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Conferència del portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Maurici Lucena  

“El que sabem i el que no sabem sobre l’economia dels propers anys” 

Dinars Cambra, dimecres 5 de març de 2014 

 

• Salutacions: President Montilla, President de la Cambra, autoritats, diputats i 

diputades, senyores i senyors, bona tarda. 

 

• Vull agrair l’amable invitació Cambra de Comerç de Barcelona, i en particular al 

seu President, Miquel Valls, a pronunciar aquesta conferència, que serà seguida 

d’un col·loqui. 

 
• Permetin-me que dediqui els primers segons de la meva intervenció a lamentar 

molt sincerament el recent traspàs de Ricard Fornesa, ex-President de la Caixa i 

d’AGBAR. Durant el darrer any vaig tenir el privilegi de veure Ricard Fornesa i 

conversar tranquil·lament amb ell bastant sovint, i resumiré el meu sentiment 

dient, senzillament, que el trobaré molt a faltar. 

 
 

1. Introducció 

He decidit titular aquesta intervenció “El que sabem i el que no sabem sobre 

l’economia dels propers anys” perquè s’estan produint moviments de caràcter 

tectònic en l’economia mundial, que tindran –de fet, estan tenint ja- profundes 

conseqüències econòmiques i socials els propers anys i les properes dècades. 

Aquests moviments tectònics plantegen nombroses preguntes, que mereixen una 

anàlisi dels diferents escenaris possibles. 

Malauradament, més enllà de quatre tòpics i frases fetes, tinc l’amarga sensació 

que el debat polític arreu del món no està dedicant suficient atenció a la discussió 

econòmica rigorosa. El cert és que estan passant moltes coses i de molt calat. Amb 

aquesta escassa atenció és difícil realitzar un diagnòstic acurat de la situació, i per 

tant encara és més difícil que els governs elaborin respostes encertades en l’àmbit 

de la política econòmica per al curt i el llarg termini.  

En el cas de Catalunya, sumin vostès a l’anterior la ingent quantitat de temps que 

consumeix el debat sobiranista, que ha esdevingut un autèntic “mono-tema” que 

tot ho eclipsa, i entendran per què al nostre país es parla tan poc de temes molt 

rellevants com l’evolució de la política monetària ultra-expansiva de la majoria de 
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bancs centrals; els mecanismes d’enfortiment de la unió econòmica a l’àrea Euro; o 

l’impacte de la preocupant desigualtat social ascendent.    

Així mateix, espero que les meves reflexions serveixin de complement a la 

conferència pronunciada pel Conseller Mas-Colell fa dues setmanes en aquest 

mateix fòrum, intervenció molt centrada en la situació pressupostària i financera 

del Govern de la Generalitat de Catalunya.      

 

2. Què sabem de la crisi econòmica actual 

• Per al conjunt de països avançats, la crisi econòmica que va començar el 2007 

amb les hipoteques subprime a USA, coneguda com a Gran Recessió, és la crisi 

més profunda i complexa des de la Gran Depressió dels anys 1930. No obstant, 

convé no oblidar que a la resta del món li ha anat força bé els darrers anys: per 

exemple, el PIB mundial va créixer més del 5% real 2010 i l’any passat gairebé 

un 3%. Un ciutadà mig de Xina o Índia et miraria com a un extraterrestre si li 

diguessis que el món està en crisi des de 2007. La crisi afecta especialment els 

països occidentals (inclòs el Japó) i darrerament sobretot els països europeus. 

En altres paraules: qui està actualment travessant una crisi de cavall és 

sobretot Europa. 

 

• ¿Quin és l’origen de la crisi?  

Em temo que els factors explicatius de la crisi són bastant més sofisticats que el 

mantra aquell que diu “tot ha estat culpa dels banquers i la cobdícia”. 

 
1. Uns colossals desequilibris macroeconòmics (això sovint s’oblida) que, per 

exemple, induïen que hi hagués països amb fortíssimes necessitats de 

finançament exterior (expressades a través de dèficits balança pagaments 

compte corrent): Espanya (10%), Grècia (14%), Regne Unit i USA; i 

d’altres països amb una fortíssima capacitat de finançament a d’altres 

economies: Xina, Japó, Alemanya, Rússia. Aquests desequilibris s’expliquen 

sobretot pels gravíssims errors de la política monetària de la FED presidida 

per Alan Greenspan, que durant la primera meitat de la dècada de 2000 va 

mantenir uns tipus d’interès excessivament baixos (inclosos negatius en 

termes reals alguns anys).  

