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Resum            
L’economia,  des de fa ja alguns segles, s’ha convertit en una de les bases del sistema 

mundial, ja que  pot fer variar qualsevol organització per tal d’adaptar-la al moment polític i 

social que s’estigui vivint. 

 I el que jo em vaig plantejar abans de començar la meva investigació, era si hi havia 

similituds entre, la crisi més profunda viscuda mai, i la que sembla que pot agafar el seu 

relleu. 

Per poder demostrar la meva hipòtesi, vaig centrar el meu marc teòric en analitzar  

detalladament, la que va ser la crisi del 29, pel que fa, a les causes, les conseqüències per 

l’atur i pels mercats entre d’altres i les solucions que es van dur a terme. I un cop tenint un 

coneixement previ sobre la crisi del 29,  vaig realitzar el marc pràctic, que es basava  en el 

recull de premsa, dels articles econòmics des del 23 de setembre fins al 23 de desembre de 

l’any 2008. L’objectiu era  esbrinar, les causes de la crisi actual, les conseqüències que està 

tenint i les solucions que s’han portat a terme fins al moment. 

Un cop analitzades ambdues crisis, la del 29 i l’actual, vaig comparar les diferents 

característiques de cadascuna, per poder, finalment afirmar o negar la meva hipòtesi inicial. 

 I vaig a arribar a la conclusió que les dues crisis, són semblants o  gairebé iguals, en quant, 

a les conseqüències, ja que aquestes acostumen a ser sempre molt anàlogues en totes les 

crisis, només varien segons la profunditat de la crisi. Les solucions aportades, també són 

molt semblants. Les solucions adoptades el 29 i les solucions actuals, es basen en el model 

econòmic Keynesià. En l’únic punt en què les dues crisis difereixen és en el de les causes. 

Finalment, vaig tenir el plaer d’entrevistar a dos grans economistas actuals, Dr. Fabià Estapé 

i Dr. Anton Costas, per poder comparar les diferents opinions  professionals. 
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Introducció           ___ 
Per fer la meva primera tesina he escollit fer un estudi comparatiu entre la crisi del 1929 i 

l’actual. Sempre he tingut interès per tot el que va passar en la crisi del 1929, com es va 

provocar la crisi, com s’ho va prendre la gent, són aspectes dels quals no en tinc 

coneixement, i són temes que sempre em desperten interès.  

Actualment estic pendent de tots els temes que tinguin a veure amb l’economia i el 

desenvolupament de la crisi, ja que és un tema que em preocupa i a la vegada m’interessa, 

tot i que a simple vista la crisi només pugui ser un dels molts problemes de la nostra 

societat, les crisis financeres són capaces de capgirar o deixar de banda tot els conflictes o 

problemes del moment. 

Un punt molt important de la meva tesina seran les entrevistes al Dr Fabià Estapé i el Dr 

Anton Costas, ja que  que podré saber des del punt de vista d’un profesional, el 

desenvolupament de les dues crisis, aquesta crisi, les solucions que ell  adoptaria,... 

 

El meu objectiu amb aquesta tesina és veure si trobem similituds entre les dues crisi, des 

del punt de vista econòmic, perquè si trobem precedents que tinguin semblances al 

desenvolupament d’aquesta, seria una forma de poder combatre-la, encara que l’objectiu 

proposat no és el de buscar solucions a la crisi. També comparar-les des del punt de vista 

social, ja que no sabem si els comportaments de la gent en aquesta crisi, poden ser 

semblants als de la crisi del 1929 o totalment diferents. 

 

La meva hipòtesi principal seria: 

 

Existeixen similituds entre la crisi del 1929 i l’actual a nivell social i econòmic 
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1.Marc teòric           
 
Introducció 

La dècada entre 1919 i el 

1929 va ser un període de 

desequilibris econòmics 

molt importants. D’una 

banda hi hagué un 

impressionant creixement 

en gairebé tots els àmbits, 

sobretot als Estats Units. 

Però d’altra banda també 

aquest creixement va 

venir acompanyat d’un 

important desordre monetari. 

És evident que la Primera Guerra Mundial va trencar intensament l’equilibri creat fins al 

moment, trasbalsant el sistema financer Nord-Americà i més tard l’internacional. 

Tot això va tenir com a conseqüència la pitjor crisi coneguda fins al moment. Des de llavors 

el sistema capitalista no ha tornat a ser igual, actualment l’estat té un paper més important 

en la planificació de l’economia. 
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1.1 Antecedents 

1.1.1 Crisi del 1920-1921 

A principis de 1921, a Occident, però concretament als EUA,que després de la Gran Guerra, 

va adquirir el poder que el va dur a ser la primera potència del Món, va començar a donar 

símptomes de que s’estava passant d’una economia de guerra a una economia estable, que 

va començar amb la crisi del 1920-1921. 

 

Després de molt estalvi forçós per parts de les famílies per culpa de la guerra, com a 

conseüència el desig de consumir va augmentar desmesuradament. Paral·lelament a aquest 

consum va augmentar la producció per satisfer aquest consum. Però cap al 1920 aquest 

sobreconsum va tocar sostre i com a conseqüència va començar a caure, provocant que els 

preus davallessin. Tot aquest procés en cadena va revelar el gran desequilibri que hi havia a 

l’època entre una producció desorbitada i la capacitat real de consum. Com a conseqüència, 

els països més desenvolupats del moment van començar a rebaixar els índexs de 

producció. Paral·lelament també van baixar les importacions i els països van començar a 

produir tot el que abans van deixar de produir per culpa de la guerra. El resultat de tota 

aquesta crisi va ser el tancament de moltes empreses i el sorgiment d’un important nombre 

d’atur obrer. 

 

Tot el desordre econòmic va provocar un blocatge dels mitjans de pagament internacional. 

Els bancs privats van seguir la mateixa línia i es van restringir els crédits. Aquesta manca de 

crédits va fer que a Europa es davallessin les seves compres en general i en els paÏsos 

proveïdors  s’acumulés l’estoc1. 

 

En dedinitiva, la crisi econòmica va tenir en els seus orígens una sobreproducció relativa i en 

un blocatge dels pagaments internacionals que va dificultar el comerç exterior i va 

augmentar encara més l’excedent de producció. 

 

Cap al 1922, després de la reabsorció dels estocs excedentaris2, l’economia mundial va 

tornar a assolir un cert equilibri. La crisi havia estat una crisi de reconversió, és a dir, un 

fenomen de transició entre una economia de guerra i el retorn a la normalitat. Ara bé, la crisi 

havia mostrat la inadaptació a escala muindial entre l’oferta i la demanda, i el desordre 

monetari existent, alhora  que havia afavorit el sorgiment de les polítiques proteccionistes. 

                                                             
1  Són els béns d'una entitat que es destinen a la venda o a la producció per a la seva posterior venda. 
 
2  És quan trobem un excedent agrari o de producció. 
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En síntesi, havia mostrat un seguit de problemes econòmics heretats de la guerra i que més 

endavant tornarien a sorgir amb molta més virulència.  

  

 1.1.2 Els desequilibris monetaris 

La Primera Guerra Mundial va trastornar el sistema monetari internacional. Europa va 

passar de ser una zona tradicionalment creditora a deudora, al mateix temps que 

s’enfonsava el sistema del patró  que havia regit l’estabilitat del sistema monetari al llarg del 

s. XIX. Els trastorns es van produir quan els països bel·ligerants van haver d’enfrontar-se a 

l’endeutament i a la inflació, en uns moments en què la pressió fiscal era del tot insuficient 

per encarar aquestes càrregues. Llavors es va haver de recórrer al deute intern i extern i a 

l’emissió de paper moneda sense reserves metàl·liques que en garantissin la convertibilitat. 

Això fou possible gràcies a  l’establiment, a partir del 1914, del curs forçat de la moneda. En 

conseqüència, les monedes eren inestables i els seu valor depenia de la confiança que 

inspiraven als operadors dels mercats de canvi. 

El resultat de tot aquest procés fou  l’aparició durant tot el període d’entreguerres de crisis 

monetàries freqüents que donaven com a resultat la depreciació d’algunes monedes. Les 

més débils eren evidentment la d’aquells països on la inflació era més forta. Els casos més 

espectaculars foren la devaluació del ien japonès en un 50 % del seu valor (1922) i 

l’enfonsament del marc Alemany en un 98% (1923). Per tal de resoldre aquest caos 

monetari i financer, el 1922 es va convocar la Conferència de Gènova, en la qual es va 

acordar una nova reglamentació, l’anomenat “gold exchange Standard”, en català patró d’or. 

Per tal de garantir el valor de la seva moneda i de reglamentar els seus pagaments 

exteriors, els Estats adherits al nou sistema monetari internacional podien utilitzar no sols 

l’or, sinó també unes divises convertibles en or: el dólar i, des del 1925, la lliura esterlina. El 

1928 el franc francès va esdevenir també convertible en or, encara que a una cinquena part 

del seu valor de pre-guerra. El sistema va poder funcionar més o menys bé fins al  1929, 

encara que la rivalitat entre grans centres financers com: Nova York, Londres i París, la 

insolidaritat entre els diferents Estats i la desconfiança en unes monedes que no semblaven 

del tot sòlides van dificultar la normalització monetària.  

 
 

1.1.3 Una gran expansió econòmica: els feliços anys 20 

Un cop superat el sotrac de la crisi, els anys 20 van donar uns impressió de prosperitat 

generalitzada. Els Estats industrialitzats van assolir unes taxes de creixement força 

elevades: als EUA, la producció industrial  es va doblar entre el 1921 i el 1929 i a Europa va 

augmentar un 60%. Aquesta creixença es va basar en l’expansió a gran escala dels avenços 

característics de l’anomenada Segona Revolució Industrial: 
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a) Una renovació del sector energètic, caracteritzada per un gran increment del consum de 

petroli o d’electricitat. En aquests anys, la mitjana de producció d’energia elèctrica al món va 

créixer una mtijana d’un 8% anual. 

 

b) La consolidació dels nous sectors industrials, com el químic o l’automobilístic, que van 

tenir un desenvolupament espectacular. Als EUA, la producció d’automòbils va passar de 

4000 vehicles el 1900 a 5 milions el 1929, i la indústria automobilística absorbia el 60% de 

la producció d’acer, el 84% de la de cautxú, el 75% de la de vidre i el 90% de petroli. 

D’altres sectors com la radiofonia o l’aviació van començar també a obrir-se camí 

ràpidament. 

 

c) El triomf del Taylorisme3, que va comportar unes notòries millores en la productivitat i 

que va implantar-se primerament en la indústria automobilística. Va ser el model de treball 

en cadena de la fàbrica Ford de Chicago el que més endavant va ser imitat per moltes 

indústries europees. 

 

d) L’augment de la concentració empresarial com a resultat de les fortes inversions 

necessàries per continuar per endegar una cadena productiva amb els nous mètodes de 

producció. Per competir les empreses es concentraven tant verticalment com 

horitzontalment,  fou el sorgiment de grans empreses que controlaven una part molt 

important del mercat. 

 

1.1.4 Un creixement econòmic profundament desequilibrat 

El creixement econòmic de la dècada del 1920 es va caracteritzar per les seves 

desigualtats, ja que no en vam treure el mateix profit ni tots els sectors econòmics, ni totes 

les capes socials, ni tots els Estats capitalistes. En primer lloc, l’augment de la producció va 

afectar sobretot els nous sectors industrials, com l’electricitat i l’automòbil. Mentre que els 

vells sectors, com el carbó, el cotó o la producció naval, es van enfonsar i no van arribar 

mai a assolir la seva producció de pre-guerra. Aquesta davallada de les indústries 

tradicionals va afectar França i sobretot Anglaterra, on tenien un pes força important. 

 

En segon lloc, l’agricultura no va viure una creixença similiar a la del sector industrial. Als 

EUA, sobretot els preus agrícoles es van mantenir molt per sota dels preus industrials i van 

generar un desequilibri a favor del sector aqrícola. Per tal de mantenir els beneficis, molts 

productors van voler augmentar els rendiments, fet que encara va agreujar molt més les 

dificultats, ja que la producció va créixer molt més que no pas el consum. Així cap al 1925 

                                                             
3 Correspon a la divisió de les diferents tasques del procés de producción en cadena. 
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els estocs van començar a acumular-se i van propiciar així la caiguda dels preus i el 

descens de la capacitat adquisitiva dels camperols, fet que no els va permetre de gaudir de 

la prosperitat industrial. En conseqüència, l’èxode rural va augmentar, molts pagesos van 

haver de malvendre les seves terres i emigrar cap a les ciutats. 

 

En tercer lloc, cal destacar una demanda insuficient, tant a l’interior dels Estats com a 

l’exterior.  A l’interior, els salaris dels obrers no van pujar al mateix ritme que milloraven la 

productivitat i els beneficics industrial. Per tant, l’augment de la producció no va anar 

acompanyat d’un increment paral·lel de la demanda i l’amenaça de la sobreproducció va 

començar a aparèixer. A nivell exterior, el comerç internacional, que havia estat un dels 

factors del creixement del segle XIX, es va veure bruscament frenat després de la Primera 

Guerra Mundial. Les rivalitats entre països amb dificultats per absorvir la seva pròpia 

producció va menar aquests a reforçar les seves fronteres i a adoptar polítiques cada cop 

més proteccionistes. 

 

En quart lloc, el món de la postguerra va conèixer un fenomen completament nou per 

aquelles dates: la inflació. El cost de la reconstrucció, les pensions a les víctimes el retorn 

dels emprèstits, les reparacions de guerra van donar lloc a un fort dèficit pressupostari dels 

Estats, que va ser finançat per un augment de la massa monetària. Aquesta alça va 

repercutir sobre els preus, que van pujar enormement, i va ser a Alemanya, l’Estat més 

fortament endeutat, on aquest fenomen es va paliar amb més cruesa. 

 

En cinquè lloc, l’atur va ser també un fenomen constant de tota la dècada. Aquest no va 

ser mai inferior al 9% de la població activa a Gran Bretanya i va arribar al 18% a Alemanya. 

L’atur va afectar principalment els treballadors de les indústries tradicionals, que van 

quedar al marge de l’embranzida industrial dels anys 20. 

 

En resum, la prosperitat afavorí els EUA, que, beneficiaris del retorn de la major part dels 

préstecs, van acaparar allò essencial del creixement industrial i dels intercanvis mundials. 

A Europa, l’embranzida econòmica també es va fer notar, però els deutes de la guerra, la 

inflació i l’atur van deixar un rastre molt difícil de superar. A tot arreu, però, la prosperitat 

fou passatgera, i tots els desequilibris econòmics que va provocar no van fer sinó preparar 

el camí cap al desastre del 1929. 
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1.2 La crisi del 1929 
La crisi del 1929 ha estat considerada per alguns autors com l’esdeveniment econòmic de 

major transcendència de la primera meitat del segle XX. La seva espectacularitat va 

commoure tot el món en les seves repercussions econòmiques, polítiques i socials van 

marcar les dues dècades posteriors.  

Com a conseqüència de la crisi, moltes fortunes es van arruïnar, moltes empreses van fer 

fallida, l’atur va assolir xifres desconegudes i l’economia, en general, va trontollar de tal 

manera que molts van pronosticar l’enfonsament del sistema capitalista. A més a més, la 

crisi va provocar un altre esdeveniment negatiu molt important com ho és la Segona 

Guerra Mundial, ja que la crisi i sobretot la depressió posterior van facilitar l’ascens de 

Hitler al poder. 

 
1.2.1 Les causes de la crisi 

Més de mig segle després del crac de 1929, el debat teòric sobre les causes i les 

interpretacions de la crisi manté tota la vigència. Pel que fa a l’amplitud de la crisi, els 

economistes liberals han sostingut la tesi que la crisi del 1929 va ser tan sols un dels 

accidents cíclis que periòdicament pateix el capitalisme. Al contrari, els economistes 

marxistes no han estat els únics a denunciar que la crisi no va ser un senzill accident del 

sistema, sinó el resultat de les disfuncions estructurals del capitalisme. Anant a les 

causes, s’han oposat les explicacions més monetaristes, que han responsabililtzat de la 

crisi el sistema monetari del Gold exchange standard, i les dels economistes Keynesians, 

que situen el desequilibri essencial no en els problemes monetaris, sinó en el 

desajustament entre la producció i el repartiment de béns, posant especial importància en 

el tema del subconsum4. 

La dificultat de resumir totes les interpretacions i les controvèrsies fa que centrem el tema 

dels orígens de la crisi en tres grans factors que recullen les diferents anàlisis que d’han 

fet de les causes de la crisi del 1929. En primer lloc, cal destacar, al llarg dels anys 20, un 

creixements de la capacitat productiva superior a la capacitat de consum de la població. 

El poder adquisitiu del mercat es va mantenir molt baix com a resultat de la relativa 

pobresa de la pagesia, de l’elevat nombre d’aturats i del baix nivell dels salaris obrers. En 

una societat que es decantava cada cop més al consum, el recurs al crèdit, que es va 

produir sobretot als EUA, va fer augmentar  la demanda i va provocar un desequilibri que 

tindria greus conseqüències.  

                                                             
4  Situació econòmica en la que la producció de bens de consum és superior a la seva demanda. 
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En segon lloc, a partir del 1925 va començar a apreciar-se als EUA una tendència a 

invertir els beneficis d’anys anteriors no directament en els sectors productius, sinó en els 

circuits del crèdit i de l’especulació borsària, activitats que van començar a prendre un 

ascens desmesurat i inquietant. Esperonats per uns beneficis abundosos i molt ràpids, 

milers de petits inversors van desviar els seus estalvis del consum i, fins i tot, van recórrer 

al crèdit per tal d’invertir en borsa. Tal com han afirmat alguns economistes americans, la 

borsa va convertir-se en una veritable obsessió col·lectiva. 

