haver donat 400 euros a tothom. 

 

Com i en quina mesura ha afectat la crisi a Vilanova? 

Home, la crisi sobretot ha afectat a l’atur, com a tot arreu. Hem passat del 9 al 18% 

d’atur, per tant hi ha gairebé un 10% més de gent a la nostre ciutat que no té feina. 

Ha afectat també en la confiança en el lloc de treball de la resta, hi ha molta gent 

que no ha perdut la feina, però té por de perdre-la, aquí i a tot arreu. Això vol dir 

que es reprimeix, es conté a l’hora de gastar i per tant doncs això afecta al consum i 

afecta també a altres activitats econòmiques no directament en teoria afectades 

per la crisi. I a la nostra ciutat, doncs ha afectat especialment a la construcció i a la 

indústria, doncs com a tot arreu, però que són potser els factors que tenen més 

força en les nostres activitats econòmiques. 

 

Quines mesures s’han dut a terme des de l’Ajuntament de Vilanova? 

Bueno, des de l’Ajuntament les mesures que hem pres han sigut per una banda 

reduir la despesa corrent nostre, és a dir, gastar menos des de l’Ajuntament; invertir 

més, curiosament o contràriament, perquè en el moment que hi ha una aturada 

econòmica les administracions públiques han de fer de motor i han d’invertir per 

generar activitat econòmica, aquí s’inscriu el Pla E, el Pla Zapatero, però també el 

fet de que nosaltres hem mantingut el mateix nivell d’inversió tot i tenint el pla 

aquest d’estimular l’economia del Zapatero. És a dir, generar activitat econòmica a 

través de la inversió pública, reduir la despesa corrent i augmentar les despeses a 

ajudes socials, a ajudes a la gent. A curt termini, molta més cosa l’Ajuntament no 

pot fer; a mig termini, generar sòl industrial per quan sortim de la crisi, sòl 

d’activitat econòmica, atraure doncs inversions i activitat econòmica, i això és el 
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polígon Santa Magdalena o això és el desenvolupament de l’Eixample Nord, en que 

el 50%, casi 50 hectàrees, seran d’activitat econòmica, i després doncs tot el 

desenvolupament del que són les ajudes socials, doblar els cursos de formació 

ocupacional, tallers ocupacionals, les tasques de mediació entre empresa i 

treballadors, és a dir, la feina que des de l’Ajuntament de mediació, 

d’assessorament a gent que vol muntar noves empreses, que és el que hauria de fer 

l’INEM però li costa fer-ho pels mitjans que té. És a dir, reduir despesa corrent, 

augmentar la inversió, incrementar les ajudes socials i aquestes feines de mediació i 

de foment de l’ocupació. I congelar les taxes i els impostos. Això és important 

també, sobretot per després fer un pressupost. 

 

Què li recomanaries fer a un ciutadà qualsevol per pal·liar la crisi? 

Home, en el que tingui feina que visqui com si tingués feina. L’altre dia la ministra 

va dir unes coses que jo crec que van ser mal interpretades, i ho afirmo perquè ho 

vaig sentir en directe com ho deia, la ministra va dir: un 20% d’atur i un 80% que té 

feina, senyors aquest 80% avui té millors tipus d’interès i té una inflació del 0%, o 

del 0,5%, per tant, des del punt de vista personal, està en millor situació que ara fa 3 

anys, actuï en conseqüència, consumeixin, visqui, no es retingui: si ha de canviar el 

cotxe, canviï-se’l, si ha d’anar de vacances, vagi de vacances. Això que pot semblar 

una frivolitat, un ministre d’economia ho ha de fer perquè ha de garantir que no hi 

hagi una por generalitzada que faci que ningú gasti un duro, perquè llavors també 

es produeix un efecte de col·lapse de l’economia i això s’està produint. Jo m’he 

trobat amb gent que el marit treballa a la Caixa i la dona a un ajuntament i que van 

decidir que no anaven de vacances perquè hi havia crisi, fins que jo els hi vaig dir: 

bueno, però tu perquè no has d’anar de vacances?, si tot és més barat ara que 

abans i cap dels dos perdrà la feina, o actualment no teniu cap expectativa de 

perdre-la. És a dir, que la gent que està amb situació d’estabilitat laboral, que actuï 

en conseqüència i que no es retingui tant. I el que no té feina, doncs que no perdi 

l’autoestima que és el més greu que es pot perdre quan estàs en una situació tan 

dramàtica com és l’atur, perquè el perdre la confiança en tu mateix és el que 

t’impedeix segurament moltes vegades sortir-ne, encara que sempre hi ha altres 

factors. 

