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1. INTRODUCCIÓ

L’experiència demostra que ni els arbres poden créixer fins al cel, ni la riquesa pot 

ser permanent ja que es generen desequilibris que en algun moment els fan caure 

i és evident que el món sencer ha caigut en un profund precipici. 

1.1. Motivacions

La crisi és un fet d’actualitat cada vegada més present en totes les famílies i moltes ja 

s’han habituat a conviure amb ella. 

Com que des d’un principi  havia pensat  fer  un treball  d’actualitat,  d’interès per  a la 

majoria de la població i relacionat amb l’economia, la millor opció que vaig trobar va ser 

analitzar la situació econòmica del món i, en concret, de Solsona.

Penso  que  moltes  de  les  coses  que  estan  passant  actualment  s’estan  intentant 

d’amagar  per  tal  que  la  població  no  sigui  conscient  que  estem  en  una  situació 

insostenible. Per tant, amb aquest treball podré explicar la situació econòmica i social en 

la que ens trobem actualment de la manera més sincera i realista possible.

A més,  fer  aquest  treball  em servirà  no només per  ampliar  els  meus coneixements 

econòmics  que  més  tard  em  serviran  per  als  estudis  que  vull  cursar  després  del 

batxillerat sinó que també em servirà per a conèixer a fons la situació econòmica i social 

de la meva ciutat.

1.2. Explicació del tema

Aquest treball de recerca és sobre la crisi econòmica, una degradació sobtada i brusca 

de l’activitat econòmica i de les perspectives econòmiques que actualment afecta a tot el 

món. El treball té dues parts:

- Primera part: he fet una comparació de la situació econòmica actual (del 2009 

fins  a  l’actualitat)  a  Solsona amb la  de  fa  tres  anys  mitjançant  entrevistes  a 

empresaris  i  l’explicació  d’avenços  així  com  de  conseqüències  de  la  crisi  al 

Solsonès.

- Segona  part:  en  acabar  la  primera  part  he  pogut  saber  si  la  meva  hipòtesi 

(explicada en el següent apartat) és o no certa i he tret les primeres conclusions 

del treball. A partir d’aquí he fet un replantejament que m’ha portat a començar la 

2



Destapem la crisi!

segona part la qual està formada per l’explicació de les reaccions polítiques i les 

conseqüències de la crisi a tot el món.

1.3. Objectius i hipòtesi

El meu objectiu principal en aquest treball és explicar quina és la situació real en la que 

es troba el món (des de l’any 2009 fins a l’actualitat). També faré una comparació de la 

situació econòmica actual i la situació explicada per l’Alba Pijoan Guix en el seu treball 

de recerca anomenat  ``La fi  de l’auge econòmic: La crisi  a Solsona´´.  Cal esmentar 

també  que  un  objectiu  important  en  fer  aquest  treball  és  aprendre  nous  termes 

econòmics i  estar  al  corrent  de tots  els  canvis  en l’economia.  Finalment,  a partir  de 

diferents punts de vista i de la informació que trobi explicaré faré algunes propostes per 

a sortir de la crisi.

Amb aquest treball també tinc l’objectiu de verificar o desmentir la meva hipòtesi:

La situació tant econòmica com social del món ha empitjorat en els darrers tres 

anys i si no es comencen a aplicar polítiques d’expansió i a deixar els interessos 

personals de banda, tardarem molts anys en sortir de la crisi i en poder reactivar 

l’economia del país.   

1.4. Procés i dificultats

- Per a començar havia de fer una comparació de la situació econòmica 

anterior a l’any 2009 explicada en el treball  de recerca de l’Alba Pijoan 

amb l’actual per saber si la meva hipòtesis era certa o no. Per a fer-ho 

vaig fer entrevistes als mateixos empresaris que ella havia entrevistat fa 

tres  anys.  A més,  també vaig  creure oportú  entrevistar  a  la  gerent  de 

l’empresa  RedTortuga  de  Solsona  ja  que  vaig  pensar  que  podia 

proporcionar-me informació  interessant  per  al  meu treball.   També vull 

esmentar que tenia previst entrevistar a Oriol Montanyà, responsable de 

comunicació  de  l’empresa  Mercadona,  però  finalment,  per  qüestions 

personals, l’entrevista no es va poder dur a terme.

- Després de veure que la situació de la majoria de les empreses havia 

empitjorat vaig creure oportú saber si els diferents sectors empresarials de 

Solsona també havien patit de manera negativa els efectes de la crisi. 
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- En acabar l’anàlisi de la crisi a Solsona i la comparació del meu treball 

amb  el  de  l’Alba  Pijoan,  vaig  fer  unes  primeres  conclusions  i  un 

replantejament on em vaig adonar que no podia limitar-me a saber quina 

era la situació econòmica solsonina i vaig decidir buscar informació sobre 

la situació econòmica d’alguns països de la Unió Europea i d’Estats Units. 

