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Guió presentació
1-Origen de la meva aposta per un capitalisme més ètic, 
social i sostenible (anomenaré CESS).
2-Causes, descripció i conseqüències de la crisi 
econòmica i de la bombolla immobiliària a nivell global i 
Espanya.
3-Què es pot fer a nivell internacional, europeu i dels 3-Què es pot fer a nivell internacional, europeu i dels 
països per a promoure un capitalisme més ètic, social i 
sostenible (CESS).
4-Què podem fer com a ciutadans i consumidors per a 
fomentar un CESS i estalviar (austeritat & creixement).
5-Actius amb els que comptem com a país i societat.
6-Algunes mesures crec haurien de prendre els nostres 
governants.
7-Superar la crisi de valors.



Per què una conversa amb Marx?

• No tinc res de Marxista. Però a diferència de Lenin, Stalin, Mao i altres líders 
comunistes, Marx no ordenà l’execució de milers/milions de persones. No fou un 
assassí. Fou un economista, historiador, filòsof, escriptor i revolucionari. I fou pobre 
la major part de la seva vida (dona una mica pena en aquest sentit).

• Tot i que el Marxisme ha acabat a les escombraries de la història (on Marx volia 
enviar el capitalisme) es considera Marx com un dels fundadors de les ciències 
socials contemporànies, juntament amb Weber i Durkheim. En una enquesta de la 
BBC el 1999 fou escollit la persona més influent del darrer mileni.

• Al meu llibre, Marx desperta misteriosament a finals 2007 després d’adormir-se/morir 
el 14 de març de 1883 a Londres.



Cronologia de la Gran Recessió (2007-2011)

• Narrativa de la crisi comença el desembre de 2007, 
quan moltes institucions i analistes advertien de la 
explosió de la bombolla immobiliària als Estats Units, 
Espanya, Irlanda i Regne Unit.

• La narrativa arriba fins a març de 2011 en la versió 
anglesa i octubre de 2010 en la versió castellana.

• La narrativa arriba fins a març de 2011 en la versió 
anglesa i octubre de 2010 en la versió castellana.

• Els primers capítols són un resum de la història del 
segle XX per a Marx, describint els grans esdeveniments 
polítics, econòmics i tecnològics des de 1883. Cal posar 
Marx al dia!



Crisis els darrers 40 anys (en la meva vida, tinc 42, per als 
menys joves encara n’hi ha hagut més!)

• Dos shocks petroli dels setanta – 1972-73, 1979.
• Crisi deute Amèrica Llatina anys vuitanta.
• Recessió als EE.UU. el 1981-82, 2000-01 i la gran recessió de 2007 

a 2009 (des de 6/2009 augmenta el PIB d’EE.UU, no hi ha 
recessió!).

• Crisi sudest asiàtic de 1997-98, a Korea, Tailàndia, Malàsia, 
Indonèsia).Indonèsia).

• Suspensió pagaments deute extern Rússia el 1998.
• A altres països emergents: Brazil (1998), Argentina (1999-2002).
• La bombolla .com/ tecnologia que esclatà 2000. Perduts $5 bilions 

en capitalització bursàtil.
• Mare de totes les bombolles – la immobiliària.
• Crisi del deute sobirà a l’eurozona des de maig 2010.

Conclusió: Capitalisme sofreix massa crisis –massa especulació i 
bombolles. La darrera ha deixat a 30 milions de per sones més 
sense feina i 50 milions més en la pobresa.



Expansió del sistema financer des dels 80
• Als vuitanta ja es produgué una bombolla en les inversions de les caixes 

d´estalvi dels EE.UU. Resultat: $124.000 milions perduts i centenars caixes van 
fer fallida. 800 banquers van acabar anant a la presó.

• Parts importants de la Llei Glass-Steagall de 1933  es van modificar el 19 99. 
Permeté als bancs d’inversió especular amb els dipò sits dels bancs 
comercials . S’eliminà la prohibició que executius banca inversió estiguessin a 
juntes banca comercial. S’enderrocà mur entre banca comercial i d’inversió.

• Mercat de derivats havia arribat a tamany de $50 bilions a finals 90. No 
estaven regulats . Greenspan (cap Reserva Federal), Summers i Rubin 
(ministres finances era Clinton) van bloquejar intents de regular-los, en (ministres finances era Clinton) van bloquejar intents de regular-los, en 
col.laboració amb bancs. 

• Als 90 els grans bancs comercials dels EEUU eren Citigroup, JP Morgan, Bank 
of America, Wells Fargo, Wachovia, etc. i Goldman, Bear Stearns, Lehman 
Brothers, Merrill Lynch i Morgan Stanley en banca d’inversió. Morgan Stanley 
passà de 120 empleats el 1972 a 50.000 abans de la crisi. Els bancs d’inversió 
van sortir a borsa. 