 

Doncs ja està. Moltes gràcies.  

S’ha de pencar, es que s’ha de pencar. Que et vagi bé. 
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Conclusions de les entrevistes 

Des d’un bon principi vaig decidir que fer entrevistes a diverses persones havia de ser 

una part del treball imprescindible i necessària, ja que segurament ha estat una de les 

fonts més importants per a mi. He conegut gent important en el món de l’economia i 

he pogut parlar amb ells una estona, a part de l’entrevista, per el qual és un balanç 

molt positiu. 

Salvador Alemany era un dels ponents de la jornada d’economia de Manresa, i en el 

moment d’entrar a la sala d’actes després del refrigeri, vaig aconseguir enganxar-lo un 

parell de minuts per fer-li l’entrevista. Explicava que aquesta crisi és una de les que 

transformen, però que tot el referent cultural i històric continuarà més o menys com 

fins ara. Culpava de la crisi la crisi immobiliària i financera dels EEUU i no veia una 

sortida de la crisi imminent, però estava convençut que no s’acabarà la crisi d’un dia 

per l’altre i que uns països sortiran abans que uns altres. 

Vaig saber que en Josep Piqué venia a Vilanova a un dinar amb l’ADEG, i el meu pare hi 

estava convidat, així que després de sortir de l’institut vaig apropar-me a la Cucanya. 

Vaig poder escoltar la meitat del seu discurs i acte seguit vaig demanar-li de fer una 

entrevista. Em va dir que creia que era una crisi sistemàtica i que no se sabia la 

magnitud d’aquesta. Deia que és una crisi global, que afecta a la manca de solvència i 

que a començaments de 2010 tindríem taxes positives, però no increments d’ocupació 

fins al 2012. Va ser bastant crític amb el Govern espanyol dient que va tardar massa en 

reconèixer la crisi i que aquí a Espanya tardarem més en sortir. 

Amb el senyor Leopoldo Abadía vaig coincidir a Madrid i vaig aconseguir fer-li una 

petita entrevista ja que anava amb presses perquè perdia un vol cap a Andalusia. Una 

altre noia de Madrid estava fent un treball d’investigació també i ens va atendre un 

darrera de l’altre. Va explicar que ningú sap com és de gran la crisi i que no sortirem 

fins que Déu no vulgui, i creu que per ara no vol. També va fer referència a la dimensió 

de la crisi, que s’escapa totalment de la quantitat normal de diners. Va ser una bona 

experiència parlar amb l’autor d’un llibre que he utilitzat pel treball. 

José Mª Gay de Liébana també estava com a ponent a Madrid. Cal destacar que és 

molt seguidor de l’equip de futbol Espanyol i que ha format part de projectes de 

candidatures, i que això, combinat amb el partit que el Madrid va perdre 4-0 amb 

l’Alcorcón, va fer que part de la seva exposició fos en to d’humor. Va destacar que la 

gent havia de tenir cura d’endeutar-se i que s’havia de gastar per sota del que 

ingressàvem. Va expressar la seva preocupació per l’atur a Espanya i va expressar que 

creia que era impossible recuperar tots els llocs de treball perduts. 



63 

 

Més recentment, vaig concertar una entrevista amb l’alcalde de Vilanova, Joan Ignasi 

Elena, ja que també m’interessava saber com havia afectat tot això a la ciutat, que en 

pensava ell i quines mesures havien pres a l’Ajuntament. Em va situar la causa en una 

crisi de valors, juntament amb tot el tema econòmic dels crèdits. Creia que la crisi 

marxaria quan tornès a haver-hi confiança i va ser molt crític amb el Govern: “Jo crec 

que [el Govern espanyol] ha estat erràtic”. Creu que se’n va voler adonar tard i que ha 

pres mesures errònies. Deia que la crisi havia afectat especialment l’atur i que des de 

l’Ajuntament a curt termini havien reduït la despesa corrent, augmentat la inversió i 

les ajudes socials i congelar els impostos i a llarg termini que havien generat sòl 

industrial. Va queixar-se del sentiment de crisi generalitzat i va expressar que la gent 

no havia canviat la seva forma de pensar. Finalment, va explicar que era necessària una 

reforma laboral. 