 

Finalment, també cal esmentar les responsabilitats de la gestió americana, que, principal 

propietària dels circuits financers internacionals, no va saber reorganitzar l’economia 

mundial després de la Gran Guerra. Sent la potència més productiva del món i 

posseïdors de la major part de l’or mundial, el fort proteccionisme americà dels anys 20 i 

el manteniment del dòlar en uns valors excessivament alts van dificultar el comerç 

internacional.  

Les taxes americanes van dificultar l’entrada de productes extrangers, mentre que l’alta 

cotització de la seva moneda impossibilitava l’exportació de les seves mercaderies.  

D’altra banda, els préstecs de guerra i les inversions americanes tant a Europa com a 

Amèrica Llatina o a Àsia havien fet augmentar la dependència financera de la gran 

potència  americana. El desastre va venir quan, a partir del 1928, i a remolc dels grans 

beneficis borsaris que es produïen en aquells anys als EUA, els capitals americans van 

orientar-se cap a l’especulació en borsa i les inversions a l’exterior van reduir-se 

considerablement. 

Tots aquests fenòmens van fer possible que un accident de borsa, la fallida de Wall 

Street, actués com a detonant d’una crisi econòmica generalitzada que afectà no tan sols 

els EUA, sinó totes les economies capitalistes. 

 

1.2.2 El Crac de Wall Street 

La primera manifestació de la crisi va tenir lloc a la borsa de Nova York quan, després de 

l’alça vertiginosa i injustificada de les accions als anys precedents. Alguns experts en 

borsa van començar a adonar-se que els beneficis de les empreses no tan sols no 

augmentaven al mateix ritme que la cotització de les accions, sinó que fins i tot aquests 

primers començaven a davallar. Com a conseqüència moltes accions van sortir a la 

venda en espera de treure’n encara un bon profit. La tendència a vendre va ampliar-se el 

dilluns 21 d’octubre del 1929 i , davant la pressió de desfer-se dels valors, les accions van 

començar a baixar. Així s’arribà al famós dijous negre, en què el pànic es va apoderar 

dels inversors i van ser posats a la venda  13 milions de títols, però com que ningú no 

volia comprar-los, el seu preu va disminuir hora rere hora. 
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Els dies següents la banca i els brokers5 van intentar frenar la caiguda de les cotitzacions. 

El mateix president dels EUA, el republicà Hoover, que havia pronosticat un era de 

prosperitat casi indefinida, va iniciar negociacions amb els principals centres financers del 

país per tal de restablir la confiança dels inversors. A mitjan de novembre la davallada de 

les cotitzacions de borsa va començar a deturar-se. Però la realitat econòmica era força 

desenciadora i la reccessió s’estenia arreu. Davant aquesta constatació, els valors de les 

accions va tornar a caure ininterrompudament fins al juny de 1932. Això va comportar la 

ruÏna de milers d’inversors, molts dels quals havien comprat les seves accions a crèdit i 

es trobaven totalment impossibilitats per tornar els préstecs dels bancs. 

 

1.2.3 Del crac borsari a la recessió econòmica generalitzada 

El sistema de crèdit sobre el qual s’havia desenvolupat el boom borsari va fer que la 

fallida de la borsa tingués conseqüències immediates pel sistema bancari i de crèdit. Per 

una banda, els deutors no podien tornar els préstecs i, per l’altra, la majoria dels 

prestamistes6 sovint havien acceptat accions de borsa com a garantia dels préstecs 

atorgats, per la qual cosa es trobaven també a punt de fer fallida. Les finestretes dels 

bancs que es van multiplicar perquè la gent pogués retirar els fons en dipòsit, i les entitats 

financereres van deixar dràsticament de concedir préstecs per al consum i per a la 

indústria. Tot això no va fer sinó agreujar el desfassament entre producció i consum. 

 

El descens del consum va accelerar la caiguda dels preus, que van disminuir en un 32% 

de mitjana entre el 1929 i el 1932. A remolc de la crisi bancària, la superprodució es va 

fer evident i els estocs acumulats van créixer enormement. Les inversions es van aturar 

dràsticament i moltes empreses van haver de tancar les portes. Als EUA, en tres anys 

van desaparèixer més de 100.000 empreses, i 5.000 bancs d’un total de 23.000 van fer 

fallida. En conseqüència, la producció mundial van disminuir un 40% entre el 1929 i el 

1932. El comerç mundial va col·lapsar-se totalment i el circuits financers van paralitzar-se 

mentre les monedes es devaluaven constantment. 

Mai una crisi no havia estat tan profunda, la renda nacional del EUA va passar de 87.000 

milions de dòlars a 39.000 milions en 4 anys i les inversions van passar d’un 15% del 

PNB7 a tan sols un 1,5%. 

La caiguda de l’activitat industrial va comportar un important augment de l’atur, que no va 

fer més que resaltar la crisi social. Es calcula  que el 1932 als EUA  al voltant del 25% de 

la població activa es trobava en l’atur, és a dir, uns 13 milions d’aturats. 

                                                             
5  Corredors de borsa. 
6  brokers, banquers i empresaris. 
7  (Producte Nacional Brut), s’utilitza per calcular el volum econòmic d’un territori. 
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Al camp, molts agricultors van arruïnar-se com a resultat de l’enfonsament dels mercats 

agrícoles. Per pagar els deutes, molts van malvendre les terres i van emigrar cap a l’oest. 

L’empobriment es va generalitzar i va afectar en major mesura la classe obrera, però 

també els empleats, 

membres de professions 

liberals i capitalistes 

arruïnats. La nupcialitat i 

la natalitat van disminuir 

espectacularment com a 

conseqüència de la 

misèria. El retrocés de la 

capacitat adquisitiva va 

incrementar encara més 

el subconsum i les 

dificultats augmentaven 

dia rere dia. 

 

  

1.2.4 L’ampliació de la crisi a nivell mundial 

Les connexions de l’economia internacional, la debilitat de l’economia europea i la seva 

dependència respecte a l’americana va fer que la crisi s’estengués ràpidament a nivell 

mundial. Del 1922 al 1929 el creixement industrial del EUA  i les seves inversions o 

préstecs a l’exterior havien estat el motor de la prosperitat. De la mateixa manera, la crisi 

americana va arrossegar darrere seu una  multitud de països i va provocar l’expansió de 

la crisi a nivell mundial. Tres van ser les vies que van facilitar aquesta expansió: 

 

a) El descens dels preus als EUA va repercutir arreu del món i va posar serioses 

dificultats a les empreses europees o japoneses, que tenien un preu força superior als 

americans. De la mateixa manera, els països exportadors de porductes agrícoles, 

com el Canadà, Amèrica Llatina, Europa Central, van veure dràsticament reduïdes les 

exportacions. 

b) El retrocés de la demanda americana, que va frenar pràcticament totes les 

importacions, va perjudicar els països exportadors. Les importacions dels EUA van 

passar de 4.300 milions de dòlars el 1929 a 1.300 milions el 1933. En conseqüència, 

el comerç mundial es va contreure enormement, ja que va disminuir en 2/3 entre el 

1929 i el 1932. 

c) La banca americana per tal de resoldre les seves dificultats, va repatriar els seus 

Ciutadans que intenten entrar al banc per treure el seus diners 
degut a la por  que  fes fallida. 
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capitals invertits a Europa o a Amèrica Llatina. Per  aquest canal, la crisi bancària va 

arribar a Europa. El banc austríac va ser el primer a fer fallida i els associats amb la 

banca estrangera va posar serioses dificultats a la banca alemanya i anglesa. 

 

Amb excepció de l’URSS, el món sencer va patir, a diferents nivells, els efectes de la 

crisi, sobretot si tenim en compte que molts països no havien aconseguit després de la 

guerra un equilibri econòmic i social. La crisi va arribar primer a les economies 

germàniques, és a dir Alemanya i Àustria, a causa de l’herència de la guerra, i més 

endavant a Gran Bretanya. Les repercussions de la crisi van trigar més a deixar-se sentir 

a França, i el tradicional aïllament de l’economia espanyola va fer que la crisi tingués a 

Espanya una intensitat molt menor.  

Els països exportadors de primeres matèries, és a dir, Brasil, Cuba, Argentina, el Sud-est 

asiàtic i Austràlia, també van patir els efectes de la recessió en veure dràsticament 

reduïda la demanda, tant de productes agrícoles com de primeres matèries industrials. La 

crisi va assolir una profunditat i una extensió insòlites. Tot el sistema internacional 

d’intercanvis, de producció i de finances es va enfonsar i la crisi es va convertir en una 

llarga depressió econòmica que es va perllongar durant tota la dècada del 1930. 
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1.3. La lluita contra la crisi 
Davant la greu crisi econòmica que calia afrontar, la majoria dels governs van decidir 

intervenir-hi i iniciar noves polítiques econòmiques per tal de buscar solucions i pal·liar-ne 

els efectes. Però va caldre esperar fins a la fi de la Segona Guerra Mundial per veure el 

sistema internacional totalment reconstruït. 

 

1.3.1 Les polítiques de tipus tradicional  

 La primera reacció dels governs davant la crisi fou la de deixar fer, tot seguint les teories 

econòmiques clàssiques que afirmaven que, d’acord amb els ritmes cíclics de les crisis, 

després de la depressió vindria ràpidament una altra època de prosperitat. Amb aquesta 

creença, els governs van prendre algunes mesures per tal d’ajudar a remuntar-la. Es van 

augmentar les tarifes aduaneres per protegir l’economia nacional i en alguns Estats es va 

arribar fins i tot a destruir el estocs acumulats per tal de mantenir els preus. A més, es va 

devaluar la moneda per tal  de millorar la competitivitat dels productes nacionals. Aquest 

va ser el camí del govern britànic, que va deixar flotar la lliura esterlina a partir del 1931, i 

el dels EUA, que van devaluar el dòlar el 1933. Com a resultat d’això, en dos anys 

aquestes monedes van perdre el 40% del seu valor. 

Una segona via per pal·liar la crisi va ser el recurs a la deflació, que va consistir a limitar 

el crèdit i a disminuir les despeses de l’Estat per tal de reduir la massa monetària i fer 

baixar  els preus i les rendes. Ara bé, aquesta política tenia també les seves 

contrapartides, ja que, disminuint les inversions públiques, donant una cobertura molt 

limitada als aturats i congelant el sou del funcionaris es reduiria encara més el consum. 

Es tractava d’una política monetarista que posava l’estabilitat monetària per sobre de la 

recuperació dels altres elements de l’economia. 

 

1.3.2 Les solucions Keynesianes: l’elaboració d’una nova doctrina econòmica 

John Maynard Keynes,  (Cambridge, 5 de juny de 1883 - Sussex, 21 d'abril de 1946) fou un 

economista anglès, les idees radicals del qual tingueren un gran impacte en el pensament i 

la política econòmica. És particularment recordat per apostar per una política 

governamental intervencionista, amb la qual el govern, utilitzant mesures fiscals i 

monetàries, ajudaria a mitigar els efectes adversos dels cicles econòmics. És reconegut 

com el pare de la macroeconomia moderna i les seves idees generaren una escola 

econòmica keynesiana. 

 

La persistència i l’amplitud de la crisi van portar un bon nombre d’economistes i polítics a 
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la creença que, per tal de posar-hi fi eren necessàries altres tipus de mesures de més 

llarg abast. En primer lloc, es proposava la necessitat d’una forta intervenció i direcció en 

matèria econòmica. El 1936 l’economista britànic J.M.Keynes va escriure el seu llibre 

Teoria General de l’ocupació, l’interés i el diner, en el qual va donar una justificació a les 

noves pràctiques econòmiques que duien a terme als EUA, i va elaborar tota una nova 

doctrina econòmica. Les teories de Keynes van significar una veritable revolució en el 

terreny econòmic i van marcar les polítiques econòmiques posteriors de tal manera, que 

el tipus de capitalisme que es va posar en pràctica a partir de llavors, és conegut com a 

capitalisme Keynesià. El seu llibre, contradeia alguns principis de l’economia clàssica, 

Keynes afirmava: 

a) Que les crisis no són passatgeres i que la recuperació econòmica no apareix 

automàticament si no s’actua en favor de la represa econòmica. 

b) Que la prosperitat depèn de la inversió i no de l’estalvi. 

c) Que la inversió no depèn solament de les taxes d’interès i del nivell del salaris, sinó, 

sobretot del consum i de la demanda. 

Per això, Keynes creia que per sortir de la crisi calia augmentar el consum i defensava la 

necessitat de millorar les condicions salarials per tal d’augmentar la capacitat adquisitiva 

de la classe obrera. Contrarrestant teories econòmiques que eren en vigor des de feia 

més d’un segle, afirmava que l’estalvi pot ser nefast i que l’augment dels salaris pot ser 

avantatjós quan s’està en una situació de manca de treball. Deia que el deure dels 

capitalistes no era el d’estalviar, sinó el contrari, el de consumir, ja que era només així 

com s’aconseguiria augmentar la demanda, mantenir els preus i estimular la producció. 

 

D’altra banda, va legitimar l’activitat econòmica de l’Estat mitjançant la inversió i les obres 

públiques per tal d’estimular l’economia i per assolir la plena ocupació. Finalment, va 

treure importància als  dèficits pressupostaris dels Estats, ja que valorava com a més 

important la intervenció de l’Estat per tal d’activar el país econòmicament que no pas el 

manteniment de l’equilibri pressupostari, sempre que el dèficit es mantingués dins unes 

proporcions raonables. 

 

1.3.3 L’experiència del New Deal americà 

Fou un programa polític del partit demòcrata dels Estats Units 

per afrontar la crisi del de 1929, la gran crisi del capitalisme 

liberal. 

El New Deal americà, va ser iniciat cap al 1933 amb l’ascens del 

demòcrata F.D Roosevelt a la  Casa Blanca, va ser el primer 

gran projecte econòmic per resoldre la crisi i anunciava moltes 
F.D Roosevelt 
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de les mesures que més endavant defensaria J.M Keynes en la seva teoria econòmica. El 

programa es va iniciar amb la creació de la Tennessee Valley Authority,  que consistia en 

un pla d’obres públiques finançat per l’Estat amb l’objectiu de crear riquesa en una de les 

regions més deprimides dels EUA. El projecte va tenir un impacte psicològic fulminant ja 

que es comentava que l’Estat havia començat a assumir la direcció dels negocis privats. 

 

Paral·lelament, l’administració americana va iniciar un política de facilitar crèdit públic per 

tal de rellançar les inversions. Era evident que tot això comportaria un notori dèficit 

pressupostari, però es confiava que el dèficit s’eixugaria amb els impostos que l’Estat 

podria recaptar un cop feta realitat la represa econòmica. Per poder controlar la massa 

monetària en circulació, l’Estat va iniciar un control més efectiu sobre els bancs i els 

establiments de  crèdit amb el propòsit d’impedir un nou desastre. La gran sacrificada de 

tot aquest projecte va ser la moneda, ja que, el 1934 el dòlar es va devaluar fins un 41%.  

A més a més, també s’endegà un pla agrícola encaminat a retornar als agricultors un 

nivell de vida acceptable gràcies a una política de puja  dels preus agraris. Per tal 

d’aconseguir-ho es va intentar reequilibrar l’oferta i la demanda, tot afavorint la reducció 

d’estocs agrícoles.  

La política industrial va ser també nova i es va encaminar a establir una col·laboració 

entre l’Estat i l’empresa privada a fi i efecte de frenar el descens dels preus i els beneficis. 

Els ajuts a les empreses tenien com a contrapartida la fixació d’un salari mínim i una 

disminució de l’horari laboral per tal de fer minvar l’atur. També es van donar facilitats a la 

creació de nous llocs de treball mitjançant subvencions i exempcions fiscals i l’Estat va 

iniciar una política d’ampliació de l’ocupació pública. 

 

Els resultats del New Deal van ser força desiguals. A nivell econòmic s’aconseguí més 

una estabilització econòmica  que no pas un creixement, ja que la renda nacional 

americana del 1939 no va aconseguir assolir els nivells del 1929. En realitat, la 

recuperació econòmica fou força limitada en relació amb els recursos i la magnitud de les 

mesures posades en funcionament. Val a dir que l’increment de la inversió pública no va 

poder compensar la debilitat de la inversió privada. A nivell social, les pèssimes 

condicions de vida van atenuar-se una mica i l’èxode rural es va anar frenant a poc a poc, 

però la permanència d’un nombre molt alt d’aturats i la crisi permanent va fer de la 

dècada dels 30 un període de fortes tensions i d’enfrontaments socials. 

 

1.3.4 Les respostes Europees 

D’altres països van seguir mesures semblants a les que havien posat en pràctica els 

EUA. A França el president socialista Léon Blum es va decantar per un política de 
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rellançament de la demanda mitjançant una política favorable a l’augment de la capacitat 

adquisitiva de la població. Així, el 1936 els salaris van ser elevats una mitjana d’un 15%. 

Tant a França com a la Gran Bretanya es va abandonar el patró or i la moneda va ser 

devaluada, alhora que s’imposaven mesures proteccionistes i l’Estat prenia la iniciativa en 

la creació de nous llocs de treball. 