• Titulació d’hipoteques va ser possible, entre altre s motius, perquè 
agències de qualificació de risc no tenien responsa bilitat legal si donaven 
AAA equivocada (tanmateix autoritats EEUU estan inv estigant paper 
agències i podrien tenir problemes legals i multes) .

• 2000-2003 hipoteques es van multiplicar per 4.



Causes de la crisi subprime (I)

Comença 2007 a desinflar-se la bombolla immobiliària als EEUU.

Causes bombolla

• Tipus d’interès es van reduir i mantenir molt baixos durant massa temps. Reducció 
del 6,5% al 1% del 2001 al 2003. Pràctica unanimitat en criticar actuació Fed sota 
Greenspan. Al 2003 ja s’haurien d’haver augmentat. Greenspan pensava que els 
mercats ja es corregirien a si mateixos.

..
• Vivenda/rajola semblava actiu sòlid després de la punxada bombolla .com i Internet 

2000-2001.

• Bancs necessiten oferir més hipoteques perquè el seu marge intermediació és petit.

• Bancs ofereixen préstecs més arriscats a més interès.

• Creixement demogràfic als EEUU genera més demanda.
• Manteniment “somni americà” de ser propietari d’una casa, idea que tothom hi pot 

accedir.

• Avarícia, dels bancs i intermediaris (i també persones).



Causes de la crisi subprime (II)
• Gent no només volia tenir una casa sinó una “McMansion”.

• Empreses immobiliàries oferien préstecs a “ninjas”- no income, no 
job, no assets (ingressos baixos o inexistents, sense feina o feina 
temporal, sense actius).

• Pensaven Ninjas podrien tornar préstec perquè atur estava baix, hi • Pensaven Ninjas podrien tornar préstec perquè atur estava baix, hi 
havia plena ocupació.

• Endeutament molt arraigat a cultura econòmica dels EE.UU. (viure a 
crèdit). Americans obtenien crèdit contra el valor de la seva casa.

• Què passa quan preus deixen de pujar i hi ha menys feina?



Bombolla immobiliària es creà perquè massa 
persones voleren tenir mansions com aquesta



El resultat als EE.UU, Irlanda, Espanya, Regne Unit i 
Islàndia



El resultat als EE.UU, Irlanda, Espanya, Regne Unit i 
Islàndia



A Islàndia
• Govern privatitzà els bancs més importants el 2000 i portà a terme 

una desregularització total del sistema financer.

• En 5 anys (2000-2005), 3 petits bancs islandesos, que mai 
havien operat fora d’Islàndia, van agafar prestat $ 120.000 
milions, 10 vegades el PIB d’Islàndia. Els preus de  les vivendes 
es van doblar i la capitalització de la borsa islàn dia es va 
multiplicar per 9 .

• Febrer 2007, agències de qualificació de risc dels EE.UU., van 
apujar qualificació de risc dels bancs islandesos, donant-los la 
màxima nota (AAA) i els auditors externs.

• Quan va esclatar la bombolla finals 2008, l’atur es triplicà en sis 
mesos.

• 1/3 dels reguladors del sistema financer a Islàndia treballaven 
també als bancs privats.

Inside Job. Sony Pictures



Islàndia
• Era un país amb plena ocupació. Bones xarxes 

protecció social, sanitària. Sense criminalitat. Recursos 
geotèrmics, hidroelèctrics. Pesca. Un alt nivell i qualitat 
de vida. L’experiment els ha costat car. L’únic efecte 
positiu és que ara negocien la seva adhesió a la UE. 

Inside Job. Sony Pictures



Efectes sobre el sector financer. Feines 
eliminades

15000

20000

25000
Feines eliminades

0

5000

10000

15000

Barclays Citigroup Bank of America Commerzbank Credit S uisse



No prous, però alguns caps han rodat
• Rajat Gupta , director de Goldman Sachs Group , acusat

d’especular amb informació privilegiada.

• SEC (equivalent de CNMV als EE.UU.) el darrer desembre va 
imputar sis ex executius de Fannie Mae i Freddie Ma c, els 
gegants immobiliaris dels EE.UU., acusant-los de frau i d’haver 
conegut i autoritzat informes que asseguraven que pràcticament no conegut i autoritzat informes que asseguraven que pràcticament no 
tenien hipoteques d’alt risc, especialment les subprime.

• Raj Rajaratnam , milionari fundador d’un hedge fund: detingut 
octubre de 2009, jutjat per especular amb informació no pública, 
condemnat a 11 anys de presó .