Com ja he dit anteriorment, totes aquestes entrevistes han estat una font d’informació 

per a mi i una experiència única i irrepetible. A més, com s’ha pogut veure, cada 

entrevista s’ha donat en una situació diferent: n’hi ha que són de pressa i corrents, i 

d’altres són a cita prèvia i amb calma. Tot plegat m’ha ajudat en el transcurs del treball 

tant en informació, com en opinió, com en experiència. 
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Enquestes29 

                                                           
29

 Enquestes: Es pot descarregar tota la base de dades de les enquestes en format PDF comprimit als 

enllaços: http://tinyurl.com/enquestes (.rar) o http://tinyurl.com/enquestes1 (.zip). 
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Què en pensa la gent de tot això? 

Aquesta pregunta és també molt important, com tota la resta. A través d’una 

enquesta, he fet a la gent diferents preguntes per saber què n’opina. Aquest és el 

model d’enquesta en català, ja que també les passava en castellà perquè la persona 

enquestada pogués escollir: 
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Les enquestes han estat passades de forma anònima i aleatòria en diversos comerços 

de Vilanova i la Geltrú i de Sitges perquè si els clients ho creien oportú les contestessin. 

També s’ha enviat per correu electrònic a gent desconeguda i finalment a familiars, 

amics i coneguts que han contribuït a arrodonir l’enquesta. 

Així doncs, finalment el número d’enquestats ha 

estat de 110 persones, amb un promig d’edat de 

35 anys, i de les quals 40 eren homes i 70 eren 

dones. No s’explica el motiu de tanta diferència en 

el percentatge, i ho atribueixo a les diferències 

sociològiques entre sexes. 

Les franges d’edat anaven de 5 en 5, i han estat 

enquestats des de menors de 16 anys fins a majors 

de 60. Vegem en el gràfic les franges d’edat dels enquestats i el tant per cent que ha 

suposat cadascuna sobre els resultats de l’enquesta: 

 

Podem veure que el major gruix dels qüestionats recau sobre el jovent de 16 a 20 anys, 

encara que seguit molt de prop pels compresos entre 26 i 30 anys, 31 i 35 anys i 36 i 40 

anys. Per tant, un 81% dels sondejats té entre 16 i 45 anys. 
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La situació laboral dels examinats és la següent: 

 

1 de cada 2 enquestats és un treballador, que treballa en qualsevol empresa, i 1 de 

cada 6 estudiats és autònom, és a dir, que cotitza en el règim d’autònoms de la 

Seguretat Social. Això vol dir que s’ha enquestat a 55 treballadors i a 18 autònoms. El 

33% de la gent ha contestat que és estudiant, mentre que tan sols 2 persones han dit 

que estaven a l’atur i 3 que estaven en una altre situació laboral. 

Passant al que és l’estudi d’opinió, a la pregunta: has notat a la teva economia que 

estem en crisi?, l’escrutini indica que el 65% de les 

persones diu que ha notat que estem en crisi i que 

li ha afectat a la seva butxaca, mentre que l’altre 

35% restant ha contestat que no a la pregunta. 

 

En canvi, a la 

pregunta: has 

canviat el teu 

ritme de vida 

arran de la crisi?, els resultats no han estat així: la 

meitat dels sondejats han contestat que sí, 2 

persones no han volgut o no han sabut contestar 

la pregunta, i per tant un 48,18% ha contestat 

que no. 
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Xoca veure aquests resultats, ja que la gran majoria de gent veu que la seva economia 

ha estat afectada per la crisi, però en canvi no ha fet res perquè no anés a pitjor, sinó 

que ha continuat fent el mateix que feia abans. De les 72 persones que han contestat 

que sí a la primera pregunta, 48 han respost que sí a la segona pregunta, però les 

altres 22 persones han contestat que no i 2 que no ho sabien o no volien contestar. De 

la resta de gent que ha contestat la primera pregunta, que són els que han contestat 

que no (38), 31 han contestat que no a la segona qüestió, però incomprensiblement 7 

persones han contestat que sí (3 d’elles han especificat que han reduït la despesa, 1 

que ha començat a estalviar i les altres 3 no han especificat res), suposadament perquè 

no els ha afectat la crisi però la por a que ho faci els ha fet canviar el ritme de vida.  