 

Les polítiques econòmiques dels règims feixistes( Itàlia, Alemanya i el Japó) també es 

van caracteritzar pel fort protagonisme que l’Estat es reservava en la recuperació 

econòmica. L’autarquia8 econòmica, les obres públiques per tal de frenar l’atur i el 

rearmament en van ser els elements més característics. La reactivació del consum va 

arribar no tant per l’augment de la capacitat adquisitiva ( a Alemanya, per exemple els 

salaris van disminuir) com per la demanda creada per la nova indústria bèl·lica. La 

producció d’armaments, l’orientació dels béns de consum cap a l’exèrcit i el 

desenvolupament de  la indústria pesant van ser els elements clau per a la represa 

industrial. Ara bé, aquest camí menava indubtablement cap a la guerra. I així va succeir. 

Les dificultats econòmiques no es van resoldre fins després de la Segona Guerra 

Mundial, quan la reorganització de l’economia internacional va permetre un nova etapa de 

prosperitat, afermada sobre unes bases força diferents de les que seguiren el primer gran 

conflicte mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8  Política d’un Estat que intenta abastar-se amb  els seus propis recursos. 
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2. Marc pràctic           
Introducció 

La part pràctica d’aquest treball, consisteix en el recull de premsa, que té com a  objectiu 

arribar a unes conlusions sobre les causes, les conseqüències i les soluciones 

proposades, per tal de poder comparar-les, ja que és gairebé l’única forma de poder  

trobar  informació veritable sobre la crisi actual,  atès que aquesta encara no ha donat 

temps necessari com per  escriure llibres sobre les causes, les conseqüències... 

 

Vaig escollir el diari ‘La Vanguardia’, no per res en especial, sinó, pel simple fet que és 

una diari que tinc a l’abast cada dia, sense tenir la necessitat d’anar-lo a comprar, ja que 

no seria viable.  

 

El recull de premsa abasta des del 23 de setembre, que és quan vaig tenir clar que 

aquest seria el meu tema, fins al 23 de desembre del mateix any. Però no només per 

aquestes simples raons, també perquè vaig escollir aquesta època, ja que tenia 

coneixement que  la crisi seria novetat de portada i de grans números de planes uns 

quants mesos, però que després els diaris disminuirien la quantitat d’informació sobre la 

crisi, degut a que aquesta ja no seria una novetat per a la societat. 

 

Per poder  treure unes conclusions argumentades, he classificat tots els articles de 

premsa de forma que  tots tinguin el seu apartat i les he classificat de la següent manera: 

• Sector financer 

• Mercats borsaris 

• Sector públic 

• Tendències socials a causa de la crisi 

• Sector privat 

• L’atur 
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2.1 Recull de premsa de “La Vanguardia” 

2.1.1 Bancs i crisi financera 

El primer punt engloba tot el que tingui a veure amb els bancs i la seva situació actual, 

sobre els rescats que s’estan portant a terme per part dels Governs, els plans,  les 

garanties en els dipòsits, els tipus d’interès... 

 

 

 

 Gran Bretaña teme una fuga de 

depósitos hacia Irlanda 

 Dijous 2 d’octubre 2008 

Londres creu que les garanties 

donades per Dublín als quatre bancs 

més importants d’Irlanda del Nord,  

afecten a la competència amb els bancs anglesos. Atès que Irlanda ha garantit fins als 

100.000€ per compte i per persona, mentre que el Regne Unit, fins al moment només 

ha garantit 63.000 euros. 

 La AEB y la CECA ven innecesario 

ampliar garantías 

 Dijous 2 d’octubre 2008 

Les associacions de la banca i les 

caixes asseguren que no és necessari 

augmentar les garanties, i que  

 només els països que es troben amb dificultats i desconfiança econòmica prenen 

aquestes mesures, com Regne Unit o Irlanda, que ja les han incrementat fins al 63.000 

i als 100.000€ respectivament, fet que Espanya encara no s’ha donat. 

 La UE exige más regulación a la banca y 

más protección para los ahorradores 

 Dijous 2 d’octubre 2008 

La UE ha exigit una major regulació en 

el mercat financer, fixant una màxima 

del 25% dels fons del banc per  

 destinar-los a crèdits entre ells. També ha proposat crear una escola de supervisors 

que controlin i supervissin  el funcionament dels mercats financers en tot moment. 

 Las cuatro grandes potencias Europeas 

acuerdan ayudar a los bancos en crisis. 

 Diumenge 5 d’octubre 2008 

 Les quatre grans potències europees 

del G8, Regne Unit, Alemanya, França 

i Itàlia, han acordat que no hi haurà 

 un pla comú com el dels Estat Units, sinó que cada govern actuarà pel seu compte 

prenent les mesures que siguin necessàries, però sense descartar una  coordinació 

amb els altres veïns europeus. 
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 El Gobierno estudia comprar deuda de 

bancos y cajas para ofrecer liquidez 

Dilluns 6 d’octubre 2008 

Zapatero es reunirà amb els 

responsables de les majors entitats 

bancàries d’Espanya per conèixer el  

diagnòstic, a partir dels quals el Govern decidirà si compra deute de bancs i caixes per 

oferir liquidesa  i tornar a augmentar la quantitat de crèdit per a les empreses. 

 El euro cae por debajo de 1,35 dólares y 

hunde el petróleo 

 Dimarts 7 d’octubre 2008 

L’Euro està pagant molt car la 

descoordinació entre els països 

europeus per combatre la crisi. 

 Les primeres teories parlen sobre la sobrevaloració de l’euro, en l’època de prosperitat 

i que actualment s’està corregint. Els preus intervencionals  en els mercats del cru  

s’han desplomat per les negres previsions que el sector financer projecta sobre el 

creixement mundial. 

 Islandia considera tomar el control de 

toda la banca 

 Dimarts 7 d’octubre 2008 

El govern  islandès  ha anunciat que 

garantirà il·limitadament tots els 

dipòsits, al mateix temps que 

suspenia la compraventa d’accions de les sis primeres firmes financeres del país. 

Davant de la devaluació de la corona en un 60%, des de l’estiu de 2008 i la inflació al 

12%, el govern estudia sol·licitar l’entrada a la Unió Europea. 

 El gobierno se compromete a elevar la 

garantía de los depósitos 

 Dimarts 7 d’octubre 2008 

El president Zapatero s’ha reunit amb 

els presidents dels sis bancs més 

importants d’Espanya per valorar la 

resistència que té el sistema financer davant la crisi. Fins al moment, el Govern s’ha 

compromès a augmentar la garantia dels dipósits sense especificar encara el número. 

Tot i això, Zapatero ha tornat a assegurar que el sistema espanyol és el millor d’Europa. 
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 Londres ultima un plan de rescate de la 

banca por 64.000 miliones 

 Dimecres 8 d’octubre 2008 

El Regne Unit ha posat en marxa un 

pla de rescat per 64.000 milions 

d’euros a canvi d’accions dels bancs 

afectats.  Després d’una jornada caòtica a la City, els bancs més importants han patit 

caigudes considerables, excepte el banc HSBC, considerat fins al moment com el banc 

més immune a la crisi al gairebé no tenir cap actiu tòxic. 

 El Estado Espanyol compra deuda 

bancaria por 50.000 millones para 

inyectar liquidez 

 Dimecres 8 d’octubre 2008 

L’Estat crearà un fons de 30.000 

milions d’euros, ampliables a 50.000 a 

càrrec del Tresor Públic. Amb la  

intenció de comprar actius financers a bancs i caixes, per millorar la seva fluidesa i 

provocar un augment del diner en efectiu per facilitar la concessió de nous crèdits a les 

empreses i  que aquestes reactivin el seu cicle inversor. 

Los bancos centrales bajan tipos pero no 

convencen 

  Dijous 9 d’octubre 2008 

 Els bancs centrals de EE.UU, de la 

zona euro, Canadà, Regne Unit, 

Suècia i Xina, van donar la sorpresa  

 en un acte de coordinació a nivell mundial en la rebaixa dels seus respectius tipus 

d’interès, per impedir una contracció del crèdit. Tot això els bancs continuen pensant 

que es necessiten més baixades del tipus d’interès com aquestes, apropant-les a cero. 

Londres seminacionaliza los grandes 

bancos para evitar su colapso 

  Dijous 9 d’octubre 2008 

 El Govern Britànic  ha posat mig bilió 

d’euros a disposició dels bancs per 

evitar el seu colapse. 63.000 milions  

 per comprar actius preferencials dels bancs, que és el mateix que una nacionalització 

parcial. 253. 000 milions d’euros, per a préstecs a curt termini. I finalment 300.000 

milions per a que els bancs es tornin a deixar diners entre ells, fet imprescindible. 
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El Gobierno sólo destinará este año 

10.000 millones al fondo de liquidez 

  Dissabte 11 d’octubre 2008 

  El ministre d’economia va anunciar 

ahir, l’ampliació de la garantia dels 

dipósits fins als 100.000 euros. D’altra  

 banda, ja ha anunciat que durant el que queda de 2008 només destinarà 10.000 milions 

al fons de liquidesa, ampliables a 30.000 milions, només a partir del 2009. El problema 

és que aquest crèdit no arribarà als bancs fins d’aquí a dos mesos. 

Vuelve el Estado 

  Diumenge 12 d’octubre 2008 

 Les nacionalitzacions que s’han dut a 

terme en aquests últims mesos per 

intentar salvar el sistema capitalista  i 

 augmentar la liquidesa, són exemples de la intervenció de l’Estat.  Un altre exemple 

que caldria recordar seria la recuperació del sistema financer Espanyol al forçar als 

bancs amb ganancies a quedar-se als bancs en crisi, per evitar l’apocalipsis del sistema. 

 Los paises europeos lanzan un plan 

conjunto para auxiliar a los bancos 

  Dilluns 13 d’octubre 2008 

 Els països de la zona euro, juntament 

amb el Regne Unit, han anunciat un 

pla conjunt que es basa en donar  

 diners a les PYMES,  en sacions als directius dels bancs intervinguts, protecció dels 

bancs rellevant, crèdits interbancaris garantits i via oberta  a la nacionalització parcial. 

 El Gobierno aumenta los avales a la 

banca en 100.000 millones en el 2009 

  Dimecres 29 d’octubre 2008 

  Després de la reunió amb el 

president del Banc Central Europeu, el 

vicepresident Solbes va anunciar un  

altre aval xifrat en 100.000 milions, que s’uneixen als altres 100.000 milions ja 

anunciats, per bancs i caixes,. Però que no ha servit per restablir la confiança entre els 

bancs. 
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 La Fed baja el 1% los tipos de interés y 

dibuja una panorama de recesión 

  Dijous 30 d’octubre 2008 

 La Reserva Federal dels EE.UU va 

anunciar una rebaixa dels tipus 

d’interès, tot  i que  assegura que la  

 rebaixa no es traduirà en una millora inmediata. Alhora que les principals borses del 

món, exceptuant Wall Street, han observat pujades històriques, com per exemple l’IBEX 

35  que ha registrat la seva segona major pujada  de la seva recent història. 

El cierre del crédito frena las ventas de 

electrodomésticos y bienes duraderos 

  Dilluns 17 de novembre 2008 

 La indústria de l’electrònica dels béns 

a llarg termini s’han vist afectada per la 

restricció dels crèdits. Durant el segon 

 trimestre del 2008 les deudes aplaçades mitjanes de crèdit han passat dels 3200 euros 

als 6200. En un any les majors caigudes han estat les dels automóvils, un 40% i les de 

l’aire acondionat, un 40%. 

 La inflación cae al 2,4 % en noviembre 

por el desplome del precio del petróleo 

  Dissabte 29 de novembre 2008 

 La brusca reducció del preu del petroli 

ha provocat una baixada de la inflació, 

situant-la al 2,4%. Segons els  

 economistes, aquesta caiguda tindrà un impacte en l’economia real, ja que pot provocar 

l’efecte d’horror econòmic , que significa: perquè comprar avui si demà estarà a més 

bon preu, agreujant encara més la situació i alimentant el cicle negatiu. 

 Trichet amenaza a la banca con dejar de 

bajar tipos si el Euribor sigue alto 

  Dimecres 10 de desembre 2008 

 El Banc Central Europeu està 

preocupat perquè veu que la seva 

política monetària no arriba a  

 l’economia real, i el seu president ha amenaçat a deixar de fer rebaixes si l’Euribor, que 

és la mitjana del percentatge al que una sèrie de bancs es deixan els diners entre ells. 

Aquesta amenaça té com a causa la por de quedar-se sense eines per combatre. 
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 El FMI prevé que la recesión en Espanya 

será profunda y con alto desempleo 

  Dijous 11 de desembre 

 El FMI preveu que la crisi a Espanya 

serà molt profunda  i prolongada. I 

l’única solució que considera viable és 

 l’enfrontament a un procés de profundes reformes estructurals, sobretot en el mercat 

laboral, que implicaria la pèrdua dels drets adquirits pels treballadors. Al novembre el 

FMI havia previst una contracció del 0,7%, però assegura que serà superior al -1%. 
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2.1.2 El mercat bursàtil Mundial 

Aquest punt engloba tot el que tingui a veure amb els mercats bursàtils mundials i els seus 

índexs i la forma de reacció que tenen envers les actuaciones de l’Estat, o envers notícies 

negatives 

 

 

 

 Fuerte rebote de Wall Street tras el lunes 

negro 

 Dimecres 1 d’octubre 2008 

 Després del fatídic dilluns negre, on 

es va perdre més de 10 bilions de 

dólars, Wall Street ha patit un fort  

 rebot del 4% que ha contagiat a la major part de borses de les capitals europees, on les 

que han liderat les majors pujades  han estat les borses de Londres i París. Tot i que els 

bancs segueixen desconfiant entre ells i només deixen diners al BCE. 

 El “efecto Jazz” también golpea a 

Latinoamérica 

 Dijous 9 d’octubre 2008 

La nefasta setmana a nivell econòmic 

en tot el món Occidental, ha tingut les 

seves conseqüències a  

Llatinoamèrica, on s’han hagut d’aprovar diferents plans de rescat per part dels governs 

per evitar el colapse financer provocat per Occident, per minimitzar l’impacte en les 

borses de tota Llatinoamèrica, on Brasil és la que ha patit un major impacte. 

  Las bolsas europeas capitulan y Wall 

Street aguarda la respuesta del G-7 a la 

crisis 

 Dissabte 1 d’octubre 2008 

Les capitals mundials han viscut una 

altra jornada negra en tots els mercats, 

on l’IBEX ha patit una caiguda del -9%, 

a major de la seva història.  

Tot i que durant aquesta setmana els presidents de les principals potències mundials 

han anat presentant progressivament els seus plans d’estimulació econòmica, els 

inversors segueixen sense creure en les mesures. 

  Expectación ante la reacción de los 

mercados tras el despliegue mundial 

 Dissabte 1 d’octubre 2008 

Els líders mundials han tornat a 

assegurar que estan disposats a 

prendre mesures urgents per evitar 

un setmana negra com la que es va viure al setmana passada. Tot i això alguns 

segueixen pensant que hi ha massa declaració de principis i pocs plans concrets. 
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Las bolsas registran subidas históricas.   

 Dimarts 14 d’octubre 2008 

Després de l’expectació del dia 

anterior les borses han contestat de 

forma satisfactòria, registrant  

pujades històriques en la major part de les borses, com l’11% a Wall Street, el 10% a 

l’IBEX o el 14% de Sao Paulo. Aquesta pujades històriques són una resposta als plans 

d’intervenció per part dels governs, que en total ja han injectat gairebé 2 bilions en la 

banca. 

Euforia en las bolsas tras el rescate de 

citigroup 

 Dimarts 25  de novembre 2008 

A Estats Units i a Europa, les borses 

s’han disparat després que un 

sentiment d’alleugeriment recorregués  

 els parquets, sobretot per la supervivència de Citigroup, un dels bancs més importants 

del Món i perquè s’ha vist que el govern de Bush  ha actuat corregint les polítiques 

prèvies i assegurant que salvaran més bancs si és necessari. 

  EE.UU confirma que lleva un año en 

recesión y las bolsas se desploman 

 Dimarts 2 de desembre 2008 

Wall Street va tornar a viure una 

jornada negra  davant l’al·uvió de 

dades negatives que arriben des de la 

Indústria, com per exemple, que EE.UU la primera potència mundial ha confirmat que 

porta un any en recessió i que l’activitat manufacturera a EE.UU està als 36 mentre que 

el nivell 50 és el que separa el creixement de la recessió. 
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2.1.3 Països i Estats 

Aquest punt engloba tot el que tingui a veure amb declaracions de presidents d’Estat, amb 

plans d’estimulació per part dels Estats, amb la situació de les administracions públiques i 

amb  rescats que es porten a terme amb diners públics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bush:”podemos resolver la crisis, y lo 

haremos” 

 Dissabte 11 d’octubre 2008 

Després de varies compareixences, 

Bush no aconsegueix  calmar el temor 

dels seus ciutadans. 

Washington estudia ara garantir il·limitadament els dipòsits bancaris en EE.UU, com una 

possible eina, de les moltes que tenen a l’abast segons Bush, com un pla de 700.000 

milions de dòlars per rescatar el sector financer. 

  Las grandes potencias se emplazan en 

una respuesta global a la crisis 

 Diumenge 12 d’octubre 2008 

EE.UU mira ara cap a Orient en la 

seva búsqueda desesperada de 

recapitalització, on Xina, amb dos  

bilions de dòlars invertits en la deuda dels Estat Units, pot ser una font potencial clau per 

l’economia estadounidense i perquè els països emergents participin en les operacions 

de rescat. 