 

2. Un molt deficient funcionament del sistema financer com a conseqüència 

d’una mala regulació i supervisió públiques: la catarata d’innovacions 
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financeres per (suposadament) distribuir de manera més eficient el risc 

entre els agents econòmics (com les titulitzacions d’hipoteques) i els 

complexos models matemàtics de medició del risc assumit per part de les 

entitats financeres van provocar: (1) una il·lusòria sensació que el risc de 

les inversions estava controlat i (2) un desconeixement per part de les 

pròpies entitats financeres de quants diners devien i de quants diners els 

devien a elles (tampoc ho sabien els bancs centrals). En aquest sentit, 

tampoc va ajudar gens el mal disseny dels esquemes retributius dels 

directius dels bancs, que va incentivar inversions excessivament arriscades. 

 
3. ¿Desigualtats? D’aquest tema en parlaré més tard, però vull avançar que 

molt probablement l’augment de les desigualtats els darrers trenta anys ha 

jugat un paper decisiu en l’esclat de l’actual crisi. 

 
• El fet és que durant 2008 i 2009 es va produir un col·lapse de l’activitat 

econòmica. A Catalunya, per exemple, el 2009 el PIB va caure un ¡4,2% real! 

Després de la caiguda de Lehman Brothers, la confiança dels agents econòmics 

es va ensorrar i a les economies fortament endeutades, com Espanya i 

Catalunya, se’ls va tallar abruptament el finançament exterior. De fet, arreu del 

món, els bancs van deixar de prestar-se els uns als altres i això va provocar una 

aguda escassetat de crèdit bancari: el temut credit crunch. 

 

• En aquest context, una de les preguntes claus és: ¿van reaccionar 

encertadament els governs dels països avançats durant 2008 i 2009? Recordem 

que tots els governs occidentals van posar en marxa polítiques monetàries i 

fiscals extraordinàriament expansives, és a dir, tipus d’interès molt baixos, 

injecció de tota la liquiditat necessària per part dels bancs centrals i forts 

increments de la despesa pública. En paral·lel, es van rescatar amb immenses 

quantitats de diners públics nombrosos bancs amb problemes de solvència. Jo, 

honestament, crec que globalment els governs sí van encertar, malgrat l’evident 

injustícia que el rescat públic dels bancs representa des de molts punts de vista. 

Però el cert és que no rescatar els bancs hauria estat encara pitjor. Les 

economies occidentals van estar, de veritat, al caire de l’abisme durant 2008 i 

2009 i sense polítiques públiques tan agressives, sense les lliçons apreses dels 

greus errors de la política econòmica de la dècada de 1930, la repetició del 

drama de la Gran Depressió hagués estat inexorable (cal recordar que durant 

els primers anys de la GD el PIB de USA va caure ¡un 30%!)   
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3. ¿I ara on som? 

• A Espanya, la crisi econòmica fa ja sis anys que dura. Els seus efectes han estat 

devastadors, com ho resumeix una taxa d’atur que va sobrepassar el 27% en el 

seu pitjor moment. 

 

• Però la veritat és que, amb una mica de sort, el pitjor del pitjor és probable que 

ja hagi passat. Des del punt de vista de la situació econòmica, jo em definiria 

com a “prudent amb un moderat biaix optimista”: l’economia mundial està 

millor (intenses pujades borsa l’any passat) i l’economia espanyola ha fet ja els 

ajustos macroeconòmics més importants en forma de fluxes: tenim ja superàvit 

de balança de pagaments per compte corrent (0,7% PIB 2013) i hem recuperat 

competitivitat relativa mitjançant uns CLU i una inflació més baixes en 

comparació als països del nostre entorn. En paral·lel, (1) la reforma financera, 

que ha trigat massa i ha estat plagada d’errors, està per fi avançada (condició 

sine qua non perquè el crèdit torni a fluir) i (2) els gegantins dèficits públics van 

reduint-se gradualment (10,6% del PIB el 2012 i previsió 7,2% el 2013). 

 
• Problemes: (1) el camí de la recuperació és enormement fràgil: qualsevol 

imprevist als mercats de capitals internacionals, com el de Xipre l’any passat, 

pot fer que tot se’n vagi en orris. Ull amb la situació a Ucraïna. (2) El stock de 

deute (privat+públic) segueix sent pantagruèlic i representa un pesadíssim llast 

per al creixement de l’activitat econòmica. (3) Les restriccions 

macroeconòmiques associades a la pertinença a l’euro + l’actitud obtusa 

d’Alemanya augmenten la severitat de l’ajust: no pots devaluar la moneda, no 

pots augmentar la inflació per diluir els deutes, Alemanya es nega a expandir la 

seva demanda interna mitjançant la política fiscal i un increment de salaris, i les 

polítiques d’austeritat imposades a Europa han estat excessives si considerem 

l’atonia de l’activitat econòmica. Tots aquests factors faran que a Espanya i a 

Catalunya la recuperació econòmica sigui, probablement, molt lenta i trigui 

força en percebre’s de manera generalitzada, amb taxes d’atur 

extravagantment altes durant anys.  