També cal comentar la pregunta del ritme 

de vida per separat, ja que, dels 55 que han 

contestat que sí, un 67,27% ha especificat 

que ha reduït la despesa arran de la crisi. Un 

10,91% assegura que ha començat a 

estalviar i un 7,27% creu que té un sou 

insuficient. L’altre 14,55% no ha volgut 

especificar res. 

Parlant dels motius que han causat la crisi, 

referent a la pregunta: quins creus que són els causants de la crisi?, els resultats 

representats en forma gràfica són els següents: 

 

En aquest cas, com que és una pregunta on la gent podia escollir múltiples respostes i 

no hi havia un número determinat de respostes per enquesta, he decidit fer el càlcul i 

el gràfic tenint en compte el número d’enquestats, que són 110, i ha quedat el 

sumatori per sobre de 100%, concretament al 226,36%. Així doncs, el 60,91% de la 
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gent creu que el sistema econòmic ha estat un dels factors que ha causat la crisi. El 

sector borsari ha estat escollit com a causa per 9 persones, que representa el 8,18%, 

mentre que només 6 persones han escollit l’encariment del petroli com a causa. 

Gairebé tres de cada quatre persones creu que el 

sector immobiliari és una causa de la crisi actual, és 

a dir, 81 de les 110 persones han cregut que el sector 

de la vivenda ha influït per causar la crisi. Aquesta 

opció anterior ha estat la opció més marcada en el 

total d’enquestes. El sector financer també s’ha 

emportat un percentatge elevat amb el 45,45%, fent que entre el 80% de les respostes 

d’aquesta pregunta estiguin compreses entre el sistema econòmic, el sector 

immobiliari i el sector financer. És curiós la gran quantitat de gent que creu que la 

corrupció és una de les causes de la crisi, i es figurat en les 24 persones que l’han 

marcat, que representa el 21,82% dels investigats. Finalment, el 10,91% de la gent creu 

que també hi ha influït altres aspectes. 

Pel que es refereix a la pregunta política: creus que el Govern català i espanyol han 

actuat bé en contra de la crisi?, podem veure aquí el gràfic de les rèpliques: 

 

Un aclaparador 84,55% creu que ni el Govern d’en Zapatero ni el Tripartit han actuat 

bé en contra de la crisi. Només 2 persones han deixat de contestar la pregunta, i pel 

que fa a la resta, un 9,09% creu ambdós governs han fet bé la seva tasca. 

Separadament, el PSOE compta amb l’aprovació del 10% (de tots els que han 

contestat que sí a la pregunta, més els que han contestat que només el Govern 

espanyol) i el Tripartit català té la conformitat del 12,73%. 

Quant a la pregunta sobre el futur de la crisi: quan creus que l’Estat espanyol podrà 

sortir de la crisi?, en el que cap persona ha contestat que ja va sortir al 2009, el gràfic 

és el següent: 
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17 dels 110 enquestats, representats en el 15,45%, no saben quan Espanya sortirà de 

la crisi. Un 50% de la gent creu que sortirà de la crisi entre 2010 i 2011, més 

concretament un 9,09% creu que al 2010 i l’altre 40,91% restant al 2011. Finalment, el 

34,55% no creu que abans de 2012 es pugui solucionar tot aquest problema 

econòmic. 

En conclusió, la majoria de gent ha notat a casa seva que estem en crisi, però 

d’aquests el 30,56% no ha canviat el seu ritme de vida. Això no sé si realment és 

preocupant, però és una dada sorprenent. Parlant ara en general, només la meitat dels 

sondejats han hagut de canviar el seu ritme de vida, cosa que sembla que sigui una 

bona senyal. Dins de la gent que ha canviat el seu ritme de vida, 2 de cada 3 ha dit 

que ha reduït la despesa, cosa que sembla bastant normal i previsible. Parlant de les 

causes, sobta veure la gran quantitat de gent que creu que la corrupció és una de les 

causes de la crisi i es podria atribuir al poder dels medis de comunicació que, des de fa 

un temps, les dos notícies de portada solen ser la corrupció política i la crisi i, per tant, 

la població relacioni l’un amb l’altre. Per altre banda, els resultats han estat els 

previstos ja que el major número de creuetes s’han posat al sector immobiliari, seguit 

del sistema econòmic i del sector financer. En quant a política, els resultats són molt 

clars: la gent creu que tant el Govern català com l’espanyol ho han fet malament. I 

finalment, el futur segons la gent és incert: un 10% creu que aquest any sortirem de la 

crisi, un 40,91% creu que serà durant el 2011, un 34,55 que no serà abans de 2012 i un 

15,45 no ho sap. 
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Conclusions 

Conclusions i objectius assolits 

Ha arribat el punt i final del treball. La recerca i la investigació han acabat i és hora de 

fer balanç i de veure què em vaig plantejar i què he aconseguit, quin era el pla de 

treball i quin ha estat realment, en definitiva, extreure les conclusions de tot aquest 

estudi econòmic. 