• Jutge federal als EE.UU. el desembre va rebutjar com a 
insuficient  l’acord entre SEC i Citigroup pel qual el banc pagaria 
$285 milions per negligència en la venda de títols hipotecaris 
tòxics.



No prous, però alguns caps han rodat (II)
• Wells Fargo i el Departament de Justícia estan negociant multa que 

haurà de pagar el banc per haver enganyat ciutadans afroamericans 
per a que contractessin hipotèques subprime.

• El 2010 Siemens havia pagat $3.400 milions en interessos de demora 
per impostos impagats i multes a les autoritats d’EE.UU. i europees per 
haver realitzat pagaments de dubtosa legalitat.

• Un jurat a San Francisco ha acusat a Ebrahim Shabudin i Thomas Yu, ex 
executius del banc United Commercial Bank , amb frau, falsificació de 
comptes i mentir als auditors externs.

• Regulador de Fannie Mae i Freddie Mac va presentar demanda juliol 2011 
contra UBS per $900 milions per haver mentit als gegants hipotecaris i 
haver-los convençut que compressin $4500 milions de títols hipotecaris de 
baixa qualitat o tòxics.

• Madoff servint pena presó 150 anys per estafar els seus clients.



No prous, però alguns caps han rodat (III)
• Jurat a Florida ha imputat Robert E. O'Neill , ex president d’Orion Bank , de 

blanqueig de capital, conspiració per a cometre frau financer i altres delictes.

• MERS, una unitat de l’empresa Merscorp Inc., és propietària del registre informàtic 
Mortgage Electronic Registration Systems (MERS). Gegants de les hipoteques, 
Fannie Mae i Freddie Mac, i diversos grans bancs EE.UU. van crear MERS el 1995 
per tal d’evitar el lent i costós procés de tranferir registres de propietat d’hipoteques i 
enregistrar-los mitjançant els actuaris dels comtats (mètode anterior).

• S’est à investigant MERS per les dades que ha passat als bancs i que els han • S’est à investigant MERS per les dades que ha passat als bancs i que els han 
permès reposseir moltes cases.

• Després de la crisi de les caixes d’estalvi als EE.UU. dels vuitanta, 800 càrrecs 
bancaris van ser condemnats a penes de presó .

• Sistema judicial i polític és lent, però actua. Sector financer té molt poder. També el 
necessita Obama per a finançar la seva campanya. Informacions no confirmades 
apunten a que executius investigats van sobornar dos fiscals del Departament 
de Justícia dels EE.UU., i el governador, fiscal ge neral i legisladors de les 
Virgin Islands, un paraís fiscal territori dels EEU U. Mitjans comunicació decisius 
per a treure i mantenir aquests casos llum pública. Opinió pública molt enfadada, 
moviments Occupy Wall Street i Tea Party (un per esquerra i altre per dreta). Hi 
haurà més judicis.



Important acord avui entre govern i bancs 
EE.UU

• Quatre bancs (Citigroup, Wells Fargo, JP 
Morgan Chase i Ally Financial) pagaran 
$25.000 milions al govern federal, als 
estats i persones amb hipoteques.estats i persones amb hipoteques.

• Bancs compensen pels procediments que 
han estat utilitzant per a reposseir cases.

• 1 de cada 4 persones a EEUU amb una 
hipoteca està en situació en què hipoteca 
val més que la casa.

• Acord no impedeix que continuin 



Per què necessitem un capitalisme més 
ètic?

Per evitar que l’economia internacional es torni a 

convertir en un gran casino. No podem acceptar 

l’especulació desenfrenada. Si no mantenim uns 

estàndars alts als països desenvolupats (laborals, 

mediambientals, responsabilitat corporativa, lluita 

contra corrupció) no tenim cap autoritat moral per a 

exigir-los als països emergents i ens veurem abocats a 

una espiral cap abaix, un dumping social a nivell global. 

Necessitem mercats que funcionin per a les persones i 

no que les persones estiguin a la mercè dels mercats



Creix la desigualtat entre els més rics i els més pobres (I)
Globalment des de 1980 centenars de milions de persones han sortit de la pobresa, ha 
millorat molt el seu nivell de vida i són ara part de la classe mitja dels seus països, com 
Xina, India, Brasil, Turquia i altres emergents.

A nivell global es redueix la desigualtat entre els països desenvol upats i els 
emergents . Però en canvi creix la desigualtat dintre dels països, tant els 
desenvolupats com els emergents.

1) Als EE.UU. entre 2002 i 2007, el 65% de l’increment de la renda va anar al 1% de la 
població més rica. 