  Obama propone un agresivo y  costoso 

plan contra la crisis 

 Dimarts 14 d’octubre 2008 

En un acte  d’estratègia sobre McCain, 

Obama ha presentat el que serà el seu 

pla contra la crisi per 60.000 milions de  

dólars adicionals al 115.000 milions ja inclòs en el seu programa electoral. Aquest pla es 

basa una moratòria de tres mesos en l’execució d’hipoteques, crèdits pel Departament 

del Tresor a les empreses que crein llocs de treball i crèdits als municipis per a que no 

parin les obres de la infraestructura, com a propostes més importants. 
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  Catalunya entrará en recesión en el 2009 

con una caída del PIB del 0,1% 

 Dimecres 29 d’octubre 2008 

Segons el Govern Espanyol, les 

previsions per l’economia catalana són 

realmente dolentes, més que per al  

conjunt d’Espanya. La previsió per Espanya a principis de mes és d’un 1%, mentre la 

previsió per a Catalunya serà d’un -0,1%. En quant al dèficit de les administracions 

públiques d’Espanya, actualment és d’un 1,9% del PIB, gairebé el doble que Catalunya 

que té un dèficit de l’1%  del PIB. 

  China multiplica sus acciones para 

sortear los efectos de la crisis 

 Diumenge 9 de novembre 2008 

 Xina ha posat en marxa un paquet 

d’accions, per 575.000 milions d’euros, 

per a mesures fiscals, monetàries,  

creditícies i un pla d’inversió en infraestructures. El retall en el creixement del gegant 

asiàtic en 4 punts des de l’any passat preocupa molt,  que la seva economia es basa en 

l’exportació a Occident, i una rebaixa  d’un 1% en el PIB del EUA o de la UE significaria 

una baixada del 7% de la seva exportació. 

  Una cumbre para tomar el pulso al 

capitalismo 

 Divendres 14 de novembre 2008 

En el cim del G-20, en el qual, 

finalment estarà Espanya gràcies a 

França, cada president portarà una  

proposta per resoldre la crisi, almenys per minimitzar el seu impacte. El cim se celebrarà 

als Estats Units, que actualment ocupa un 21,3% del PIB mundial. També està previst 

que estiguin presents els presidents del FMI, del BCE i del Banc Mundial. 

  Obama bendice la cumbre 

 Dilluns 17 de novembre 2008 

Els reptes per al nou president es 

multipliquen, i és que , l’augment de  

l’atur, el baix consum, la contracció del PIB, el colapse dels bancs, i la indústria 

automobilística  a prop de fer fallida, són problemes amb els quals el president haurà de 

posar remei. El problema sens dubte, prioritari, és el perill de fallida a Detroit. 
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  Japón, la segunda economia del planeta, 

entra en recesión 

 Divendres 14 de novembre 2008 

Japó, la segona economia del planeta, 

ha entrat en recessió després de dos 

trimestres consecutius amb caiguda 

del PIB en un -0,9% el segon i un 

-0,1% en el tercer. La dada més significativa, és que per primer vegada des de la Gran 

Depressió de 1930, el països rics entran en recessió de forma sincronitzada, extenent la 

crisi per tot el món. I el pitjor és que segons  Tòquio, existeix el risc d’empitjorament. 

  Obama anuncía su ‘New Deal’ 

 Diumenge 23 de novembre 2008 

 El president dels Estats Units ha 

anuciat que està preparant un  

ambiciós pla d’estímul econòmic, al  

més pur estil Keynesià, amb l’objectiu de crear 2,5 milions de nous llocs de treball en 

només dos anys. Moltes de les seves solucions presenten molts paral·lelismes amb les 

del New Deal de Roosevelt, tot i que adaptades a la crisi actual, basades en massives 

inversions en obres públiques d’infraestructura i en energies netes renovables. 

China asume un papel de liderazgo en el 

combate contra la crisis global.   

 Diumenge 23 de novembre 2008 

Després del cim Àsia- Pacífic de Llima, 

el president Hu Jintao de Xina a 

assumit un paper de lideratge davant 

dels Estats Units el qual els està menjant terreny en l’economia global. En aquest cim 

van estar presents entre d’altres, els  Estats Units, Xina i Rússia, que tots junts 

concentren el 55% de la producció mundial. 

  Camino ‘verde’ para salvar la economia 

 Dilluns 24 de novembre 2008 

 Una de les opciones que es barallen a 

Washington és la  d’un ‘green new 

deal’, creant llocs de treball  

especialitzats  en activitats que no emetin CO2. D’aquesta manera s’intenta seguir el 

model alemany, que ha creat 250.000 llocs de treball només en el sector ‘verd’. I és que 

per alguns, la crisi és la millor oportunitat per canviar el model, per evitar un altre cicle 

de consum excessiu i contaminant. 
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“Europa tiene que liderar la tercera 

revolución industrial” Jeremi Rifkin 

 Dilluns 24 de novembre 2008 

Jeremy Rifkin, un esconomista dels EUA, 

creu que una de les causes d’aquesta crisi 

financera, és la connexió que existeix amb  

la crisi energètica, perquè depèn del petroli. Segons ell, després de la primera revolució 

industrial, coincidint del carbó i  la impremta, i de la segona revolució coincidint amb els 

materials fòssils. I la tercera revolució ja està en camí i és la revolució de les 

telecomunicacions, ja que cadascú pot crear informació i distribuir-la lliurament. 

Sarkozy no logra arrastrar a Merkel a un 

plan europeo 

 Diimarts 25 de novembre 2008 

 Després de la reunió entre Sarkozy i 

Merkel va quedar clar que estaven 

d’acord amb tot el que tingués a veure  

amb la  crisi econòmica, excepte  en crear un pla europeu en el qual participés 

Alemanya, però Merkel s’ha negat, ja que considera que no s’ha de confondre l’acció 

amb la precipitaciói que primer s’ha d’esperar a l’efecte de les mesures adoptades per 

cada país. 

Obama se erige en lider anticrisis 

 Dimarts 25 de novembre 2008 

El futur president del EUA ha presentat 

avui el que serà el seu equip econòmic 

durant el seu mandat. Obama vol 

recolzar-se en homes de l’ex president Clinton per tornar al camí de la prosperitat per la 

que va transitar el país en els noranta. Els nous rectors seran Timothy Geithner, 

president de la Reserva Federal de NY, Laerence Summer que va ser  secretari del 

Tresor, Christina Romera que dirigirà l’equip d’experts econòmics de la Casa Blanca. 

Bruselas pide invertir 200.000 millones en 

reanimar la economía 

 Dijous 27 de novembre 2008 

 Europa necessita inversions per un 

valor de 200.000 milions per sortir de 

la crisi, o almenys no entrar en  

recessió. El problema és que segurament  el total de les mesures aprovades per cada 

Estat no arribin al valor necessari, mínim, ja que segons el president de la CE els diners 

invertits són insignificants per ressoldre la crisi i que es necessiten molts més. 
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Plan para reactivar el consumo en EE.UU 

 Dimecres 26 de novembre 2008 

 EE.UU ha anunciat un nou pla xifrat 

en 800.000 milions que injectarà la 

Reserva Federal per evitar una  

profunda recessió. Amb l’objectiu de facilitar la concessió de crèdits als consumidors. 

Aquest pla es suma als 700.000 milions aprovats a l’octubre, dels quals ja s’han gastat 

la meitat, no en la compra d’actius tòxics sinó en l’entrada de l’Estat en el capital dels 

bancs. 

La crisis internacional empuja a la 

indutria china a cambiar de modelo 

 Dilluns 8 de desembre 2008 

 La crisi està provocant que fins i tot 

països emergents com Xina, es vegin 

obligats a canviar el seu model  

industrial. Fins al moment el model era produir còpies de baix cost i exportar-les a 

Amèrica principalment. Però la crisi està impulsant a  un nou model, que es basarà en la 

formació de treballadors i en la creació de productes de qualitat i marca. 

Zapatero desoye las medidas de los 

empresarios para salir de la crisis 

 Dimarts 12 de desembre 2008 

 El president Zapatero va estar present  

a la conferència empresarial, per 

anunciar que no pensa adoptar les 

reformes  estructurals, ni la rebaixa dels impostos, ni la reforma prevista de la Seguretat 

Social per retallar les despeses de la futures pensions públiques, reclamades per les 

empreses com a mesures per sortir de la crisi. 

La receta anticrisis de Zapatero: tirar la 

casa por la ventana el 2009 

 Diumenge 14 de desembre 2008 

  El president ha anunciat la major 

inversió pública en democràcia de la 

història d’Espanya per l’any 2009. 

 Després que cada país escollís quin camí agafar contra la crisi, Zapatero, al contrari 

que Gordon Brown que ha decidit rebaixar els impostos, ha optat per augmentar la 

despesa pública, que de moment està valorada en 33.000 milions d’euros. 
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EE.UU roza la barrera del tipo cero tras la 

última bajada de la Fed 

 Dimecres 17 de desembre 2008 

  La decisió de la Reserva Federal de 

rebaixar ahir el seu tipus d’interès del 

1% al 0,25%, indica que s’apropa el  

final de la política de descensos dels tipus d’interès, a un pas del límit absolut de la 

política monetària, que era l’única eina de política macroeconòmica de les últimes tres 

dècades. 

Bélgica navega a la deriva 

 Dimecres 17 de desembre 2008 

   El Govern federal ha dimitit en el 

pijtor moment per a l’economia del 

país després que  el cas Fortis es 

compliqués més del que estava previst. Actualment la supervivència del banc està molt 

poc clara. Els problemes de Fortis, espina dorsal de Bèlgica, van començar amb la 

fallida de Lehman Brothers. 

Obama prepara un plan más agresivo 

para combatir la crisis. 

 Dilluns 22 de desembre 2008 

   Barack Obama, alarmat per la 

magnitud de la crisi, s’ha reunit amb el 

seu equip econòmic per donar un punt 

més ambiciós a les propostes 

D’estimulació econòmica, amb l’objectiu de crear 3 milions de lloc de treball durant els 

pròxims anys, enlloc del 2,5 milions previstos. Aquest canvi és degut a que l’economia 

està molt pitjor del que en un principi creia l’equip econòmic. 



    
Estudi comparatiu de la crisi del 1929 amb l’actual 

 
 

A. Nissim 36 de 74 

2.1.4 Empreses privades 

Aquest punt engloba tot el que tingui a veure amb el sector privat, conseqüències, causes 

de la situació de les empreses, els seus índex de ventes... 

 

 

 

 

Las ventas de coches se hunden otro 

32% y retroceden a niveles de 1996 

 Dijous 2 d’octubre 2008 

   El Govern ha anunciat un altre 

descens del 32% en la matriculació de 

cotxes  en el que va d’any, i segons 

 ha dit el President de la Generalitat, això només pot provocar més expedients de 

regulació ja que gairebé totes les marques han registrat un descens major del 20%  i ja 

han començat a prendre mesures de reestructuració en els pressupostos i en els salaris. 

El Govern estudia alternatives de 

liquidesa per desbloquejar les pymes 

 Diumenge 9 de novembre 2008 

  Després d’aprovar una sèrie de 

mesures entre les quals  hi ha la 

creació d’un fons de 50.000 milions per  

a les caixes i bancs. Ara el Govern estudia, també, la creació d’un altre fons  per donar 

liquidesa a les petites i mitjanes empreses. Una altra proposta és la de prorrogar les 

hipoteques de les famílies  que es troben a l’atur, per evitar un pujada de la morositat. 

Solbes anuncia un plan de ayuda a las 

pymes de sólo 19.000 millones 

 Divendres 14 de novembre 2008 

   Solbes, el ministre d’economia, ha 

anunciat un nou pla d’ajuda a les 

petites i mitjanes empreses xifrat en 

19.000 milions d’euros, un quantitat, considerada molt baixa degut a que als bancs i a 

les caixes se’ls va donar 50.000 milions. Aquesta mesura té com a objectiu  que les 

PYMES puguin pagar les nómines i als seus proveedors. 

Las inmobiliaries en concurso suman 

9.000 millones de deuda 

 Dimarts 18 de novembre 2008 

  La banca mira de reüll al sector 

inmobiliari, ja que aquest acumula un 

deute de més de 9.000 milions als 

principals bancs espanyols, que van cometre el gran error de donar crèdits sense 

regulació i sense garanties hipotecàries i ara els està passant factura. Les inmobiliàries 

més destacades són Martinsa-Fadesa amb 5.100 milions i Lábaro amb 800 milions. 
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Sebastián anuncia para enero un plan 

para  salvar el automóvil 

 Dimecres 26 de novembre 2008 

  El ministre d’Indústria i els nou 

consellers de les autonomies 

afectades van pactar ahir un nou pla  

per salvar la indústria de l’automòbil a Espanya, que ha tingut unes caigudes del 25% en 

les seves ventes. L’objectiu d’aquest nou pla  és aconseguir que la indústria segueixi 

fabricant a Espanya i no emigri a zones on els costos són més baixos. 

Sacyr reduce un tercio su deuda con la 

venta de Itínere a Citigroup 

 Dimarts 2 de desembre 2008 

 Algunes de les mesures que estan 

portant a terme les empreses, per 

reduir els efectes de la crisi és la venta 

 de paquets  d’altres empreses que controlaven, per reduir els seus deutes. Una altra 

solució és la unió que també s’està portant a terme entre els diferents bancs, per 

combatre la crisi, sens dubte la unió és segons el Govern, la forma més eficient de 

combatre la crisi. 

Auxilio para evitar que Detroit se 

derrumbe 

 Diumengre 7 de desembre 2008 

  Després que General Motors i 

Chrysler supliquessin a senadors i 

congressistes  perquè ajudessin les 

seves companyies que estan aprop de 

 fer fallida. L’administració Bush està ultimant els detalls de l’acord que hauria de facilitar 

la injecció immediata d’entre 15.000 i 17.000 milions  de dòlars. 

Bush, dispuesto a salvar Detroit por su 

cuenta 

 Dissabte 13 de desembre 2008 

  Després que el pla per salvar Detroit 

es presentés al Senat, aquest l’ha 

vetat deixant molt tocat  el rescat  

pactat  entre els demòcrates i l’Administració Bush. La Casa Blanca, està disposada a 

utilitzar una parts del fons de 700.00 milions,  que en un principi Bush s’havia negat  a 

utilitzar. El problema és que d’aquests fons només en queden 15.000 milions de dòlars. 
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Caixa Catalunya vende los inmuebles de 

su red de oficinas a inversores 

 Diumenge 14 de desembre 2008 

  Degut a la crisi, la majoria dels bancs 

s’estan desfent dels seus actius 

inmobiliaris per desconnectar-se 

completament  amb el sector Inmobiliari, un dels més afectats per la crisi i el més 

vulnerable a la crisi, degut a la seva poca estabilitat. D’aquesta forma els bancs com 

Santander, BBVA o Banc Sabadell que ja han efectuat aquesta venta, tindran l’ocpció 

de millorar la seva solvència i de disposar de més recuros per invertir. 

Se acabó Woolworths 

 Diumenge 14 de desembre 2008 

   La cadena de magatzems, amb 99 

anys d’història, comptava amb 800 

establiments al Regne Unit i 30.000 

Treballadors. La companyia, tot un símbol del comerç britànic, i del paisatge nacional, 

ha fet fallida amb un passiu de 450 milions d’euros en llibres. Una de les causes, és la 

mala gestió econòmica i una estructura en propietat que va fer impossible la seva venta. 

Inversores catalanes compran Spanair a 

SAS por un euro 

 Divendres 19 de desembre 2008 

  La companyia Spanair, anteriorment 

propietat de SAS, que ja feia mesos 

que estava en venta, ha estat  

comprada per un grup d’inversors, pel valor d’un euro. La companyia va facturar l’any 

passat 1,175 milions d’euros amb una pèrdua de 31,4 milions, a causa de l’alt preu del 

petroli a l’estiu. L’empresa viu moments molt complicats amb la reducció de 400 

treballadors i el gravíssim accident que va patir a l’agost passat. 

Bush salva in extremis a Chrysler y 

General Motors 

 Dissabte  20 de desembre 2008 

 La Casa Blanca va aunciar ahir un pla 

d’emergència per a GM i Chrysler, les 

companyies més desesperades, per 

17.400 milions de dòlars. Aquesta ajuda, també tindrà les seves condicions: els 

fabricants hauran d’utilitzar les ajudes per convertir-se en viables financerament. L’Estat 

obtindrà  accions de les empreses per examinar els comptes. L’eliminació de despeses 

innecessàries, com jets privats... si alguna no es compleix hauran de tornar els diners. 
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La irrupción de los constructores en la 

energía deja una deuda de 164.000 

millones 

 Dilluns 22 de desembre 2008 

 Ara fa uns anys, els grans grups 

constructors van veure en el sector 

energètic, com la millor fórmula per    

diversificar la seva activitat. 

 Però actualment el deute que aquest procés ha comportat(164.000 milions) es fa un 

pes massa gran pels constructors, que ja han començat a desprendre’s de les seves 

accions i al 2009 tornaran al negoci tradicional. 

Toyota auncia que registrará sus 

primeras pérdidas desde 1941 

 Dimarts 23 de desembre 2008 

 Toyota va anunciar ahir que registrarà 

les seves primeres pèrdues des de 

1941, a causa del brutal enfonsament  

   que ha sofert el ien, de la profunda caiguda de les ventes i  del desplom del seu primer 

mercat, Estat Units, on és impossible ara per ara, aconseguir finançament per adquirir 

cotxes, i on els dos terços dels compradors acostumen a comprar a crèdit. 
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2.1.5 Tendències socials a causa de la crisi 

Aquest punt es centra en els efectes que està tenint la crisi sobre la societat, dóna 

solucions als consumidors per poder disminuir les seves despeses i parla de los 

conseqüències positives de la crisi. 