Em vaig plantejar parlar sobre la crisi històricament però realment no ha acabat de ser 

així. Ha acabat sent un estudi molt més socioeconòmic que no pas històric, i realment 

així és com verdaderament l’he gaudit. Pretenia explicar la crisi i les seves causes, 

comparar la crisi amb la del 1929 i d’altres, preveure el futur i buscar un model de 

prevenció de futures crisis. A part d’això, volia fer enquestes i alguna que altra 

entrevista. 

Però el Treball de Recerca és un treball viu, he adquirit coneixements nous i això ha 

comportat el canvi d’alguns dels objectius. Finalment cal dir que el treball ha sofert 

algun que altre canvi, encara que crec que en la seva base s’ha mantingut bastant fidel. 

He acabat fent una línia del temps que no tenia pensada, he parlat de política, he 

reduït la part de comparació de crisis perquè a l’aprendre del tema he vist que 

realment no era el més important ni el que m’interessava pel treball que volia dur a 

terme, he afegit una part que parla sobre les possibles solucions de la crisi, una altra 

que parla sobre els problemes que tindrà Espanya després de la crisi, m’han sorgit 

dues sortides a una jornada econòmica a Manresa i un congrés a Madrid, he realitzat 

bones entrevistes a gent coneguda en el món econòmic... 

En definitiva, que a mida que ha anat avançant el treball m’he anat obrint portes, 

veient nous camins, i que estic content de que hagi estat així. Estic content també 

d’haver realitzat el treball amb total llibertat i agraït a la meva tutora, la Pilar 

Contreras, perquè hagi estat així i només m’hagi donat consells sobre la forma i 

l’estructura del treball, i també m’hagi recolzat i ajudat en el que ha pogut i li he 

demanat. 

El pla de treball també ha sofert variacions respecte de l’inicial, encara que crec que he 

seguit una bona línia de feina al treball i he complert un dels meus objectius personals: 

passar un bon Nadal sense haver de fer gairebé res de feina.  

Parlant ja del treball en si, he estructurat el treball segons he cregut més convenient 

per a les explicacions i per a què una persona que no domini el tema pugui entendre 

de què s’està parlant i què s’està explicant. He decidit no dividir el treball en teoria i 



72 

 

pràctica, ja que he considerat que en un treball de caire econòmic és gairebé 

impossible fer-ho perquè es barregen ambdós en el mateix moment. 

Això sí, ara per explicar-ho dividiré part teòrica de part pràctica: 

En la part teòrica he aprés a saber buscar, i més que això, a saber trobar. D’economia 

en sap tothom, qualsevol domina el tema i tots en podem parlar, però realment trobar 

la informació que verdaderament busques i contrastar-la amb d’altres per veure que 

és verídica és complicat. Internet està ple de bajanades sobre la crisi, i cal saber 

destriar quines informacions són bones i quines no ho són. 

La part pràctica possiblement engloba en part a la part teòrica, ja que per donar opinió 

coherent i perquè el lector ho entengui, anteriorment ha d’haver estat explicat. A part 

de les coses que pogués saber anteriorment al treball, el treball que he fet de recerca, 

informació i, sobretot, formació han estat molt importants. He intentat preveure que 

podria passar en un futur, és a dir, veure quan sortirem de la crisi i quan sortirà la resta 

del món; també he fet un projecte de futur de com prevenir les futures crisis, veure 

quin seria el mètode per evitar les crisis o que fossin minimitzades; he buscat dins del 

meu cap solucions per aquesta crisi i formes d’actuació per combatre la crisi; i, 

finalment, he parlat i he donat opinió d’un problema d’Espanya que, personalment, 

crec que portarà molta cua. 