2) En magnitud menor està passant el mateix al Regne Unit, Canadà,   2) En magnitud menor està passant el mateix al Regne Unit, Canadà,   
Alemanya i àdhuc Escandinàvia (en canvi a Espanya la desigualtat creix menys (per   
fiscalitat alta, manteniment prestacions socials bastant generoses, ajudes dintre    
famílies, solidaritat intergeneracional).

3) També ha augmentat la desigualtat al països emergents – a Xina la diferència entre        
rics i pobres és tan gran com als EE.UU.

Aquesta divisió entre els superrics i la resta de la població portà 3 analistes de Citigroup  
a asseverar que “el món s´està dividint en dos blocs, els plutòcrates, i tots els altres”.

Però a diferència d’altres èpoques història, els su perrics actuals no ho són per 
haver heredat grans fortunes i pertànyer a una clas se determinada .



Procedència fortuna plutocràcia als EE.UU

Per al 1% dels ciutadans més rics d´EE.UU, % dels seus ingressos procedents 
de feina remunerada. Dades Emmanuel Saez emprades per Chrystia Freeland, 
redactora del Financial Times



Els 1000 individus més rics Regne Unit podrien pagar el 
dèficit del Regne Unit, i encara els sobraria

Rich List. Philip Beresford. Maig 2011



Els superrics s’enriqueixen (el 1997 R. Unit tenia equilibri 
pressupostari, no falta dada) 

Rich List. Philip Beresford. Maig 2011



Evolució ingressos Regne Unit (euros)

OECD



Els superrics són els que majors increments renda 
han tingut al Regne Unit



Creixent desigualtat (III)
• Molts dels superrics actuals han fet la seva fortuna gràcies a la globalització.

• Encara que hagin fet fortuna dintre del seu país, saben aprofitar la globalització per a 
augmentar-la.

• S’han convertit en un grup que té més en comú entre sí que amb els ciutadans 
dels seus respectius països: tenen avions privats, residències a NY, Londres, 
Shanghai…i es reuneixen cada any a Davos, al Fòrum E conòmic Mundial .

• Però àdhuc els superrics estan preocupats per l´augment de la desigualtat –
necessiten a la resta de la població com a consumidors, ciutadans, força treball.

• Al Regne Unit, Ingressos del 1% més ric van augment ar el 2011 al ritme més 
fort en 10 anys . Segons el Sunday Times, el patrimoni de les 1.000 persones més 
riques al Regne Unit va créixer en 72.564 milions d’euros del 2010 al 2011.

• La High Pay Commission del Regne Unit ha desvelat que els executius de les 
empreses del FTSE tenen salaris de 5 milions euros anuals, 145 vegades el salari 
mig. Si es mantenen les tendències actuals, el 2020 se’ls pagarà 9,6 milions euros, o 
214 vegades el salari mig. El cap de Barclays cobrarà  16,8 milions euros, 1.128 
vegades més que l’empleat del banc amb menys remuneració.



Promovent un capitalisme més ètic, social i 
sostenible a nivell global (I)

Només una governança econòmica global (a través del G20) pot adoptar 

mesures realment eficaces. A nivell nacional o àdhuc europeu són 

insuficients, doncs les empreses traslladen les seves activitats a altres països 

(com amenacaren els hedge funds a la City)

Cal:

1) Limitar el tamany dels contractes de derivats;

2) Prohibir les vendes a curt;

3) Prohibició total de l´especulació amb productes alimentaris i de vendes a 

curt del deute sobirà en determinades circumstàncies;

4) Agència de qualificació de crèdit europea, més competència per a les 3 

dels EE.UU. i investigar seus abusos en bombolla immobiliària.



Promovent un capitalisme més ètic a nivell global 
(II)

5) Prohibició especulació durant catàstrofes (terratrèmols, 
erupcions volcàniques, tsunamis) – com va passar dies 
després del terratrèmol Japó març 2011.

6) Disminuir volatilitat preus aliments i matèries primeres.

7) Tancar paraïsos fiscals. 

8) Crear registre de banquers que han actuat immoralment 
per a dificultar que puguin tornar a exercir cárrecs (si no es 
pot demostrar que van violar la llei



Quines coses pot fer com a consumidor per 
a promoure un capitalisme més ètic (I)

• Idees i suggerències des del punt de vista d’una persona soltera 
sense fills com jo (més fàcil).

• No endeutar-se. Si és un adult (no provar amb nens si no es vol 
tenir disgustos), comprar béns i serveis que  millorin la seva 
capacitat per a treballar (PCs, portàtils, mòbils, hardware i software), 
estudiar (llibres, cursos d’idiomes), mantenir-se sà i en forma 
(gimnàs, roba esportiva). Tots aquests béns i serveis es poden (gimnàs, roba esportiva). Tots aquests béns i serveis es poden 
considerar una inversió, no despesa . 