 

 

   

Europa recomienda comprar en la red 

para sortear la crisis 

 Dimecres 8 d’octubre 2008 

 Europa recomana comprar per 

internet ja que un estudi demostra que 

per exemple una mateixa càmera pot  

costar un 50% menys a Finlàndia que al Regne Unit. L’únic problema fins al moment, és 

que la gent creu que és més segur comprar els productes que es troben al país que un 

que es troba a l’estranger. Las majors diferències són a la roba, als cotxes i als mobles. 

Cambios en los comportamientos de los 

consumidores 

Dijous 9 d’octubre 2008 

Davant la crisi, moltes famílies amb 

problemes econòmics han optat per 

seguir un procediment abans de  

comprar el producte desitjat. Analitzar el producte de les diferents marques i fer 

comparacions qualitat/preu(marques blanques), un cop escollit el producte, es fa un 

exercici de consciència, avaluant si el producte és necessari o es podria prescindir d’ell. 

Mirar el precio por quilo y no dejarse 

llevar por el 3x2 

 Dijous 9 d’octubre 2008 

 Per  estalviar en la  compra 

d’aliments, el 30% de la famílies ha 

canviat a marques més barates.  

el 47% aprofita les promocions que no feia abans. El 35% es permet menys luxes. El 

39% a canviat a marques blanques i  el 33% aprofita les ofertes per omplir el magatzem. 

I és que segons els experts el model de consum desmesurat s’ha acabat, i la psicosis 

de la crisi s’ha instal·lat a la llar.                   

 La crisis anima las ventas en ‘outlets’ 

Divendre 28 de novembre 2008 

 El jove sector dels outlets, explota les 

seves virtuts en moments de crisi. 

L’increment de l’oferta de les marques 

hagudes de col·locar en el mercat dels stocs que es queden a la botiga, incita a un 

consumidor atret per les grans ofertes. Segons el fundador de la Roca Village, les 

ventes s’han disparat en els últims tres mesos espectacularment. 
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Navidad y crisis 

 Diumenge 7 de desembre 2008 

 La campanya nadalenca en la que 

acabem d’entrar, serà un bon 

termòmetre per mesurar  l’abast de la 

  Crisi econòmica en la butxaca del consumidor. Tots els sector socials i sobretot el 

polítics demanan que la gent que pogui que consumeixi, per a que el sistema financer 

no sigui autista i faciliti l’accés al crèdit i a les empreses. 

La demanda mundial de petróleo cae por 

primera vez en un cuarto de siglo 

 Divendres 12  de desembre 2008 

  La demanda mundial del cru 

registrarà al 2008 la seva primera 

caiguda en vint i cinc anys, segons les 

previsions de la AIE, que té preveu que el 2009 continuarà la mateixa línia. Des de 2007 

el preu de barril ha baixat del 147 dòlars fins al 46 dòlars, més de 100 dòlars, provocats  

per el creixement negatiu en la demanda per part d’Estat Units en un 1%. 

“Ahora soy yo al cabeza de la familia” 

 Dilluns 22 de desembre 2008 

 Una de les conseqüències de la crisi, 

és la conversió de moltes dones  en la 

principal entrada econòmica a la llar. 

una de les causes d’aquest fet, és que fins al moment, els sectors en cobrar-se les 

primeres víctimes de l’atur, han estat els sector de l’automoció i de la construcció, 

ambdues, sectors masculins. Igualant la tassa de l’atur entre homes i dones. 
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2.1.6 L’atur 

Aquest punt es centra en l’augment de l’atur a causa de la desaparació de llocs de treball 

per part de les empreses que estan portant a terme expedients de regulació, per tal de  

reduir despeses. 

 

 

 

Seat suspende 4.700 contratos y coloca el 

sector en alerta máxima 

  Dissabte 4 d’octubre 2008 

 Tal com estava previst, ahir, la 

companyia Seat va anunciar un 

expedient de regulació per suspendre  

temporalment els contractes de fins a 4.700 treballadors. Aquesta és una iniciativa que 

ja han pres altres empreses del sector. Però el gran problema és l’efecte que pot tenir 

en els contractes  dels treballadors dels proveedors de Seat a Espanya. 

Nissan pospone 392 de la 1.680 despidos 

hasta septiembre del 2009 

  Dimarts 11 de novembre 2008 

 Després de gairebé un mes 

d’incertesa, Nissan ha anunciat un 

expedient de regulació temporal de 

 de 1680 contractes, dividits en 2 fases,  per minoritzar l’impacte social. La primera fase 

serà de 1.288 treballadors per desembre i els 392 restants  en el segon expedient de 

regulació que s’efectuarà al setembre de 2009. 

Citigroup se prepara para la recesión con 

la supersión de 50.000 empleos 

  Dimarts 18 de novembre 2008 

  Citigroup, el segon banc més gran 

d’Estats Units ha anunciat  que 

retallarà 50,000 llocs de treball amb  

 l’objectiu de reduir en un 20% les seves despeses, objectiu que ja va començar al 2007,  

amb l’explosió de la bombolla hipotecària, amb la supressió de 23.000 treballadors. Una 

de les causes segons l’empresa, és  la de preparar al banc davant una recessió. 

La industria automovilística parará cai 

todas las fábricas en diciembre 

  Dvendres 24 de novembre 2008 

 Més de 16.000 dels 72.000 

treballadors de les plantes es troben 

en situacions d’expedient de regulació 

 temporal pel mes de desembre, i fins i tot estan donant més dies de vacances per tal de 

que no vinguin a treballar a la fàbrica i evitar un augment del stoc. Ja que tenen per 

davant dos anys molt complicats per al sector, segons el director general d’ANFAC. 
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EE.UU destruye en un mes medio milllón 

de empleos 

  Dissabte 6 de desembre 

  Un any després de l’entrada del 

EE.UU en recessió, amb l’inici del 

creixement de l’atur. Durant el més de 

novembre la primera potència mundial ha vist desaparèixer mig milió de llocs de treball, 

una dada sense precedents des de 1974, quan l’atur va arribar al 6,7%. Aquesta dada 

ha intensificat la recessió als EE.UU  i a les borsses que han reaccionat amb baixades. 

Seat presenta otro expediente para 

supender hasta 5.300 contratos 

  Dimarts 16 de desembre 

 Seat ha presentat un altre expedient 

de regulació a 5.300 treballadors per 

un periode entre el 7 i el 29 del primer 

 trimestre. El primer expedient que a va efectuar, va permetre deixar de fabricar 21.000 

vehicles respecte la programació inicial, però que no ha estat suficient i  per això s’ha 

efectuat aquest segons ERE que provocarà que dels 11.000 treballadors només hi hagin 

alguns dies, 4.000. 

Catalunya perdrà 95.000 llocs de trebal el 

2009 

  Divendres 19 de desembre 

 El servei d’estudis de Caixa Catalunya 

preveu un destrucció  de 94.000 llocs 

de treball, entre els quals,  55.000  

 seran de la construcció, entre 30.000 i 40.000 en la indústria i 10.000-15.000 en el 

sector dels serveis. En quant al PIB Caixa Catalunya preveu que tindrà un creixement 

negatiu del 0,8%, contrarrestant el 0,8% positiu  d’aquest any. 
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2.4. Conclusions del marc pràctic        
No cal fer cap investigació, ni cap tesi per saber  que aquesta crisi és la més profunda des 

de la crisi del 1929, que va provocar molts canvis en el sistema capitalista.   

Aquesta crisi  actual, ha començat com una crisi financera, relacionada amb el mercat 

immobiliari, segons els economistes, cíclica, és a dir, que es produeixen cada cert temps 

per reajustar el sistema. El seu epicentre es troba als Estats Units, expandint-se en 

diferents onades, a causa de la globalització i la connexió dels mercats  entre ells. El 

testimoni dels dos grans mestres de l’economia del nostre país  coincideixen en el fet de 

destacar la incorporació tardana  en aquesta dinàmica de crisi   del nostres Estat. I alhora 

trigarà més en sortir-ne. El gran economista britànic  de la primera meitat del segle XX J.M. 

Keynes és també un dels elements en comú dels dos entevistats. Ambdós coincideixen en 

destacar la vàlua de les mesures proposades per aquest economista britànic a l’hora de fer 

front no mnomés a la crisi del 1929, sinó també a  l’actual. 

 

2.4.1 Causes de la situació econòmica actual 

Aquesta crisi financera va ser provocada en el particular sistema financer dels Estat Units, 

que  es basa en el crèdit: en èpoques de prosperitat, els bancs donaven hipoteques a 

qualsevol que les anés a demanar a la seva porta, encara que no les poguessin pagar, 

perquè en aquest cas es quedarien amb el valor de la casa, que en aquell moment era més 

alt que el valor de la hipoteca. Llavors, quan el mercat es va enfonsar, el valor de les cases 

també va caure, posant en perill a les institucions  hipotecàries al no sortir-los a compte 

quedar-se amb la casa. 

Una altra causa va ser el sistema anomenat Greater Fool Theory(teoria del més tonto), que 

es basa en que no hi ha cap problema en pagar un preu desorbitat per alguna cosa, 

sempre que algú pagui més per ella, creant un bombolla, com la que es va donar al sector 

immobiliari: no hi ha cap problema  en comprar una casa, encara que sigui amb hipoteca, 

si algú la comprarà per un preu més alt, retornant així la hipoteca i aconseguint guanys, per 

tornar a repetir el procés. Però el problema encara es complica més, és a dir, quan un banc 

de crèdit dóna una hipoteca, té la possibilitat de quedar-se amb el préstec o vendre’l al 

mercat secundari, on trobem empreses dedicades exclusivament a les hipoteques, com per 

exemple Fannie Mae. Aquesta empresa amb l’emissió de les seves accions, compra 

hipoteques als bancs de crèdit, per donar-los liquidesa i donar més hipoteques. Fannie 

Mae s’encarrega d’agrupar les hipoteques en paquets de 10 i els ven com a fons 

d’inversions amb garantia que si algun préstec no és pagat i no va al fons, Fannie Mae 

posa els diners que falten. Llavors quan la gent no va poder pagar les seves hipoteques, 

que estaven destinades a fons d’inversions, aquests no va poder ser utilitzats per les 

empreses, creant un buit, que suposadament s’ompliria a mesura que es retornessin les 
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hipoteques. 

 

2.4.2 Recessió econòmica 

Quan la bombolla es va trencar, els bancs es van quedar sense liquidesa, no van poder 

continuar donant crèdits, entrant en un cicle negatiu, en el qual si la gent no aconsegueix 

crèdits, no pot consumir, i si no hi ha consum, les empreses es veuen obligades a abaixar 

els preus, havent de reduir costos, per equilibrar la balança, i el redueixen enviant 

treballadors a l’atur, reduint encara més el consum i començant altra vegada el cicle 

negatiu, provocant una contracció del PIB que significa recessió de l’economia. 

 

2.4.3 Solucions proposades fins al moment 

Fins al moment tots els Estats semblen estar d’acord en portar a terme solucions del tipus 

Keynesià, és a dir, la intervenció de l’Estat en el sistema. I en el nostre sistema, una de les 

bases són els bancs. Per això la majoria d’Estats van començar la seva intervenció, creant 

fons de milers de milions, als quals els bancs tenen accés lliure, per augmentar la seva 

liquidesa. Una altra possible intervenció als bancs, en estat crític, és l’entrada de l’Estat en 

l’accionariat, per injectar liquidesa  i retornar l’estabilitat al banc. Una altra opció és baixant 

els impostos sobre el valor afegit, per tal que els preus per als consumidors disminueixin, 

sense que l’empresa perdi diners, i tots guanyin excepte l’Estat. De moment l’únic país que 

ha utilitzat aquesta mesura ha estat el Regne Unit. L’opció més utilitzada pels bancs centrals 

de tot el Món, fins al moment,  és la de baixar els tipus d’interès, per abaratir el preu de la 

seva divisa, i retornar al camí del crèdit. 
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3. Conclusions generals          

Ens trobem en el punt en que cal prendre decisions clares per afirmar o negar la hipòtesi, a 

partir de la qual he estat investigant, basant-me en un marc teòric en el que analitzava la 

que va ser la major crisi viscuda mai pel sistema capitalista, la crisi del 1929. Per poder 

comparar aquestes dues crisis, m’he centrat en el recull de premsa, des del 23 de 

setembre fins al 23 de desembre, per poder analitzar la causes, les conseqüències socials, 

les intervencions de l’Estat...  

 

3.1 Comparació de les causes i precedents 

La primera gran semblança que trobem entre les dues crisis, ambdues considerades ja, les 

més profundes i agreujants, són les petites crisis que van viure curiosament a principis de 

la dècada, la crisi de 1920-1921, i la crisi que vam viure ara fa un 7-8 anys, depenent quan 

considerem que va començar la crisi en la que estem immersos actualment. Una altra 

semblança en quant a precedents, és que després de la petites crisis, van venir èpoques 

de molta prosperitat, on tots el sectors econòmics  tenien guanys, i en general en aquells 

anys  el Món, econòmicament parlant, va créixer en gran mesura, tant en els precedents a 

la crisi del 29 com a l’actual. 

En  quant a causes, les dues crisis difereixen, ja que la crisi del 29, per als marxistes va ser 

deguda al sistema monetari del moment, i per als Keynesians, els greus desajustaments 

entre la producció i la demanda. Al contrari que la crisi actual, que es deu, en part, a la 

poca regulació per part de l’Estat al sector financer, i també per la bombolla immobiliària 

del Estats Units que va desencadenar en una crisi financera i més tard en una  crisi 

mundial. Tot i que tinguin causes diferents, la profunditat de les dues crisis, podriem dir que 

són gairebé iguals i també la seva procedència, ja que les dues es van iniciar als Estats 

Units expandint-se per tot el Món, degut a la dependència de la resta del món en els EUA. 

 

3.2 Comparació de les conseqüències 

En quant a les conseqüències, la història ens diu que els efectes acostumen a ser els 

mateixos, només patint petites variacions. Els efectes acostumen a ser, l’augment de l’atur  

pel tancament d’empreses i bancs, com a la crisi del 29 i per la reducció de plantilla i de 

personal, en la crisi actual, no tant per fallides d’empreses i bancs, ja que aquest fet va ser 

degut a les poques solucions que es van dur a terme per evitar aquella crisi, fins ben 

entrada la depressió. En la crisi del 29 del 25% als Estat Units, i del 8% i en augment, en la 

crisi actual. Una altra semblança és el descens del consum, que es va provocar en 

ambdues crisis, pel mal moment econòmic que vivien les famílies, del 32% en la crisi del 

29, i del 27% en el que portem de crisi. Una altra semblança  és la  forma de patir la crisi, 

els països exportadors, en les dues crisis, ja que van veure reduïdes les seves 
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exportacions dràsticament. 

3.3 Comparació de les solucions proposades 

En aquest punt és on trobem una major diferència, ja que en la crisi del 29 gairebé l’únic 

model econòmic era el clàssic, que afirmava, que d’acord amb els ritmes cíclics de les 

crisis, després de la depressió vindria ràpidament una altra època de prosperitat, provocant 

que els Governs no actuessin  amb mesures d’estimulació. Tot al contrari que amb la crisi 

actual, ja que la majoria de Governs han actuat seguint  la doctrina econòmica Keynesiana, 

actuant amb fortes intervencions i repressions econòmiques, justament, per evitar la 

depressió del 29.  

Tot i que si comparéssim les mesures del New Deal, ja en època de depressió, amb les 

mesures actuals, trobariem que gairebé totes les propostes són les mateixes, ja que les 

dues es basen en la doctrina econòmica de Keynes. Les solucions aportades a les dues 

crisis van ser, una gran inversió en obres públiques finançades per l’Estat, plans per 

facilitar el crèdit, amb l’única diferència que en la crisi del 29 aquests crèdits els donava 

l’Estat i en aquesta només es dóna liquidesa per facilitar el crèdit per part dels bancs i 

iniciar un control sobre els bancs i establiments de crèdit. Després hi ha altres mesures  

utiltizades en la crisi del 29 per intentar reequilibrar el problema de l’oferta i la demanda, fet 

que no s’ha donat en la crisi actual, i per això no s’ha dut a terme. 

 

Finalment, després d’analitzar les dues crisis i comparar-les puc afirmar que la meva 

hipotesi era certa, ja que com acabo de comprovar molts dels punts de la crisi actual són 

molt semblants o gairebé iguals als de la crisi del 29, exceptuant altres temes, com les 

causes, per exemple, ja que al cap i a la fi són èpoques diferents i moments diferents, amb 

ideals diferents que inevitablement provoquen algunes diferències  inevitables entre una i 

l’altra.  
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4. Valoració personal 

En moltes ocasions, quan un estudiant inicia un treball d’aquest tipus, costa imaginar quina 

serà la trajectòria que el portarà a unes conclusions raonades i analitzades. Tan sols té una 

mínima idea del què farà i una altra més mínima encara, de com ho voldrà dur a terme. 

Doncs això és el que m’ha passat a mi, tenia un objectiu, esbrinar si les dues crisis tenien 

semblances, i l’objectiu més personal, el d’enriquir al màxim el meu coneixement sobre el 

passat de l’economia i adquirir també un vocabulari específic, i un fet molt interessant, 

l’economia actual, que no es basa justament en que tot va bé i que l’economia prospera, 

sinó que es poden veure els defectes del nostre sistema econòmic, les  seves 

conseqüències... i això, pel meu treball, que no per la vida, ni per la societat, ni pel món, és 

una gran oportunitat  per analitzar, ja que aquests fets no es donen molt sovint. 