 

4. El que no sabem 

La realitat és que hi ha nombrosos factors que previsiblement tindran una gran 

influència en l’evolució de l’economia els propers anys i les properes dècades, sobre 

els quals el nostre coneixement és bastant limitat. N’esmentaré cinc. 
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4.1. L’excés de deute 

• Des d’una perspectiva històrica, en les darreres tres dècades, el creixement 

econòmic dels països desenvolupats s’ha finançat amb molt deute i poc capital. 

Això planteja dubtes importants: ¿es podrà pagar tot el que es deu? ¿Seran 

necessàries reestructuracions del deute públic i privat?  

 

4.2. La política monetària 

• Sens dubte, Occident es troba ara mateix en un terreny monetari totalment 

desconegut: una autèntica dimensió monetària desconeguda. Desconeixem els 

efectes a llarg termini dels actuals tipus d’interès baixíssims i del Quantitative 

Easing (“flexibilització quantitativa”) o política monetària no convencional que 

s’ha practicat des del 2007, mitjançant la qual els bancs centrals realitzen 

compres massives de deute privat i públic amb l’objectiu d’estimular l’economia 

injectant amb freqüència diners directament a l’economia sense passar per la 

intermediació dels bancs. No ens enganyem: uns tipus d’interès molt baixos 

durant molt de temps són un símptoma de mala salut de l’economia, no a 

l’inrevés. 

 

• Ningú seriós discuteix la conveniència de les mesures monetàries excepcionals 

durant els mesos o anys més delicats de la crisi, però els efectes a llarg termini 

del seu manteniment durant molts anys són una autèntica incògnita. El balanç 

de la FED, per exemple, ha augmentat un ¡378%! des de 2007 per la compra de 

deute (¡s’ha multiplicat gairebé per cinc!).  

 
o El QE beneficia sobretot empreses grans i no PIMES que no tenen accés 

als mercats de capitals i, per tant, no emeten deute que pugui comprar 

els bancs centrals. El seu efecte sobre la demanda agregada de 

l’economia pot ser més limitat del previst. 

 

o La política monetària ultra-laxa afavoreix l’endeutament dels governs en 

detriment de les empreses i les famílies i perjudica els estalviadors. 

 
• La prova del desconcert és que no sabem quins efectes en l’economia mundial 

produirà l’estratègia de gradual retirada dels potents estímuls monetaris 

anunciada per la FED (el denominat tapering), que d’entrada ha fet trontollar 

tots els països emergents. 
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4.3. El sistema financer 

• La gran crisi que va començar el 2007 té arrels clarament financeres i ha posat 

de manifest (1) l’impressionant creixement del tamany del sector financer en 

relació al perímetre de l’economia en les darreres dècades; i (2) com d’opac i 

complex és aquest sistema financer. S’ha iniciat un ampli procés de reformes 

del sistema però el cert és que la majoria d’elles estan inacabades i són massa 

tímides. En aquest sentit, produeix inquietud constatar que actualment el 

sistema financer mundial està més concentrat que al 2007 i segueix molt 

endeutat. 

 

• Un dels aspectes crucials de les reformes en marxa és el volum de capital en 

relació al total d’actius que tenen els bancs, volum que ha disminuït des de 

principis del segle XX. Les darreres reformes de Basilea segueixen permetent, 

amb matisos, que els bancs posseeixin només ¡un 3% sobre el total dels actius, 

percentatge que sembla clarament insuficient si volem evitar noves crisis 

financeres. 

 

4.4. Les desigualtats 

• Després de disminuir durant bona part del segle XX, les desigualtats han 

augmentat pronunciadament en tots el països durant els darrers trenta anys, 

degut al procés de globalització econòmica, els canvis tecnològics i decisions 

polítiques, com per exemple la reducció de l’impost de successions. Avui al món 

el 10% més ric obté el 56% de la renda generada i el 10% més pobre n’obté 

només el 0,7%.  

 

• En el cas d’Espanya, més enllà de l’actual crisi, resulta un autèntic escàndol, per 

exemple, la desproporcionada càrrega tributària que suporten les classes 

assalariades. 