• Evitar consum superflu. Acumular objectes a la llar no té gaire 
sentit. Acumulen pols, creen desordre, dificulten trobar coses 
realment necessàries – si vull veure objectes, visito un museu.

• No és necessari tenir més d’una tarjeta de crèdit, a menys que un 
sigui un executiu i acumulis punts. Al segon any majoria targetes 
crèdit et cobren comissió de manteniment.



Quines coses pot fer com a consumidor per a 
promoure un capitalisme més ètic(II)

• Destruir tots els documents amb informació bancària i financera. 
Comprar assegurança que cobreixi robatori indetitat financera, gran 
problema als EEUU. Exigir el màxim nivell de protecció i secret de 
dades al banc. Hackers han entrat en webs de grans bancs. 
Aguantar la necessitat de tenir tantes contrassenyes, mesures 
seguretat a Internet. Hi ha molta vulnerabilitat i hackers són molt 
sofisticats.sofisticats.

• Rebutjar increments de les comissions que carreguen els bancs. Si 
no ho fan, canviar de banc. Considerar passar a un banc cívic si no 
el tracta bé el banc. La banca cívica permet al client decidir a quina 
ONG es destinen part dels beneficis del banc.

• Demanar a les empreses, negocis, restaurants, botigues, etc.que 
siguin lents o ineficients en atenció al client que contractin empleats 
addicionals. Els que tenen feina se’ls exprimeix com a llimones. 

• Promou teletreball, que redueix emissions CO2.



Als que no els queda més remei que estalviar (o 
per ser més eficients i estalviar temps)

• Suggerències (també estalvien temps): Només rentar robar que 
estigui realment bruta o suada, no tot per sistema.

• Penjar samarretes just després treure rentadora – no cal planxar-les
• Apagar els llums de les habitacions que un no està utilitzant.
• Si cal canviar de cotxe (jo tinc el mateix des del 1999) comprar-ne 

un d’híbrid.un d’híbrid.
• Quan un ja veu que el semàfor es posarà vermell, frenar. Conduir 

de manera eficient.
• Donar objectes que tenen valor però no necessitem a caritat.
• No deixar aixeta permanentment oberta mentre un es renta els 

dents o s’afeita.
• Multi-tasca: per exemple, rentar els plats mentre s’escolta les 

notícies (s’ evita utilitzar renta-vaixelles).
• No dutxar-se més del necessari, especialment a l’hivern!



Boom econòmic, 1993-2008
Pero quien tuvo, algo (o bastante) retuvo

Creixement PIB 14 anys seguits , i promig 3.7% 1997-2007, per sobre 
mitjana eurozona.

Superàvit pressupostari durant 3 anys consecutius: 2.2% del PIB el 2007 
(el segon més alt eurozona i el més alt a Espanya en  30 anys) i 1.8% el 
2006.

Superàvit pressupostari espanyol fou 23.000 milions  euros el 2007 i 
46.000 milions el 2003-07. En aquest periode només 5 paisos eurozona 
van tenir superàvit. van tenir superàvit. 

Superàvits van permetre reduir el deute/PIB a 36,2 % (ara aprop 70%), el 
més baix en 20 anys. Vam entrar a la crisi amb un nivell molt baix deute 
públic.

Creació de 687.600 llocs de treball (1/2 de la UE) el 2006.
Entre 1995 i 2005, Espanya va crear 6,4 milions llocs de treball, 1/3 del 
total de la UE . 

Aquestes xifres macroeconòmiques tan esplèndides, s obre tot al final 
del periode de boom, eren resultat d´un model econò mic insostenible i 
poc diversificat. Però ni erem els millors abans de  la crisi ni sóm un 
país de segona ara.









Source: OECD







Projecció FMI per a economia internacional (gener 2012)



Projeccions per a economies 2012, FMI





Actius amb els que comptem (I)
• Economia número 13 del món en volum de PIB, i quarta de 

l’eurozona.

• No se’ns pot comparar amb Grècia i Portugal, i no només 
perquè no hagin rebut cap rescat/assistència financera del 
FMI i ens estem finançant als mercats privats.

• Infraestructures modernes de transport: autopistes, AVE, 
(encara que s’hagin construit aeroports inviables que ara cal 
tancar) i mediambientals: plantes tractament aigua, de-
salinització,finançades moltes per la Unió Europea (vam rebre 
100.000 milions de euros del 1986 al 2006).

• En el rànking de Forbes 2010 de les primeres 2000 
empreses, Espanya en té 29 (i 19 entre primeres 1000), 
Grècia 13/6, Portugal 9/4 i Irlanda 9/0.



Actius amb els que comptem (II)

Construcció i gestió d´infraestructures: Abertis, Ferrovial, FCC, ACS. 