Per tant, podria dir que el meu treball no el vaig planejar sinó que a partir 

de la informació que obtenia reconduïa el treball cap a un costat o un altre. 

Altres aspectes del procés i dificultats en la realització del treball a tenir en compte:

- A part  de les entrevistes que he fet  també tenia pensat entrevistar  als 

directors dels bancs de Solsona però després de veure tan clarament que la situació 

econòmica havia empitjorat de manera desmesurada, vaig creure que la meva hipòtesi 

ja havia estat totalment verificada i no feia falta fer més entrevistes.

- La imatge  de la  portada  és  una  fusió  entre  dues imatges  extretes  del 

google  imatges.  Fer  la  portada em va costar  molt  perquè anteriorment 

havia treballat  molt  poc amb programes per modificar  fotografies i  vaig 

haver  d’aprendre’n  per  poder-la  fer.  El  seu  significat  és  que  tot  i  que 

actualment hi ha gent que s’ha empobrit molt per culpa de la crisi, hi ha 

gent  que  continua  sent  molt  rica.  L’ampolla  de  champagne representa 

aquesta gent amb alt poder adquisitiu que posseeix molts diners. 

- Les  imatges  de  banderes  que  hi  ha  a  cada  explicació  de  la  situació 

econòmica dels diferents països i  territoris, les he extret  d’aquesta pàgina d’internet: 

http://flagpedia.net/es/.  No  he  posat  la  referència  sota  les  banderes  perquè la  seva 

funció és decorativa i no hagués quedat bé ja que s’hauria solapat amb la lletra de les 

explicacions. El mateix passa amb la imatge de l’arbre a la pàgina 3 extreta del google.

- A l’apartat  5.2.2.Crisi del sistema financer, apareix un fris cronològic a la 

part esquerra de la pàgina. Aquest fris és d’elaboració pròpia i l’he fet perquè crec que 

aquest apartat és un dels més importants del treball i volia remarcar-lo per tal de cridar 

més l’atenció del receptor.

- La major part de la informació del treball l’he extret de diaris online ja que 

aquest  és  un  treball  d’actualitat  i  he  pogut  trobar  diàriament  totes  les  notícies 

econòmiques a Internet. A cada peu de pàgina hi ha les pàgines web consultades a 

partir de les quals he extret la informació de la corresponent pàgina.

- Les dificultats d’aquest treball han estat l’abundància d’informació ja que 

he hagut de seleccionar entre moltes notícies les més importants i sintetitzar-les; els 
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canvis d’informació constants perquè l’economia canvia diàriament; i les pàgines que 

m’he trobat on la informació era errònia o poc precisa.

2. ENTREVISTES A EMPRESARIS

SIMET, S.L. (Sintetizados y Metalurgia de Solsona)

Entrevista a Jordi Gavaldà i Sales, director de l’empresa SIMET.

Data: 10/07/12

• Ajut del Pla Estatal de l’Ajuda a l’Automòbil L’any 2009 la companyia en va 

rebre un ja que el 85% dels seus productes es comercialitzen en aquest sector i pocs 

mesos després van demanar-ne un altre que finalment també va ser concedit però amb 

menys quantitat.

• Ritme de producció L’any 2011 va aconseguir un rècord absolut de producció. 

• Exportacions Han augmentat fins a arribar a entre un 75 i 80%). Es destinen 

arreu del món i un 70% d’aquestes va a Europa (en concret els principals clients són a 

Alemanya).

• Formació als treballadors Els treballadors de SIMET reben una formació molt 

variada que abraça formació en àmbits tant especialitzats (curs de tractaments tèrmics, 

cursos instructius, cursos de metal·lúrgia, etc.)  com generals (idiomes).

• Contractació de treballadors L’empresa, des de l’entrada de la crisi, ha tingut 

més facilitats per contractar gent més preparada i disposada a treballar a mitja jornada 

els caps de setmana.

• Dificultats en què es troba l’empresa Un dels inconvenients en què SIMET 

es troba actualment és que el preu de les matèries primeres s’ha multiplicat gairebé per 

4 en els darrers 10 anys a causa de la seva escassetat.

• Claus de SIMET per a sortir de la crisi Des de la perspectiva de l’empresa la 

crisi  els  ha  afectat  però  ells  han  sabut  adaptar-s’hi  i  gràcies  a  la  innovació,  les 

exportacions i la reducció de costos han aconseguit resultats extraordinaris. A més els 

clients de SIMET i del món de l’automòbil en general són bastant fidels perquè volen 

productes de qualitat.

• Perspectives  de  futur  del  senyor  Jordi  Gavaldà L’empresa  preveu  un 

creixement de cara a l’any que bé però Jordi Gavaldà afirma que és difícil de preveure-

ho perquè actualment tant SIMET com la resta d’empreses estan rodejades de grans 

incerteses i inseguretats. Per aquest motiu l’empresa procura ser molt rigorosa amb les 

despeses i millorar la productivitat. El director assegura que si aconsegueixen seguir fent 
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bé aquestes dues coses, SIMET serà una de les empreses que quan acabi la crisi en 

sortirà reforçada.