Un altre fet que no puc negar, són les  possibilitats que se m’han ofert per entrevistar a 

coneguts i professionals del món de l’economia, que sens dubte han donat un plus al meu 

treball, dotant-lo de diferents opinions, la del Sr Estapé, la del Sr Costas i la meva senzilla, 

simple i amb poca experiència opinió. També vull mencionar la meva motivació personal, en 

aquest tema, ja que  fins i tot sense tenir l’obligació de seguir el tema per la meva 

investigació, abans de començar-la ja la seguia, ja que m’encuriosia i a la vegada em 

preocupava. I també la il·lusió a l’hora de fer la investigació, ja que sempre pensava que  el 

tema era perfecte i que si sabia tractar-lo, aprofundir-lo i analitzar-lo podria obtenir  una molt 

bona investigació. També vull mencionar l’esforç  de la gent i sobretot dels mestres, que han 

sabut entendre els meus dubtes, aconsellant-me adequadament quan ho necessitava. 

 

Per últim cal  dir, que en certa manera la finalització d’aquest treball no torna a tancar les 

portes que vaig obrir a l’inici, sinó que les deixa obertes,  per d’aquí a un futur, potser no 

gaire llunyà. 
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5. Glossari           ___ 

• Autarquia: Política d’un Estat que intenta abastar-se amb els seus propis recursos. 

• Brokers: corredors de borsa 

• Capitals: és la riquesa financera, que s'utilitza per començar o mantenir un negoci. 

• Deflació: descens del nivell de preus degut, generalment, a una fase de depressió 

econòmica o a altres causes. 

• Especulatiu: efectuar operacions comercials o financeres, amb l'esperança 

d'obtenir beneficis basats en les variacions dels preus o dels canvis. 

• Estoc: són els béns d’una entitat que es destinen a la venta o la producció per a la 

seva posterior venda. 

• Estoc excedentari: quan trobem un excedent agrari o de producció. 

• Exportació: una exportació és qualsevol bé o servei enviat a altra part del món, 

amb propòsits comercials. 

• Gold Exchange Standard: el patró or era el recolzament dels bitllets en 

determinada quantitat d'or. 

• Importar: és qualsevol bé o servei del nostre país provinent de qualsevol altra part 

del món amb propòsit comercials. 

• Inflació: elevació notable del nivell de preus amb efectes desfavorables per a 

l'economia d'un país. 

• PNB: (producte nacional brut), s’utilitza per calcular el volum econòmic d’un territori. 

• Prestamistes: brokers, empresaris i banquers. 

• Proteccionisme: desenvolupament d'una política econòmica que per a protegir els 

productes del propi país, s'imposen limitacions a l'entrada de productes estrangers. 

• Subconsum: Situació econòmica en la que la producció de béns de consum és 

superior a la seva demanda. 

• Taylorisme: mètode d'organització del treball que persegueix l'augment de la 

productivitat mitjançant la màxima divisió de funcions, l'especialització del 
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treballador i el control estricte del temps necessari per a cada tasca. 

• Taxa: És una classe de tributs que poden establir les administracions públiques. Es 

tracta d'ingressos de dret públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Estudi comparatiu de la crisi del 1929 amb l’actual 

 
 

A. Nissim 51 de 74 

 

Bibliografia            

 

GARCIA, Mergant; Temps història contemporània. Barcelona: Vicens Vives, 1993. 

ISBN:84-316-2743-x. 

 

ENRIQUE, Pau; Ciències socials. St Adrià de Besós: Bruño (talaia, 8). ISBN:84-216-

1265-4 

 

ROCA, Francesc; Un cop d’ull a la teoria  econòmica. Barcelona: Graó ( Biblioteca de la 

classe, 81) ISBN:84-7827-132-5 

 

ROCA, Francesc; El món del segle XXI. Barcelona: Graó ( Biblioteca de la classe, 103) 

ISBN:84-7827-132-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Estudi comparatiu de la crisi del 1929 amb l’actual 

 
 

A. Nissim 52 de 74 

6. Annex            

6.1 Biografia Fabià Estapé i Rodríguez 

Fabià Estapé i Rodríguez (Portbou, Alt 

Empordà,1923) Va néixer el 14 de setembre de 1923 a 

Portbou, població situada a la comarca de l'Alt Empordà.  

Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, on es va 

llicenciar el 1946. Posteriorment es va doctorar a la 

Universitat Central de Madrid l'any 1953. L'any 1954 fou 

nomenat professor d'història econòmica de la Universitat 

de Barcelona, de la qual posteriorment en fou catedràtic, 

degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i rector en 

dues ocasions (1969-1971 i 1974-1976). Així mateix també 

ha estat professor convidat de la Universitat Pompeu 

Fabra. 

És Considerat l'introductor a Espanya dels estudis dels economistes Joseph Alois Schumpeter 

i John Kenneth Galbraith, el 1957 fou guardonat amb el Premi Nacional de la Fundació Juan 

March pels seus estudis sobre el desenvolupament econòmic espanyol. Entre 1972 i 1974 va 

ser assessor de la Comissió Consultiva que va desenvolupar el Plan de Desarrollo durant el 

franquisme. 

És Membre del sindicat Comissions Obreres (CC.OO.) i va ser premiat amb la Legió d'Honor 

per part del Govern francès i amb la Creu d'Alfons X el Savi, l'any 1990 va ser premiat amb 

la Creu de Sant Jordi concedida per la Generalitat de Catalunya.  

Actualment està jubilat, però manté els seus actes de presentació i les seves columnes 

d’opinió al diari ‘La Vanguardia’. 
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6.2 Entrevista            
• Per què va decidir estudiar economia? 

Per ajudar, prinicipalment a la gent, a la societat i als futurs partits polítics. I per 

deixar petjades útils pels que vindran després. 

 

• Quins alumnes recorda? 
Ernest Lluch (1937- 2000) va néixer a Vilassar de Mar el 21 de gener de 1937, es va 

treure un doctorat a la Universitat de Barcelona en Ciències Econòmiques. Al 1980 

va resultar escollit com a diputat del PSOE, on más tard, Felipe Gonález el va 

nomenar com a Ministre de Sanitat i Consum, lloc que va ocupar fins al 1986. Al 

2000 va ser víctima d’un atemptat mortal al garatge de casa seva, Barcelona, 

reivindicat per ETA i executat pel Comando Barcelona. 

 

• Com definiria el concepte d’economia? 

Oikos: gestió, direcció de la granja i nomos: llei.  

Per a mi és la ciència que s’encarrega d’administrar i organitzar els béns. 

 

• Vostè segurament ha viscut moltes crisis, recorda alguna com aquesta? 

No, diria que no, no. La més semblant, la que dóna pauta a l’actual i amb la que més 

es compara, és la que va començar l’octubre del 1929 als Estats Units i que més tard 

va contagiar al Món. 

 

• Quines diferències veu entre la crisi del 1929 i l’actual? 

L’economia avui en dia està més globalitzada i més sindicada, és més difícil quedar a 

fora. Per exemple avui en dia la notícia és que Xina comença a notar indicis de crisi. 

A la Segona Guerra Mundial, l’home que va portar les coses a terme va ser John 

Maynard Keynes, que havia estat assessor  en la Primera Guerra Mundial, després 

ho va ser del país. I Després de la 2a Guerra Mundial es va fundar el Fons Monetari 

Internacional per reconstruir les nacions i les economies tocades. Però actualment, 

s’ha vist que això era insuficient, perquè només és un “parche” i perquè per exemple 

l’altre dia Mèxic va demanar 100.600 milions de dólars al Fons Monetari 

Internacional, és a dir, no hi ha gent que aporti diners, sinó que en demana. 

 

• Quina seria una altra diferència respecte la Crisi del 1929? 

La diferència seria els sindicats, perquè casos com ara Espanya, que el sindicat 

UGT,el Cándido Méndez és més raonable que el Sr Zapatero.  Jo que conec a 

Càndido Méndez, em va dir:” estos banqueros...,no estoy dispuesto a que la clase 
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obrera pague el impuesto la crisis” 

 

• Què li recomanaria a un jove que vol estudiar economia? 

Que estudii el llibre de Samuelson, que avui en dia és mundialment el més important. 

Hem de tenir en compte,jo el vaig conèixer a l’exposició de Sevilla, saps?li vaig 

dir,.............................................................................i em va respondre “be quiet, be 

quiet”. 

Jo em vaig casar amb l’Alice, companya meva del primer curs de Harvard, el primer 

any vam tenir tres criatures, el segon any vam tenir bessons, llavors quan vaig anar a 

matricular-me em van dir que no podia entrar perquè era jueu, llavors li vaig explicar 

a en Schumpeter que llavors era el decà aquesta putada va amenaçar de deixar el 

càrrec si no elm deixaven matricular-me i em van deixar entrar. 

 

• Quina va ser l’aportació de Schumpeter a l’economia? 

Els cicles econòmics i més encara el pensament econòmic, ha estat un dels motors 

del pensament econòmic 

 

•  Espanya trigarà més en sortir de la Crisi que Europa? 

Ara per ara mirar què passa, és possible 

 

• Ens falten elements aquí que a la resta d’Erupa? 

Mira quan em parlen d’això, jo sempre surto parlant de Dinamarca, perquè el país 

europeu que ha entrat en la crisi però ja han sortit, fins i tot tenint l’euro.  

... 

• Creu que això és degut en part a que allà, l’estat té una pressió més gran 

impostos però hi ha més coses que controla l’Estat  ? 

Podria ser. 

 

• Hi creu en les últimes solucions que ha aportat el President Obama? 

Aquestes solucions encara s’han de pair, ja que  Estats Units és una economia 

gegant, llavors és massa d’hora per parlar de bona gestió o bones solucions. 

... 

•  Això que haguem de rescatar als bancs... 

En la crisi del 29 hi va haver durant dos anys molt durs, tant que es van arribar a 

tancar més de 4000 bancs només a Estats Units i això no pot tornar a passar. 

 

• Aquí també hi ha moltes caixes catalanes que poden acabar fussionades, és 
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l’única solució. 

Sí, sí, per ara sí. Garantir els diners de la gent és el més important. 

 

• Ens va bé la crisi per reconèixer els errors? 

No ho crec, això mai va bé, depèn del fuet ! 

 

• Els culpables principals són els bancs? 

La culpable és la falta de regulació. 

 

• Què en pensa dels economistes pessimistes que auguren futurs apocalítics? 

En misteris de bruixes i bruixots, jo no hi crec ! 

 

• Llavors quan els economistes diuen cap a on anirem els hem de fer cas o no? 

És difícil fer vaticinis sobre economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Estudi comparatiu de la crisi del 1929 amb l’actual 

 
 

A. Nissim 56 de 74 

6.3 Biografia Anton Costas Comesaña       
Enginyer T. Industrial per l'Escola d'Enginyeria d'Indústries de 

Vigo (1972) 

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la 

Universitat de Barcelona (1977) 

Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de 

Barcelona (1982) 

Catedràtic de Política Econòmica (1988) 

 

El seu interès acadèmic i les seves publicacions es centren especialment en l'anàlisi de 

polítiques públiques i en els processos de reforma econòmica, examinant el paper que en 

ells desenvolupen les idees, els interessos i les institucions. Ha publicat diversos llibres i 

nombrosos articles científics o de divulgació sobre aquestes qüestions. Les seves 

investigacions i publicacions més recents es dirigeixen cap a l'anàlisi de les polítiques de 

privatització, liberalització i regulació econòmica dels serveis públics. Ha dirigit nombroses 

tesis doctorals i treballs d'investigació sobre aquestes qüestions. 

És impulsor i director del Grup d'Investigació en Polítiques Públiques i Regulació Econòmica 

de la Universitat de Barcelona. És, igualment, director del "Màster en Economia i Regulació 

dels Serveis Públics Econòmics (Telecomunicacions, Energia, Transports i Aigua)", que 

s'imparteix a la UB, amb el patrocini de la Fundació Carolina i la col·laboració de la Comissió 

Nacional de l’Energia (CNE), la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) i 

l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

Ha dirigit i ha format part de nombroses Comissions oficials per assessorar a diferents 

governs sobre qüestions de política pública. 

Ha estat el primer Defensor del Client d'ENDESA i a l'actualitat és President del Consell 

Consultiu d'ENDESA. És igualment conseller de varies empreses privades i d'institucions i 

corporacions públiques. 

Desenvolupa una intensa activitat de divulgació sobre problemes de política econòmica 

actual, a través de conferències, com a columnista del diari "El País", així com a la ràdio i la 

televisió. 
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6.4 Entrevista            
 

Soy de alguna manera el último discípulo identificado de Fabià Estapé, después hay 

más alumnos pero discípulos, probablemente el último en ese sentido. 

 

• ¿Por qué decidió usted estudiar economía? 

No lo sé muy bien, pero en los años en que acabé ingeniería, al principios de los 

años setenta, y la economía parecía como una ciencia, un conocimiento, una 

disciplina, ese sentido capaz de explicar muchas de las cosas que estaban 

ocurriendo, era una ciencia social capaz de explicar muchos de los cambios  que 

estaban ocurriendo en Europa y en el mundo en los años sesenta y setenta, en las 

transformaciones que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Era una 

disciplina muy activa. Si te fijas y miras la composición del Primer Gobierno de Felipe 

González, de principio de los años ochenta, tiene muchos economistas, que yo creo 

que en parte es debido a ese atractivo que tuvo la economía para muchos de los que 

estudiábamos en los años setenta.  

Hay que tener en cuenta que la economía en España es una carrera, una 

licenciatura tardía, es decir, la facultad de económicas de Madrid, que se debe haber 

creado a finales de los años cuarenta y la de Barcelona, que se creó en el año 1954-

1955, muy tardía, entonces estaba muy en ebullición en los años  setenta. 

 

• ¿Cómo definiría usted el concepto de economía? 

Administrar la escasez, por un lado, administrar la escasez de recursos que tienes, y 

en segundo lugar, probablemente la gran pregunta de Adam Smith, en su libro, que 

de alguna manera es la biblia  inicial para los economistas, y la pregunta es la 

riqueza de las naciones, por qué unas naciones son ricas y otras no. Por lo tanto la 

economía, por una lado es el término de la administración  de los recursos escasos, 

y en un sentido más amplio, preguntarse cómo podemos mejorar la riqueza que tiene 

del estado del bienestar, “the wealth of nation”, la riqueza de las naciones, que fue la 

gran pregunta de Adam Smith y que continua siendo la gran pregunta: cómo 

podemos usar, administrar los recursos que tenemos para crear más riqueza y 

especialmente para distribuirla, a veces la economía se identifica sólo con esa 

primera parte, como hacer que la riqueza crezca. Pero la economía está muy ligada 

también a cómo hacer que la mayor parte de la gente pueda mejorar, participar de 

esa riqueza, mejorar sus condiciones de vida, yo creo que esta es probablemente la 

parte de la pregunta más importante en los momentos actuales, como repartir mejor 

la riqueza haciendo  que disminuya tanto la pobreza en el mundo como la 

desigualdad, que son dos cosas diferentes. 
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• ¿Cómo ve la crisis actual? 

La crisis, en general, forma parte de la economía, al menos de la economía 

capitalista, lo que llamamos economía capitalista es una economía 

maniacodepresiva, tiene fases de euforia y tiene fases de depresión. Y eso es 

sustancial a su naturaleza, lo que buscamos los economistas es que ese ciclo 

maniacodepresivo sea lo menos abrupto, que tenga pocos picos, pero siempre lo 

seguirá siendo, en este tipo de economía, por lo tanto, primero la crisis forma parte 

de la propia dinámica de la vida económica, ahora bien, lo que tenemos que hacer es 

moderarla, evitar grandes crisis como la crisis de 1874, como la crisis de los años 

treinta, y como la que estamos viviendo ahora, es decir, las grandes crisis, y esta en 

particular, ha devuelto lo que nos hemos olvidado de lo que habíamos aprendido con 

la crisis de los años treinta. Y al olvidarnos del pasado nos hemos metido en esta 

crisis.  

 

¿Que hemos olvidado?, olvidamos que el  mercado entendido como, dejar que la 

gente decida libremente sin interferencias, las transacciones económicas, el comprar 

y vender lo que sea, lo que llamamos mercado, tan simple como los mercados 

antiguos o de países menos desarrollados, donde la gente va allí y decide que va a 

pagar por la verdura o que no va pagar por el pollo, entonces nadie está marcando 

precios, esa es la idea de mercado.  

 

A lo largo del siglo XIX, con la aparición de la economía industrial, descubrimos que 

el mercado, el dejar que la gente decida libremente, el mercado en ese sentido es 

una fuerza  muy poderosa de  creación de riquezas, la idea de dejar que la gente se 

gane la vida como pueda o como quiera. En el siglo XX con la gran crisis del 29 

descubrimos que por sí sólo el mercado aunque es creador de riqueza, puede 

llevarnos a situaciones de precipicio total.  