Biomedicina: Grífols.

TIC: Amadeus, Indra.

Però amb excepció d’energies renovables, s’ha fet poc per a impulsar 
els sectors de l’economia de futur. I les empreses que sí tenim en 
aquests sectors encara generen poca ocupació. Durant molts anys, 
malgrat les advertències dels organismes internacionals i experts, no 
es diversificà el model econòmic espanyol, basat en  la 
construcció, el turisme, els serveis de poc valor a fegit i 
l’endeutament dels particulars .



Actius amb els que comptem (III)
El deute públic espanyol, 65% del PIB, és inferior al de França o 
Alemanya (80-85%), i res a veure amb el d’Itàlia (120%) o Grècia 
(160%). El problema és el deute privat, dels particulars i les empreses.

Un dels dos primers inversors a Amèrica Llatina.
Un dels primers destins turístics del món (55 milions de turistes 2011). 
Però cal potenciar el turisme rural i cultural.

Multinacionals líders en sectors tradicionals com:

Energia i elèctriques: Repsol, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Endesa.
Cadenes hoteleres: Sol Melià, Riu, Barceló, NH, Iberostar.
Banca: La Caixa, Santander, BBVA.
Alimentació: Agrolimen, Ebro.
i de la nova economia com energies renovables: Iberdrola, Gamesa, 
Abengoa, Acciona, Isofotón.



Actius amb els que comptem (IV)
Energies renovables

Torresol – planta enorme termosolar amb tecnologia punta. Cost generació 
electricitat per plantes termosolar 3 vegades el que costa generant-la per una 
planta de cicle combinat. Torresol està emprant tecnologia puntera per a 
fondre sal i emmagetzemar energia produida. Clau està en poder 
emmagatzemar. 

Més informació a: www.horizonbusiness.comMés informació a: www.horizonbusiness.com
`
Espanya és el 4rt país del món en potència eòlica instal.lada, i primer en 
energia termosolar instal.lada.

Vam adoptar el model alemany de tarifes pagades als productors. Després 
s´ha mantingut el model regulatori durant anys malgrat s´han hagut de retallar 
les subvencions. Cal fer el mateix en altres sectors punta. 



Desigualtat ha augmentat, però menys que a altres països 
desenvolupats



Actius amb els que comptem (V)

Espanya guanyà el Mundial el 2010, amb molts jugadors catalans i del Barça a 
l’alineació.

I el F.C. Barcelona, el millor equip del món els darrers anys, s’ha convertit en 
un transmissor de valors com el treball en equip, esforç, sacrifici i humiltat . un transmissor de valors com el treball en equip, esforç, sacrifici i humiltat . 
Guardiola està fent una tasca extraordinària.   

Tanmateix, la cobertura dels esports és exagerada. Si ens hi prestem, 
permetem que el “pan y circo” ens impedeixi pensar i innovar. Catalunya i 
Espanya en matèria esportiva ja no han de demostrar res a nivell internacional. 
La quantitat de persones que poden viure de l´esport professional és limitada.





Reformes estructurals 
necessàries

Simplificar tràmits per a 
crear una empresa; 
eliminar ponts i aqueductes 
i racionalitzar calendari 
festius; racionalitzar 
jornada laboral; deduccions 
fiscals per a contractació 
joves; liberalització horaris joves; liberalització horaris 
comercials; augmentar 
inversió en I+D; crèdit per a 
PYMES; fomentar 
fiscalment els sectors de la 
nova economia; aflorar 
l’economia sumergida; lluita 
contra frau fiscal i abús 
prestacions socials.



La necessària reforma 
laboral: Les línies que demà 
anuncia govern: potenciar 
feina a temps parcial no 
temporal per a joves (evitant 
mini-jobs), no imposar 
convenis a totes les empreses 
d’un sector, perseguir frau en 
cobrament subsidi atur, lluitar 
contra absentisme, fomentar 
treballar i cobrar pensió. treballar i cobrar pensió. 
Deduccions fiscals per a 
contractar. Crec encertat, 
però penso s’hauria anar més 
lluny i reduir subsidi atur a 
persones que rebutgen 
ofertes laborals raonables i 
copiar model alemany co-
finançament per estat i 
empresa a temps parcial 
enlloc d’acomiadar. Tindrem 
encara un mercat laboral dual 
durant temps.











Les transformacions es fan també des de baix, a nivell 
barri, comunitat, veïns

Associació Comerciants i Veïns del Turó Park ha aconseguit en 2 anys:

Obrir 74 locals
Mantenir un nivell de més de 1.000 llicències fiscals, que donen feina a 
9.000-10.000 persones.