Després del que és el treball en si, vénen les jornades econòmiques. Això va sorgir d’un 

correu electrònic rebut pel meu pare en que des de Caixa Manresa el convidaven a 

assistir a la jornada d’economia que feien des de fa 14 anys. M’ho va dir com una 

curiositat i em va dir que havia dit que no, però acte seguit vaig dir-li que a veure si 

podíem anar i així ampliar el meu Treball de Recerca. I així va ser. En la sortida de 

Madrid, vam anar al fòrum convidats per la revista de Wolters Kluwer, del CISS. 

Amb tot això, era el moment de fer entrevistes allà on anava: a Manresa vaig aprofitar 

amb l’Alemany, entre la setmana de Manresa i la de Madrid en Piqué va venir a 

Vilanova i també vaig aprofitar-ho, i una setmana més tard a Madrid vaig poder fer-li a 

en Leopoldo Abadía i a en José Mª Gay de Liébana. De tornada, aquí a Vilanova, parlar 

amb l’alcalde em va semblar una bona opció perquè hem donava una opinió més 

propera i amb l’Albert Tubau va ser una entrevista amb un historiador, que també 

m’anava molt bé per al treball. 

Finalment, i ja per acabar el treball, saber què en pensa la gent de tot el que has estat 

explicant és curiós. Volia saber què pensava la gent de la crisi, què en sabia, quines 

eren les opinions... Una font més de dades, exactament igual que les jornades 

d’economia, que les vaig passar prenent apunts, i les entrevistes, que les he transcrit al 

treball. 
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Anem a veure ara les conclusions de les hipòtesis: 

Què passarà en un futur? És la fi del capitalisme? 

No, no és la fi del capitalisme, simplement el propi sistema està corregint un 

desequilibri en el qual s’havia immers. Crec que Espanya sortirà més tard de la crisi 

que no pas la majoria de la resta del món, que serà durant aquest any 2010, encara 

que a l’Estat espanyol podrien haver-hi números positius en el PIB en aquest mateix 

període. 

Com es poden prevenir futures crisis? 

En aquesta hipòtesi he arribat a la conclusió que en el comunisme les crisis es 

produeixen d’igual forma que en el capitalisme i que les crisis són inevitables 

perquè no hi ha cap sistema econòmic que les esquivi o les eviti. Això si, a Espanya 

una reforma laboral, la supressió de sindicats i patronal i creació d’un nou òrgan 

entremig de treballador i empresari, el canvi en els sistemes fiscal, d’inversió i de 

productivitat, i un major ajut a les PIMES ajudaria a suavitzar-la. En definitiva, l’Estat 

espanyol necessita un canvi. 

Com es pot solucionar la crisi? 

La crisi se solucionarà quan torni a haver-hi confiança, per tant, governs, 

consumidors i empresaris haurien d’intentar donar confiança a la resta i entre ells 

mateixos: el govern té diversos mètodes ja explicats anteriorment, els consumidors 

necessiten informar-se més i els empresaris donant seguretat al lloc de feina. 

Quins problemes comportaran aquesta crisi a Espanya en un futur? 

L’atur és el gran problema d’Espanya, tant d’ara com del futur. Un atur tant alt, 

proper al 20%, és inviable perquè un país funcioni bé. El cost socioeconòmic d’això 

podria portar a l’Estat a la fallida. Per solucionar això cal un pacte urgent entre 

Estat, bancs, empresaris i treballadors per a una reforma laboral i un augment de 

productivitat i competitivitat. 

Per acabar, m’agradaria dir que, havent acabat aquest treball, he aprés uns 

coneixements ben útils per al meu futur acadèmic. Això de banda d’haver aprés a fer 

una recerca i a fer un treball de forma individual i totalment lliure com és el Treball de 

Recerca, que a banda de tota la feina i temps que m’ha portat, he gaudit parlant, 

explicant i donant la meva opinió d’aquest tema. 
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� Caixa Catalunya: www.caixacatalunya.com 

� Caixa Manresa: www.caixamanresa.es, i concretament per recuperar els texts de les 

ponències: http://www.caixamanresa.es/index_jornades.php?ubica=697  

� Wolters Kluwer: www.wolterskluwer.es 

� elEconomista: www.eleconomista.es  

� Orange: actualidad.orange.es 

� Dinero.com: www.dinero.com  

� Las provincias: www.lasprovincias.es  

� Europa Press: www.europapress.es 

� Diversos diaris: Diari de Girona, el País, el Mundo, l’Avui, la Vanguardia, el Periódico de 

Catalunya i el Diario Público 

� Wikimedia: es.wikipedia.org i ca.wikipedia.org 

� INE: www.ine.es 