Y lo que aprendimos aquellos años es que a lo largo del mercado hay que poner al 

estado, para suministrar algún tipo de bienes, como los relacionados con la salud, 

con los bienes relacionados con la protección al desempleo, con los bienes 

relacionados con la educación, lo que llamamos bienes públicos y que controle el 

funcionamiento del mercado, especialmente del financiero. Es decir, una economía 

funciona bien cuando tienes mercados que funcionan libremente pero a la vez hay 

alguien que está controlando un poco el funcionamiento del mercado y que 

suministre estos bienes.  Y funcionó  muy bien el mundo durante los años 50, 60 y 

70, y funcionó bien porque por un lado se creció  mucho  y por otro se redujo la 

desigualdad y eso se llama economía  mixta, que es la que sale después de la crisis 
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de los 30 y después de la segunda guerra mundial, y mixta porque por un lado se 

deja funcionar a los mercados, pero por otro lado tenemos al estado, que suministra 

bienes públicos y controla a una parte de esta economía, especialmente la 

financiera. Pero al llegar al final de los años 70 algo pasó  que aún no sabemos muy 

bien, en ese momento apareció la nueva política de Reagan de reacción contra los 

excesos, que consistió en eliminar todos las regulaciones, especialmente a la 

economía financiera, que hagan lo que quieran, que vendan lo que quieran.  

Y eso fue seguido de otro hecho del cual aún estamos viendo sus consecuencias, la 

quiebra de la URSS, primero la caída del muro de Berlín y inmediatamente la 

desaparición de la URSS. En esos momentos Francis Fukihama publica un libro que  

se llama  el fin de la historia, ese libro tuvo un éxito extraordinario y que lo hizo rico, 

la idea que hay detrás del título de la historia, que se basa en que en los años 80 

después de la caída de la URSS, el capitalismo ha triunfado, el socialismo se ha 

hundido, es decir los dos grandes enemigos del siglo XIX, al fin el capitalismo ha 

triunfado, y el futuro a partir de ahora es el capitalismo, no hace falta mirar hacia 

atrás, no hace falta querer atender la historia, porque esa historia se ha acabado  y 

esta economía es una economía nueva, un mundo nuevo. 

 

Esa idea de economía nueva  sin necesidad de mirar hacia atrás es como conducir 

un coche sin retrovisores, donde no hace falta mirar qué pasa detrás, y donde no 

aprenderemos nada del pasado. Y eso nos ha llevado a donde estamos hoy, es decir 

nos hemos olvidado de las lecciones que nos enseñaron  los años 30, que lo bueno 

es economía mixta, nos hemos olvidado de eso, a partir de Reagan y de Thatcher, 

que no los acuso de malvados.  

Porque metafóricamente, lo bueno es volar con dos motores, o que lo bueno es 

conducir con dos retrovisores, para ver los peligros, pero de eso nos olvidamos en 

los años 90 y en lo que llevamos de siglo XXI, y como consecuencia la banca quedó 

totalmente desregulada, haciendo lo que quería, produciendo un endeudamiento, 

que llevó a que la gente gastase mucho más de lo que  tenía, a alargar la mano más 

que la manga y en lo que estamos ahora, es que de pronto el pasado ha vuelto, la 

historia ha vuelto, y nos encontramos con la experiencia de los años treinta, y en eso 

estamos, un poco en caída libre desde un precipicio, esperando que haya una red 

que nos pare y que impida que nos estrellemos totalmente contra el suelo, que sería 

volver a una guerra, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, que fue la 

consecuencia inevitable de la crisis de los 30, porque la crisis de los 30 al no tener 

ese estado que te suministre esos bienes, la atención al desempleo, la sanidad, la 

educación, pasó que en los años 30 el  desempleo aumentó de tal manera, que la 
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gente comenzó a apoyar políticos que les ofreciesen algún tipo de protección, la que 

fuese, y ahí aparece la que fue  en Europa y en otras zonas de Estados Unidos, el 

populismo político, el cual su hijo pequeño era el fascismo  y también el hijo perverso 

del populismo, el nazismo, pero recuerda que Hitler llegó al poder en Alemania a 

través de la democracia, a través de las elecciones, es decir, Hitler no dio un golpe 

de Estado, lo dio un poco después, pero ganó las elecciones limpiamente, pero 

porque en Alemania  más del 30% de la población activa estaba en desempleo, y los 

economistas decían: ”ya se arreglará, ya se arreglará, ya la economía volverá por su 

cuenta a generar empleo, y lo que hace Hitler es decir no, el Estado va crear empleo, 

¿pero cómo lo creó?, creando una economía de guerra, la guerra es un mecanismo 

extraordinario para crear empleo, pero perverso, por ejemplo, Estados Unidos antes 

de entrar en la Segunda Guerra Mundial tenía un desempleo del 25%, y un año y 

pico después de entrar, tenía pleno empleo. 

Las guerras son perversas por ese motivo, pero hay que entender su dinámica por 

eso hay que tener mucho cuidado con el desempleo, porque lleva a la gente  apoyar 

a cualquier tipo de político que le ofrezca protección, a veces sin ver las 

consecuencias futuras, pero a corto plazo lo que quieres es algún tipo de protección, 

porque no puedes tener  toda tu familia sin dinero, si nada que comer y escuchando 

a un loco economista que te dice espera, espera, que ya la economía volverá a 

funcionar, si voy yo diciendo eso, es que soy un impresentable. 

 

• Algunos economistas piensan que la caída en picado ha parado y que 

empezamos a subir otra vez. 

No lo creo, lo que es posible es que estemos reduciendo la velocidad de la caída, 

pero subir no porque vamos a tardar mucho tiempo en volver a subir, porque la 

banca va a necesitar mucho tiempo para limpiar, todos los balances negativos que 

tiene ahora, tiene muchos créditos malos que ha concedido, pero que no podrá 

cobrar, tienes muchas acciones de empresas a precios muy altos, que ahora están 

muy bajos. Por todo eso, va a tardar mucho tiempo en digerir, mucho tiempo, porque 

es lógico, es como un catarro que se ha transformado en una neumonía y la 

neumonía necesita su tiempo para curarse y luego volver a fortalecerse, y como 

sucede en la neumonías, en vez de quedarte en casa descansando y recuperándote, 

sales afuera de nuevo pues será peor porqué la transformarás en un neumonía 

crónica, y probablemente esa idea de una guerra.  

Una vez nos hemos metido en esta situación ahora lo que es necesario es por un 

lado, evitar que la gente desempleada entre en situaciones de pobreza, evitar que 

caiga el desempleo extremadamente y evitar las situaciones sociales dramáticas y en 
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términos económicos, ir preparando empresarios, ir preparando las cosas para que 

podamos salir correctamente, dentro de un año y medio, dos años, en el peor de los 

casos. 

 

 

• ¿En España también? Porqué como dicen que vamos a la cola de Europa. 

Hay una vieja idea de economistas españoles, que dice que España tarda más en 

entrar en la crisis, pero después tarda más en salir, como si fuese un retraso.  

 

• El sector inmobiliario ha caído y el turístico, imprescindible, también, es decir 

dos de los pilares del país… 

Sí, pero no tanto como creemos, el turismo está aguantando bastante bien, el 

turismo es una actividad que los economistas trabajamos como un concepto que la 

elasticidad, si es elástico o  es rígido, la elasticidad mide la respuesta de algo a un 

efecto, por ejemplo: te aumento el precio de los chupa chups, como reaccionas tu, si 

reaccionas dejando de comprar chupa chups, tu eres muy elástico al precio, que 

quiere decir que si yo aumento el precio tu coges y reduces la demanda de ese 

producto. Si yo te subo el precio de algo, pero tu sigues comprando ese algo, eres 

poco elástico al precio.  

Fijaros que eso es muy importante para los pobres, porque los pobres tienes una 

serie de productos que son básicos en su alimentación y no los pueden sustituir, el 

pan pongo por caso, si aumento el precio del pan, los pobres tienen poca elasticidad, 

no pueden dejar de comprar pan, porque eso es un bien básico para ellos, por tanto 

si aumento el precio del pan, yo estoy explotando a los pobres. Pero si yo aumento el 

precio del pan a los ricos, los ricos dejarán de comprar pan e irán a comprar otro tipo 

de cosas que sustituyan al pan y que no haya subido su precio. Entonces esa es la 

idea de elasticidad, el gasto turístico de la gente es muy poco elástico, 

sorprendentemente, es decir, la gente tarda cuando tiene un descenso en sus 

ingresos, no comienza reduciendo el gasto en ocio, en turismo, comienza reduciendo 

el gasto, por ejemplo en vestido, dice, bueno yo tengo una chaqueta, probablemente 

podría cambiármela este año, pero aguanta bastante bien un año más.  

Entonces si me ha caído el ingreso, lo primero que hago es no comprar vestimenta, 

eso quiere decir que el gasto en vestido es muy elástico, porque si me aumentan el 

precio o me reducen los ingresos yo lo que hago es reducir porque puedo pasar de él 

sin que nadie note que mi camisa tiene un año o dos, pero sin embargo el turismo no 

es de los gastos que tu reduce primero, y el nivel de ocupación en España es 

bastante bueno en este momento, por lo tanto yo creo que seguirán siendo el turismo 
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i la construcción un motor importante para nuestra economía, y lo que tenemos es 

que mejorar su productividad, porque ahora en España la construcción es una 

actividad muy poco constructiva, porque cada parte del sector de la construcción va 

a su aire, el urbanista, que regula los usos del suelo va a su aire, el promotor 

inmobiliario, que es el que promueve la obra va a su aire, el constructor generalista, 

que se encarga de coordinar todas las otras partes de la obra, pero va a su aire, la 

ingeniería, que hace una parte del proyecto va a su aire, es decir esto no ocurre en la 

industria de la automoción, en esta industria todo se prueba antes de lanzar un 

nuevo modelo, de ponerlo en la cadena de montaje, los proveedores prueban sus 

proyectos, los ingenieros a través de la informática, miran como encajan las 

diferentes piezas y  cuando se decide  iniciar al fabricación de un coche a nadie se le 

ocurre, decir:” ¡Ay! podemos cambiarle ahora la puerta”. Sin embargo cuando en la 

construcción, la obra ya está bastante avanzada, un arquitecto dice:” ¡Ay! hemos 

hecho mal esto, habrá que cambiarlo”. Eso es un aumento de costes tremendo, es 

decir la construcción tiene que cambiar industrializándose, haciéndose más 

productiva, reduciendo su coste, mejorando la calidad del producto, pero eso se hace  

antes de comenzar la obra poniendo de acuerdo a todos los que después van a 

trabajar pero no poniéndolos de acuerdo cuando ha comenzado la obra, no, 

poniéndolos de acuerdo antes, por ejemplo, qué material vamos a utilizar en las 

fachadas, pues este material, quien ofrece los mejores materiales para este tipo, 

pues aquella de Castellón.  

Es decir hay que ensamblar antes, y en el turismo lo mismo, porque sorprende que 

en España siendo el país de mayor oferta turística del mundo, sin embargo 

invirtamos tan poco en conservar nuestro recursos naturales, si el turismo es una 

industria más duradera, que el acero, que la siderurgia y casi  que el automóvil, lo 

que no puede ser es  destrozar nuestros recursos naturales, y lo que no puede ser 

es que la mayor parte de  tus empresas turísticas, los hoteles… Sean empresas muy 

pequeñitas, sino que hay que dar dimensión a tus empresas turísticas, porque la 

dimensión te da mayor capacidad para hacer mejor las cosas, es decir economía a 

escala, en cuanto a producción, en cuanto a financiación, si tu eres fuerte tu puedes 

hacer que los bancos te presten el dinero a precio mucho más barato que cuando va 

un pequeñito a pedírselo, cuando va un pequeñito a pedir 100 euros y pregunta tipos 

de interés  y le dicen al 7%, y voy yo que soy grande y me dicen no, no a ti te dejo 

1000 pero en vez de al 7% a mi me lo das al 3%.  

Son economías que se dicen a escala, en la medida que eres más grande, todo es 

más barato y su eficiencia es mayor, puedes hacer las cosas con menor coste y 

mejor.  
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Y eso es lo que tenemos que hacer en la construcción y en el turismo, que van a 

seguir siendo sectores muy importantes en España, pero tenemos que mejorar 

muchísimo en muchas cosas, entre ellas la dimensión de nuestras empresas. Somos 

un país muy bueno, no somos un país de por allí. 

 

 

 

• ¿Entonces cree que la crisis puede cambiar el liderazgo del mundo, de 

Occidente a países emergentes como China, Brasil o India? 

Eso poco a poco se va haciendo, es un proceso natural, si quieres una visión 

histórica, milenaria, uno puede pensar: “es verdad”. Hubo una época en el primer 

milenio donde  los países más avanzados o el país más avanzado  del mundo era 

China, China creó el papel, y una gran parte de las innovaciones de la humanidad, 

probablemente antes de China, puedes poner a Grecia y Roma, pero es verdad que 

los grandes imperios vienen un poco del este, a lo largo de los milenios vienen del 

este y van viniendo hacia el oeste, España lo fue, fue un gran imperio en el siglo XVI-

XVII, a continuación le sustituye Holanda e Inglaterra, en parte Suecia también, que 

fue un gran imperio, pero que lo tenemos olvidado, acabo de venir de Estonia, 

Lituania y Finlandia, Suecia dominó toda esa parte con Rusia. 

 

Luego está Inglaterra, que en la Primera Guerra Mundial se sustituye por Estados 

Unidos y ahora probablemente estemos asistiendo, pero en proceso lento, al 

liderazgo, la aparición de China, sorprendentemente Japón  se quedó  en la gran 

crisi del año 92, que es una crisis curiosa que sigue aún hoy, y que anuló  a Japón.  

Pero el papel de liderazgo va hacia China, no veo aún a Brasil, ni casi a la India con 

capacidad de liderazgo, si que parece tenerlo China, pero esto tarda, fíjate, Inglaterra 

se puede decir que perdió su liderazgo en la Primera Guerra Mundial, pero sigue 

siendo un país muy fuerte, y en segundo lugar, por lo tanto, parece que vamos en las 

agujas del reloj, pero hay una diferencia entre lo que ocurrió con la caída de los 

viejos imperios, que desaparecieron, Roma, Grecia, no parece que esté ocurriendo 

ahora con los nuevos imperios, es decir, la pérdida de Inglaterra en el liderazgo, no 

ha significado para los ingleses pérdida de nivel de vida, han continuado y continúan 

muy fuertes.  

Lo mismo Holanda, la pérdida de liderazgo que tuvo Holanda, o Bélgica que fue una 

gran potencia en África explotadora, probablemente más que los españoles en 

América, los que han hecho los belgas en el Congo, es algo de infierno. Pero sin 

embargo te digo que estos imperios, que han cedido una cierta hegemonía a 
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Estados Unidos, sin embargo su nivel de vida no ha bajado, y es posible que la 

emergencia de China, un poco como liderazgo no signifique la pérdida  de liderazgo 

de Estados Unidos, es decir, que vayamos a un mundo donde vamos a ver 

situaciones de liderazgo compartido, no al estilo de los viejos imperios, que una vez 

caídos en desgracia, desaparecían, aunque un poco a excepción de Roma, ya que 

Italia, hay que ir con cuidado con Italia, porque a pesar de que perdió la hegemonía 

de su imperio, ha mantenido una capacidad de innovación sorprendente, que no 

puede echarse a perder. Te respondo un poco, por lo tanto sí vamos a ver nuevos 

liderazgos, pero tardarán en consolidarse, y en segundo lugar, es posible que no 

sustituyan los viejos líderes sino que compartan el liderazgo, ya lo iremos viendo. 

Pero Brasil tardará mucho, Brasil lo que creo  que tiene  es un  papel importante, es 

de un cierto liderazgo en América-Latina, es posible que Brasil sustituya a Estado 

Unidos en el liderazgo político regional, pero no en el liderazgo mundial, no lo veo. 

 

Y tampoco a la India, ¿sabes por qué?, porque hasta ahora el liderazgo se ejerce 

cuando tienes varios atributos, uno de ellos poder militar, es decir no es posible 

encontrar a lo largo de la historia, el liderazgo de una nación que no tenga detrás de 

sí un fuerte poder militar, ya sea un poder disuador, o un poder de intervención, 

probablemente ese es el caso de Japón, o parcialmente el caso de Alemania, dos 

países económicamente muy potentes, pero que no tienen ejército para atacar al 

exterior, porque después de la Segunda Guerra Mundial se les obligó a no tener un 

ejército de intervención exterior.  

Pero  China no, china esta construyendo un gran ejército, y los juegos que hace 

China de lanzar al espacio  de lanzar Satélites tripulados, es una señal al mundo de 

que ella tiene poder militar   y por eso es posible que china ejerza  una liderazgo, o 

un co-liderazgo, pero la India no, porque la India solo tiene un ejército  defensor, es 

una país que tiene armas nucleares pero como juego defensivo, frente 

especialmente a Pakistán, pero no solo por eso, no lo veo con esa capacidad de 

liderazgo mundial cuando  hablamos de liderazgo de este tipo. 

 

• ¿Cree en el  Gobierno de Obama, está haciendo lo que se espera de él? 

Sorprendentemente, hasta este momento, si lo medimos por índices de popularidad, 

es decir, por lo que es convencional, los está manteniendo de una manera, yo diría 

casi sorprendente, la política, es básicamente persuasión, al final de todo lo que hay 

en todos los mecanismos de poder, es la persuasión, es convencer a la gente de que 

haga aquello  que tú crees que hay que hacer, pero que lo haga por decisión propia, 

frente a la dictadura a la imposición, al esclavismo.  
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La buena política democrática, el poder ejercido de manera adecuada, es persuadir a 

los demás de hacer una cosa que tú crees que deben hacer, pero hacerla además 

voluntariamente y convencerles de que son capaces de hacerla y en ocasiones va 

muy bien que para hacer ese mecanismo de persuadir de convencerte a ti de que 

eres capaz de hacerlo de que puedes hacerlo, y a veces encontrar un eslogan 

potente como el ‘yes, we can’,  que a lo largo de la historia hay varios también, el de 

Wiston Churchill, en la guerra contra Alemania, donde comienza a bombardear 

Inglaterra, ‘saldremos de esta, con sangre sudor y lágrimas’. Son lemas poderosos 

cuando son persuasivos, cuando llevan a  la gente a cambiar sus preferencias  de 

forma voluntaria. 