Remodelació pàrking subterrani amb sortida per a minusvàlids.Remodelació pàrking subterrani amb sortida per a minusvàlids.

Persones més de 65 poden anar gratuïtament al gimnàs.

Projectant un museu d’esculptures a l’aire lliure per al Turó Park.

Associació combina esperit empresarial, beneficis socials per a  
persones grans i prevenció criminalitat. Ha creat un mecanisme que 
permet als porters de les finques notificar activitats potencialment 
delictives als Mossos d’Esquadra.



Com promoure un capitalisme més ètic

Pensar en deixar de comprar productes fabricats en països que no 
milloren ni compleixen un mínims estàndars i normativa mediambiental 
i laboral. 

Escriguin, als blogs, on sigui, sobre aquests temes, en la mesura en 
què estiguin d´acord.

Als mitjans de comunicació els demanaria, no donguin tanta cobertura 
a tragèdies, o actes violents progatonitzats per persones dolentes o 
amb desordres mentals. Cal donar la notícia, però no passar hores 
cobrint aquests temes. El morbo ven, però té la seva vessant dolenta. 
Destacar més històries d´èxit, d’emprenedors, d’idees per a innovar, i 
menys esports!

Treballar dur, estudiar i evitar ficar-se en política (o si es fa, amb molta 
prudència i tenint ja una carrera a la qual es pugui tornar).



Replantejar-se endeutament i crèdit excessiu

• Si el govern manté el ritme de reformes estructurals, la societat ho accepta i 
treballa, i el context econòmic internacional va millorant, podem tornar a 
generar ocupació el 2013. Però hi ha moltes variables que ja no depenen 
de nosaltres (situació Itàlia, Grècia i Portugal, enfrontament amb Iran, 
primavera àrab, inestabilitat a Egipte).

• Per tant, a un nivell més profond, pensar si realment una economia 
basada en tant crèdit i endeutament ens interessa . Les PYMES que han basada en tant crèdit i endeutament ens interessa . Les PYMES que han 
de créixer necessiten crèdit, com també els autònoms. Però no les grans 
empreses en quantitats tan grans. Per a què haura servit l’austeritat si 
superada la crisi es torna a la cultura del crèdit i l’endeutament excessiu? 
L’economia productiva pot créixer sense tant finançament. Ho farà de 
manera més lenta, però sostenible.

• El sector públic no té més diners per a estimular l’economia. Ara més que 
mai calen idees i innovació. El futur pertany als que tinguin idees que es 
puguin convertir en productes o serveis competitius. Europa fa recerca però 
li costa converir-la en productes i serveis avançats i innovadors.



Com estava Itàlia el 1945



Com estava el Regne Unit el 
1945



Com estava gran part d’Europa el 
1945



Només 7 anys després els líders europeus crearen la 
CECA



Mercat Únic de la UE i I’eurozona són grans fites 
històriques. No es desmantellaran malgrat l’especulació

Mercat comú més gran món: espai lliure moviment de béns, treballadors, capitals i 
serveis, format per 27 democràcies.

Àdhuc el Regne Unit té molt interès en aprofondir en mercat únic. Tots els països de la 
UE menys Regne Unit i Dinamarca estan obligats a entrar a l’eurozona tan bon punt –
però no abans –compleixin els requisits de dèficit, deute, inflació i tipus interès.

Eurozona compta amb 17 països i 300 milions habitants. Dimarts es complí 20 anys 
del Tractat de Maastricht . Ha fallat la supervisió dels criteris de Maastricht, però la idea del Tractat de Maastricht . Ha fallat la supervisió dels criteris de Maastricht, però la idea 
continua sent vàlida. Euro és la segona divisa de reserva mundial i quasi ningú té interès 
en que s’esfondri eurozona (menys especuladors i la City de Londres)



Integració Europea avança a diferents 
velocitats



Transferint recursos a Europa
• La UE és més barata i eficient del que la gent pensa.
• El pressupost de la UE el 2011 fou 140.000 milions d’e uros, 

comparat amb 6,3 bilions d’euros del conjunt de pressupostos dels 
27 EM. Despesa dels 27 EM és quasi 50 vegades superior al 
pressupost de la UE . 

• Ciutadà UE pagà 67 centaus per dia per a finançar el pressupost de 
la UE del 2010. 

• Pressupost UE equival al 1,2% del PIB dels 27 EM – mentre que als • Pressupost UE equival al 1,2% del PIB dels 27 EM – mentre que als 
EM pressupost suposa 44% PIB de mitjana.

• El pressupost de la UE sempre està equilibrat. 
• UE necessita més recursos per a finançar i invertir  en 

infraestructures de transport i energètiques, i+D+I , formació, 
recerca, educació – per augmentar competitivitat economia europea.