 

• La paradoxa és que, globalment, les desigualtats al conjunt del món no han 

empitjorat perquè la Xina i la Índia han crescut extraordinàriament i han 

aconseguit treure de la pobresa més miserable més de 1.000 milions de 

persones.  
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• A banda de la valoració ètica que l’increment de la desigualtat ens mereixi, les 

desigualtats també afecten l’eficiència de l’economia. És molt possible que la 

desigualtat ascendent hagi contribuït decisivament a incubar l’actual crisi: 

 
o L’augment de renda dels més rics ha nodrit els enormes fluxes de 

capital canalitzats a través del sistema financer. 

o Les classes mitges han vist com els seus salaris reals s’estancaven 

malgrat els forts augments de la renda per càpita. ¿Potser la política 

monetària ha fixat tipus d’interès massa baixos per compensar i 

facilitar-los l’accés a la vivenda? (Rajan, Milanovic). 

 

4.5. ¿La fi del creixement econòmic a Occident? 

• Hi ha economistes de prestigi, com Robert Gordon, Stephen King, Jeffrey Sachs 

o Larry Summers, que, per diverses raons, creu que els països més avançats 

potser estaran instal·lats durant dècades en una etapa d’”estancament secular”, 

amb taxes de creixement econòmic molt baixes. Això trencaria amb la idea de 

progrés continuat que prové de la Il·lustració i obligaria a replantejar molts dels 

pilars del model polític i social que Occident ha desenvolupat des del final de la 

Segona Guerra Mundial. 

 

• Jo, honestament, no comparteixo aquest pronòstic tan ombrívol perquè crec 

més aviat que (1) estem, simplement, al bell mig d’una dolorosa ressaca 

econòmica associada a un excés gegantí de deute; i (2) hi ha una sèrie de 

revolucions tecnològiques en estat embrionari (en els àmbits de la 

biotecnologia, la genètica, els materials, l’energia i les TICs) que en les properes 

dècades produiran grans augments de productivitat i impulsaran el creixement 

econòmic. 

 
 

5. Reflexions finals i conclusions 

 
• En qualsevol cas, els pronòstics pessimistes dels economistes que creuen que 

els països avançats creixeran molt poc les properes dècades han de servir de 

toc d’atenció per recordar-nos que els governs han d’actuar constantment per 

estimular l’activitat econòmica, a través de l’impuls a la creació de noves 

empreses i el foment de la R+D+i privades.  
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• Només així es podrà crear, a Europa, ocupació, reduir l’atur, redreçar les 

desigualtats socials i obtenir els recursos públics necessaris per mantenir l’estat 

del benestar que les persones progressistes desitgem. El repte no és senzill 

perquè molts països, entre ells Espanya i Catalunya, afrontaran un perfil 

demogràfic advers (l’envelliment relatiu de la seva població) les properes 

dècades que disminuirà la capacitat de generació de riquesa de l’economia i, 

paral·lelament, incrementarà molt significativament la despesa pública 

associada a la sanitat i les pensions. 

 
• Per tant, els països d’Occident, i molt particularment Europa, Espanya i 

Catalunya, encaren desafiaments formidables els propers anys: superar la crisi 

econòmica, contribuir políticament a la constitució d’una autèntica unió 

econòmica  a l’àrea Euro, revertir les creixents desigualtats socials que estan 

posant en perill el “contracte social” i assegurar que l’estat de benestar sigui 

sostenible financerament. Per assolir-ho, calen moltes i profundes reformes. A 

títol d’exemple n’esmentaré només dues a Espanya i Catalunya: 

 
o Una reforma fiscal que, per exemple, sense elevar els tipus impositius de 

tributs como l’IRPF, IVA, IS, Ipatrimoni i Successions i Donacions, elevi 

la recaptació i faci el sistema tributari més just mitjançant (1) 

l’eliminació de la plètora de beneficis fiscals (deduccions, exempcions, 

etc.) que només aprofiten les grans empreses i les persones físiques amb 

més recursos; i (2) la reducció de l’enorme volum del frau fiscal. 

 

o Una reforma del funcionament del sector públic: des del punt de vista de 

l’eficiència i estructura, per exemple, la Generalitat de Catalunya 

s’assembla avui moltíssim a la de l’any 2008, quan va començar la crisi. 

El model de referència és el dels països nòrdics: agències públiques amb 

un alt grau d’autonomia que executen els objectius marcats per les fines 

estructures ministerials.    

Estic segur que durant el col·loqui subsegüent, tindrem l’oportunitat de debatre 

altres temes directament relacionats amb l’actualitat política i econòmica catalana. 

Però, per acabar, els prego que es quedin amb aquesta idea: no és possible 

analitzar adequadament l’autèntica realitat de Catalunya sense tenir present què 

està succeint a l’economia mundial, on, com he tractat d’argumentar, estan passant 

moltes coses i molt importants. Moltes gràcies per la seva atenció. 

 