 Y Obama tiene una extraordinaria capacidad de persuasión, que llega mucho y con 

buen uso de la retórica, que es la capacidad de convencer mediante la palabra, por 

eso antes en los seminarios se estudiaba retórica, y por eso en el viejo bachillerato 

había una asignatura que era retórica, el arte de convencer mediante la palabra, no a 

tortas ni con un pistola delante y en gran parte los textos sagrados son textos 

retóricos, porque van a las emociones de la gente, al corazón, al alma y Obama en 

eso es un gran predicador que cuando lees sus discursos ves como utiliza muy bien 

referencias bíblicas continuamente.  

Por lo tanto creo que está haciendo lo que debe hacer, y creo que va a restaurar lo 

que hemos olvidado que te decía antes, que habíamos olvidado con la reacción de 

Reagan y Thatcher  a la economía mixta, en los 80, yo creo, como te decía antes en 

la idea de mercado, que la libertad, dejar que la gente se pueda ganar la vida, es un 

motor muy fuerte, pero esa libertad ha de tener algún tipo de mecanismo de 

autocontrol, y una metáfora podría ser, navegar por los mares  es libre, por lo tanto 

los barcos que cruzan y llevan gentes, son libres de poder hacerlo, pero la libertad de 

circular por los mares, no es sinónimo de que el capitán del barco, pueda llevar el 

barco como le de la gana, sin salvavidas, sin lanchas, pero para cruzar los mares  

necesita ir con  salvavidas, con lanchas, con tal. Eso es la idea de regulación, de que 

en los mercados, el sistema financiero ha de ser libre pero regulado, en el sentido 

que ha de tener salvavidas, lanchas, esa es un poco la idea que perdimos de vista 

en los años ochenta, creíamos que podíamos volver al siglo XIX, dejando que la 

gente y los mercados hagan lo que les de la gana sin lo que aprendimos en la crisis 

del 29.  

Por ejemplo sería  como volar en un avión con un motor, lo ideal sería volar con el 

motor del mercado y del Estado, pero si sólo volamos con el motor del mercado, 

aguantaremos a corto plazo, pero a largo plazo nos acabaremos estrellando. 
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• Considera correcto que algunos economistas hablen en público sobre 

predicciones apocalípticas 

No creo que sea bueno, mira lo apocalíptico viene por dos tipos de razones en 

general, porque hay gente, no es que sea maniacodepresivos, sino que son 

depresivos, y  hay gente que es apocalíptica por naturaleza, y seguramente acierten 

más los pesimistas pero les va mejor en la vida a los optimistas.  Por ejemplo hay 

gente que  lo que más teme es que le parta un rayo, pero creían que nunca ocurriría, 

y eso es un poco la idea, el cielo se puede caer, se puede, pero en términos de 

probabilidades no es probable.  

 

Segundo motivo por el cual se hacen predicciones apocalípticas, y es que se tiende 

a razonar en la vida con funciones exponenciales, funciones que crecen 

continuamente, es decir, que hay procesos humanos o procesos naturales que se 

mueven mediante funciones exponenciales, por lo tanto lleva a la segunda ley de la 

aerodinámica, al caos, a la explosión, y no creo que en la vida hayan funciones 

exponenciales continuas, es decir, hay sucesos en la vida que en la primera parte se 

comportan con sucesos de función exponencial y giran, lo que no sabemos muy 

bien, es porque un proceso que al principio es exponencial, pongo por caso el medio 

ambiente, gira en algún momento, no lo sabemos muy bien, pero por lo tanto, no veo 

espacio para predicciones apocalípticas, entre otras cosas, ¿sabes por qué?, yo soy 

consejero de varias empresas, y pongo por caso, en  la empresa Aguas estamos 

asustados, porque el descenso del consumo real  de agua de Barcelona, hunde 

Aguas de Barcelona, es más habrá que elevar los precios del agua al haber caído 

tanto el consumo, ya que la empresa no gana dinero.  

Y es que yo digo que no hay sitio para predicciones apocalípticas, porque somos tan 

despilfarradores, en el uso de recursos, que el margen para mejorar es 

endiabladamente alto, es decir que el margen para hacer las cosas, para mantener 

nuestro nivel de vida sin despilfarrar, es elevadísimo por lo tanto, no habrá función 

exponencial, porque giraremos antes, haciéndonos racionables en el uso de todo. 

Pero en el camino, esa gente ha estirado más el brazo que la manga, se va a quedar  

arruinada, aunque si son ricos no me preocupa, ya que fundamentalmente hay que 

temer al desempleo.  

Las otras cosas no son verdad, es decir las familias españolas no han sido 

manirrotas, si tu coges los datos del  Banco de España, si sumas des del año 2000, 

hasta ahora, que han sido grandes años, las familias, si tu coges las familias que el 

banco de España te da  las cuentas financieras, desagregadas por grupos, familias 

administraciones públicas, empresas, tu coges las cuentas de las familias y sumas 
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todo lo que han gastado y todo lo que han invertido, y luego vemos cuanto han 

ahorrado, y resulta lo siguiente, exactamente igual, solo hay el 0,4 de diferencia entre 

lo total ahorrado y lo total gastado, es decir, no es verdad que las familias hayan sido 

manirrotas, ahora bien, es verdad que si comparamos a mi hija conmigo, resulta que 

mi hija ha gastado más de lo que ha ahorrado, y yo que he ahorrado bastante más 

de lo que he gastado, por tanto si las uno, no es verdad que en España haya habido 

endeudamiento, y ese endeudamiento viene de todas las empresas, y lo que hay que 

desear es que una gran parte de ese endeudamiento haya estado bien invertido, las 

administraciones públicas en España, si tu coges todo lo que han gastado y todo lo 

que han ahorrado, da igual, pero las carreteras en el país no son lo mismo hoy  que 

las del año 2000, los aeropuertos no son lo mismo, los trenes no son lo mismo, pero 

lo que hemos de esperar es que todo eso nos aumente  la productividad.  

Además de tener la pensión que tengo como funcionario, tengo como persona 

acomodada, un fondo de pensiones privado y mi mujer tiene otro.  

Cuando miro el fondo de pensiones, lo que tenía hace un año acumulado en el 

fondo, y miro lo que tengo ahora, yo si tuviese que vivir únicamente del fondo de 

pensiones privado, estaría arruinado, porque si tenía por ejemplo 1000 euros ahora 

tengo 600.  

O por ejemplo una persona que no voy a decir su nombre, una persona conocida, en 

su día fue presidente de Lehman Brothers en España, me contaba hace meses, que 

cuando se jubiló, en estas empresas te jubilas no tanto por edad cuando llevas 

determinados año te sacan, y cuando se jubiló, hace 5 años,  Lehman Brothers le 

dijo como quería la compensación, quieres una cantidad de dinero y tu haces lo que 

quieras con él, o prefieres hacer un fondo de pensiones  con las acciones de Lehman 

Brothers, es decir, te damos un millón de acciones de Lehman Brothers, los 

ponemos en un fondo de pensiones, y tu irás recibiendo los rendimientos que 

produzcan esas acciones, y él decidió coger las acciones. Pues este hombre me 

decía hace tres meses, estoy arruinado, una persona con 66 años, y tengo que 

volver a trabajar.  

Pero eso no me preocupa. Tampoco me alegra, pero no es lo que más me preocupa, 

lo que más me preocupa  es el desempleo. Y a partir de ahí creo que el país tiene 

más capacidades reales y lo que necesita es un ‘yes, we can’, es decir necesita de 

una retórica que nos convenza de que podemos, porque este país no es el país de 

los años 80 y 90, este es un país con muchas capacidades, con gente que ha 

perdido el complejo de inferioridad que teníamos nosotros, porque antes yo 

recuerdo, que mi generación comenzó un poco a salir, hacia Francia, esos años que 

me decías  que cambié de ingeniera a economía, los años 70, fue la generación, que 
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ahora estamos llegando a los 60,comenzó a salir por el mundo, salíamos con 

complejo de inferioridad, que éramos más pobres, más incapaces, no sabíamos 

idiomas, hoy el país tiene un generación nueva que no tiene complejo de inferioridad, 

que cree en sus fuerzas. 
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Índex dels articles de premsa         
 
• Bancs i crisi financera 

 

• Gran Bretaña teme una fuga de depósitos hacia Irlanda  

Jueves 2  de octubre 2008 

• La AEB y la CECA ven necesario ampliar garantías en los depósitos  

jueves 2  de octubre 2008 

• La UE exige más regulación a la banca y más protección a los ahorradores  

 jueves 2  de octubre 2008 

• Las cuatro grande potencias acuerdan ayudar a los bancos en crisis 

Domingo 5  de octubre 2008 

• El Gobierno estudia comprar deuda de bancos y cajas para ofrecer liquidez 

Lunes 6  de octubre 2008 

• El euro cae por debajo de 1,35 dólares y hunde el petróleo 

Martes 7  de octubre 2008 

• Islandia considera tomar el control de toda la banca 

Martes 7  de octubre 2008 

• El Gobierno se compromete a elevar la garantía de los depósitos 

Martes 7  de octubre 2008 

• Londres ultima un plan de rescate de la banca por 64.000 millones 

Miércoles 8  de octubre 2008 

• La UE acuerda garantizarlos ahorros hasta 50.000 euros 

Miércoles 8  de octubre 2008 

• El estado compra deuda bancaria por 50.000 millones para inyectar liquidez 

Miércoles 8  de octubre 2008 

• Los bancos centrales bajan tipos pero no convencen 

Jueves 9  de octubre 2008 

• Londres semi-nacionaliza los grandes bancos para evitar el colapso 

Jueves 9  de octubre 2008 

• El Gobierno sólo destinará este año 10.00 millones al fondo de liquidez 

Sábado 11  de octubre 2008 

• Vuelve el estado 

Domingo 12  de octubre 2008 

• Los países europeos lanzan un  plan conjunto para auxiliar a los bancos 

Lunes 13  de octubre 2008 

•  El Gobierno aumenta las avales a la banca en 100.000 millones en el 2009 

Miércoles 29  de octubre 2008 
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•  La FED baja un 1% los tipos de interés y dibuja un panorama de recesión 

Jueves 30 de octubre 2008 

• El BCE baja medio punto los tipos de interés y deja entrever más recortes 

Viernes 7  de noviembre 2008 

• Sáenz advierte en que la ayuda a la banca puede acabar en competencia desleal 

Miércoles 12  de noviembre 2008 

• El cierre del crédito frena las ventas de electrónica y bienes duraderos 

Lunes 17  de noviembre 2008 

• La inflación cae el 2,4% en de noviembre 2008 per el desplome del precio del petróleo 

Sábado 29  de noviembre 2008 

• Trichet amenaza con bajar los tipos si el Euribor sigue alto 

Miércoles 10 de diciembre 2008 

• El FMI prevé que la recesión en España sea profunda y con alto desempleo 

Jueves 11 de diciembre 2008 

 

• Mercat Bursàtil 

• Fuerte rebote de Wall Street tras el lune negro 

Miércoles 1 de octubre 2008 

• El “ efecto jazz” también golpea a Latinoamérica 

Jueves 9 de octubre 2008 

• Las bolsas europeas capitulan 

Sábado 11 d octubre 2008 

• Wall Street aguarda la respuesta del G-7 a la crisis 

Sábado 11 de octubre 2008 

• Expectación ante la reacción de los mercados tras el despliegue mundial 

Lunes 13 de octubre 2008 

• Las bolsas registran subidas históricas 

Mates 14 de octubre 2008 

• El euribor vuelve a bajar hasta el 5,425% 

Martes 14 de octubre 2008 

• Euforia en las bolsas tras el rescate de Citigroup 

Martes 25 de octubre 2008 

•  EE.UU confirma que lleva un año en recesión y las bolsas se desploman 

Martes 2 de diciembre 2008 
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• Països i Estats 

 

• Bush: ”Podemos resolver la crisis, y lo haremos” 

Sábado 11  de octubre 2008 

• Las grandes potencias se emplazan en una respuesta global a la crisis 

Domingo 12  de octubre 2008 

• Obama propone un agresivo y costoso plan contra la crisis 

Martes 14  de octubre 2008 

• Catalunya entrará en recesión en el 2009 con una caída del PIB del 0 ,1% 

Martes 29  de octubre 2008 

• China multiplica sus acciones para sortear los efectos de la crisis 

Domingo 9  de noviembre 2008 

• Obama crea esperanzas dispares 

Domingo 9  de noviembre 2008 

• Una cumbre para tomar el pulso al capitalismo (3) 

Viernes 14  de noviembre 2008 

• Obama bendice la cumbre 

Lunes 17  de noviembre 2008 

• Japón, la segunda economía del planeta, entra en recesión 

Martes 18 de noviembre 2008 

• Obama anuncia su “New Deal” 

Domingo 23  de noviembre 2008 

• China asume un papel de liderazgo en el combate contra la crisis global 

Domingo 23  de noviembre 2008 

• Camino ‘verde’ para salvar la economía (2) 

Lunes 24  de noviembre 2008 

• “Europa tiene que liderar la tercera revolución industrial” 

Lunes 24  de noviembre 2008 

• Sarkozy no logra arrastrar a Merkel a un plan europeo 

Martes 25  de noviembre 2008 

• Obama se erige en líder anticrisis 

Martes 25  de noviembre 2008 

• Plan para activar el consumo en EE.UU 

Miércoles 26  de noviembre 2008 

• Bruselas pide invertir 200.000 millones en reanimar la economía 

Jueves 27  de noviembre 2008 
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• Zapatero desoye las medidas de los empresarios para salir de la crisis 

Viernes 12 de diciembre 2008 

• La receta anti crisis de Zapatero: tirar la casa por la ventana el 2009 

Domingo 14 de diciembre 2008 

• EE.UU roza la barrera del tipo cero tras la última bajada de la FED 

Miércoles 17 de diciembre 2008 

• Bélgica navega a la deriva 

Sábado 20 de diciembre 2008 

• Obama prepara un plan más agresivo para combatir la crisis 

Lunes 22 de diciembre 2008 

 

 

• Empreses privades 

 

• Las ventas de coches se hunden otro 32% y retrocede a niveles de 1996 

Miércoles 8 de octubre 2008 

• El Gobierno estudia alternativas de liquidez para desbloquear las pymes 

Domingo 9  de noviembre 2008 

• Solbes anuncia un plan de ayuda a las pymes de sólo19.000 millones 

Viernes 14  de noviembre 2008 

• Las inmobiliarias en concurso suman 9.000 millones de deuda 

Martes 18  de noviembre 2008 

• Nisssan, símbolo de la crisis 

Martes 18  de noviembre 2008 

• Sabastián anuncia para enero un plan para salvar el automóvil 

Miércoles 26  de noviembre 2008 

• Sacyr reduce un tercio de su deuda con la venta de Itínere a Citigroup 

Martes 2 de diciembre 2008 

• Auxilio para evitar que Detroit se derrumbe 

Domingo 7 de diciembre 2008 

• Bush dispuesto a salvar por su cuenta 

Sábado 13 de diciembre 2008 

• Caixa Catalunya vende los inmuebles de su red de oficinas a inversores 

Domingo 14 de diciembre 2008 

• Se acabó Woolworths 

Domingo 14 de diciembre 2008 

• Inversores catalanes compran Spanair por un euro (2) 
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Viernes 19 de diciembre 2008 

• Bush salva in extremis a Chrysler y General Motors 

Sábado 20 de diciembre 2008 

• La irrupción de las constructoras en la energía deja una deuda de 160.000 millones 

Lunes 22 de diciembre 2008 

• Toyota anuncia que registrará sus primeras pérdidas desde 1941 

Martes 23 de diciembre 2008 

 

 

• Tendències socials contra la crisi 

 

• Europa recomienda comprar en la red para sortear la crisis 

Miércoles 8  de octubre 2008 

• Consumo de crisis (2) 

Jueves 9  de octubre 2008 

• La crisis anima las ventas en los ‘outlets’ 

Viernes 28  de noviembre 2008 

• Casi el 80% de los catalanes desconfía de las medidas anti crisis del gobierno 

Lunes 1 de diciembre 2008 

• Navidad y crisis 

Domingo 7 de diciembre 2008 

• La demanda mundial de petróleo cae por primera vez en un cuarto de siglo 

Viernes 12 de diciembre 2008 

• “Ahora soy yo la cabeza de familia” 

Lunes 22 de diciembre 2008 

 

 

• l’Atur 

 

• Solbes presenta unas cuentas públicas con medio millón de parados más 

Miércoles 1 de octubre 2008 

• Seat suspende 4.700 contratos y coloca el sector en alerta máxima 

Sábado 4  de octubre 2008 

• Nissan pospone 392  de los 1680 despidos hasta setiembre del 2009 

Martes 11  de noviembre 2008 

• Citigroup se prepara para la recesión con la supresión de 50.000 empleos 

Martes 18  de noviembre 2008 
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• La industria automovilística parará casi todas las fábricas en diciembre 2008 

Lunes 24  de noviembre 2008 

• El Gobierno aprueba hoy 11.000 millones para crear 3 00.000 empleos 

Viernes 28  de noviembre 2008 

• EE.UU destruye en un mes más de medio millón de empleos 

Sábado 6 de diciembre 2008 

• Seat presenta otro expediente de regulación para suspender 5.300 contratos 

Martes 16 de diciembre 2008 

 

 