• Els recursos han de venir dels EM. O es creen nous impostos a nivell 
europeu (taxa sobre transaccions financeres, emissi ons CO2) o 
EM contribueixen m és al pressupost . Taxa a vols entrants i sortints 
de la UE va en bona direcció però portarà cua pq EEUU, Xina i India 
prendran contramesures.



On pot obtenir “Conversaciones con Marx: 
Diálogos en torno a un liberalismo ético” i “Ethical 

Capitalism: What it can do for you”

1) Aquí avui.
2) A llibreries Alibri i Casa del Libro.2) A llibreries Alibri i Casa del Libro.
3) A la web www.editorialaresta.com.
També en format ebook a la web www.editorialaresta.com.

Persones fora Espanya per la web d´Amazon.



Crisi de valors
• Tots tenim dret lògicament a passar-ho bé.

• Però no sortirem endavant si no potenciem el treball, el sacrifici, l’esforc, 
l’humiltat. 

• Les noves generacions s’han acostumat a tenir les coses relativament 
fàcils. A poder anar a la discoteca vàries vegades a la setmana, a 
esquiar…En èpoques bones, si un s’ho pot permetre i prefereix aquestes 
activitats de lleure a llegir un bon llibre o veure una bona pel.lícula, doncs 
d’acord.

• Però ara cal posar l’obligació davant la devoció .

• Cal retallar l’excessiu hedonisme imperant .

• Crec en un model liberal-social basat en valors tradicionals , que 
fomenta riquesa i no deixa enrera els mes vulnerables. Kennedy: si una 
societat lliure no pot ajudar els molts que són pob res, no pot salvar 
els pocs que són rics (1/1961).



Finalment
Jo continuaré promovent un liberalisme ètic, social i sostenible (CESS). 

Vivim temps molt difícils, però l’actitut que tenim davant les adversitats és molt 
important. L´actitut, a més de les aptituds, determina l´altur a a la qual 
podem arribar a la vida, individualment i com a soc ietat .

Kennedy ja digué (discurs presa possessió, gener 1961), no pregunteu el que 
el vostre país pot fer per vosaltres sinó el que vo saltres podeu fer per al el vostre país pot fer per vosaltres sinó el que vo saltres podeu fer per al 
vostre país. 

Podem assolir molt com a societat i país si ens cen trem en el que uns 
uneix, no en el que ens divideix.

E. Fromm digué que sense una visió d´on un vol arribar a la vida 
(personalment, professionalment) és difícil manteni r un ritme d’esforç 
sostingut i auto-superar-se. Jo afegeixo, que tota visió que no es 
converteix en realitat és una hal.lucinació. Cal te nir idealisme i coratge, 
però també la intel.ligència de saber els nostres l ímits i d’adaptar la 
nostra visió a la realitat i context en què vivim.



Finalment (II)

La persona guanyadora, quan quelcom no li surt bé, no dona la culpa als altres 
o es queixa de la mala sort. Es pregunta: quin error he fet, o com podria haver 
fet millor el que havia de fer. I com puc evitar cometre’l en una situació futura 
semblant.

A la película Thatcher, l’ex primera ministra diu el seguent: la gent vol ser 
governada tenint en compte el que senten. S’hauria de governar tenint en 
compte el que pensen. Les idees es converteixen en accions, les accions en compte el que pensen. Les idees es converteixen en accions, les accions en 
hàbits i els hàbits formen caràcter. Thatcher va cometre errors i podia ser 
arrogant, però va treure el Regne Unit d’una època d´estancament.

Cada moment en què ens queixem i tenim un pensament negatiu, estem 
deixant de pensar quelcom positiu. Calculem el cost d´oportunitat de totes les 
nostres estones de queixa.

La sort és del que la busca.



Reflexions grans estadistes i altres sobre el 
capitalisme

• Thomas Jefferson: 1816 “Si el poble americà algun dia permet 
que els bancs privats controlin la impressió de la moneda, primer 
per culpa de la inflació i després per la deflació, els bancs i 
empreses que es desenvoluparan al seu voltant aniran treient tots 
els béns al poble fins que els seus fills es despertin sense llar al 
continent que els seus pares van conquerir”.

• John Maynard Keynes : “El capitalisme és la creença extraordinària 
que les persones més dolentes actuant pels motius més dolents 
donaran com a resultat d´alguna manera funcionarà pel benefici de 
tots“.

• Mayer Amschel Rothschild 1828 “Si puc imprimir i controlar la 
moneda d´un país, no m’importa qui aprovi les lleis” (Fins i tot un 
infant de 4 anys sap que els que controlen la moneda…aproven les 
lleis).

• MOLTES GRACIES