Jordi Gavaldà pensa que trigarem en sortir de la crisi perquè el mercat Espanyol 

està molt aturat i que per aconseguir reactivar l’economia la indústria haurà de 

buscar sortides a l’exterior. 

Tradema, S.L.

Entrevista a Ricard Molas, director de l’empresa Tradema.

Data: 7/07/12

• Exportacions L’any  2009  Tradema  prevenia  ampliar  les  exportacions  i  la 

inversió per tal de recuperar l’activitat productiva i actualment entre un 25 i un 30% de 

l’activitat  de Tradema es destina a l’exportació,  per tant,  les seves exportacions han 

augmentat gairebé un 20%. Un dels llocs on l’empresa exporta en major quantitat és a 

Taiwan  però  també  exporta  gran  quantitat  de  productes  a  Líban  i  a  Algèria.   Les 

empreses  que  no  fan  exportacions  són  les  més  afectades  per  la  crisi,  per  tant,  si 

Tradema no  hagués  decidit  exportar  productes  a  altres  països  probablement  hauria 

tancat.

• Expedient  de  regularització  d’ocupació  de  suspensió  temporal  dels 

contractes de treball Al març de 2012 Tradema va signar l’acord d’un nou expedient 

de regularització d’ocupació per a la totalitat de la plantilla (140 treballadors). Aquest 

expedient durarà 18 mesos.

• Estocs Actualment l’empresa s’obra 24 dies al mes i  ha hagut de fixar  uns 

estocs de manera que quan arriba a l’estoc, si no hi ha vendes, deixa de produir.

• Perspectives de futur del senyor Ricard Molas El futur de Tradema està en 

mans de l’activitat industrial dels seus clients ja que la majoria d’aquests són indústries 

que  compren  a  l’engròs,  per  tant,  si  aquestes  indústries  produeixen  menys  i 

conseqüentment  la  seva  demanda  és  menor,  les  vendes  de  Tradema  es  veuran 

greument afectades.

Tradema preveu, com a mínim, mantenir el nombre d’exportacions que fa actualment i 

fins i tot intentar, tot i que no és fàcil, obrir nous mercats d’exportació per tal d’augmentar 

les vendes.
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Ricard Molas creu que el procés de reactivació de l’economia serà lent i  difícil 

però  que  en  dos  o  tres  anys  la  situació  econòmica  i  financera  millorarà  i 

aconseguirem sortir de la crisi.

Escola Arrels Secundària

Entrevista a Lali Riu i Vila, directora de l’escola Arrels secundària.

Data: 27/06/12

• L’escola arrels és una escola concertada i com a tal hi ha una part que la paga 

el departament d’ensenyament i una altra part que l’han d’assumir els pares. Aquesta 

última és una part relativament petita: la quota de l’ESO és de 34€ mensuals i la de 

batxillerat de 62€ mensuals. Si abans hi havia un 3 o 4% de gent que no pagava, des de 

l’entrada de la crisi aquest percentatge ha augmentat.

• Importància de l’educació Segons el punt de vista de Lali Riu en general la 

gent només dona més importància a l’educació que abans si la feina, l’INEM o qualsevol 

altra entitat els exigeixen tenir certes titulacions.

• Demanda de places per entrar a cicles formatius no ha variat gaire perquè 

els cicles que ofereixen no són específics i les empreses no els acostumen a exigir. 

• Retallades en educació no han beneficiat a les escoles privades i menys a les 

concertades perquè les retallades s’han fet a tot arreu. La diferència és que les escoles 

públiques acostumen a fer més vagues i manifestacions i això fa que la gent cregui que 

estan  patint  més  la  crisi  però  no  és  així.  A  l’escola  Arrels  han  retallat  el  sou  dels 

treballadors  com si  fossin  funcionaris  tot  i  que  no  ho són,  els  concerts  (diners  que 

l’escola rep per atendre els alumnes) i també han ampliat les ràtios per a les classes de 

cara l’any que bé fet que s’haurà d’afrontar amb més esforç per part dels professors.

Tot i que les retallades han estat molt importants, Lali Riu assegura que intentaran que 

això no afecti al bon funcionament de l’escola ni als alumnes.

• Perspectives de futur de la senyora Lali Riu La directora creu que mentre la 

crisi  continuï,  aquesta  seguirà  afectant  a  les  escoles  perquè  les  retallades  aniran 

augmentant i això afectarà econòmicament a les famílies, a l’Estat i en conseqüència, a 

les escoles. Això també farà que s’hagin de reduir les activitats extraescolars perquè 

moltes famílies no podran afrontar-les. 

També creu que el que s’ha de fer és tenir paciència i esperar que arribi el 

creixement i la creació de llocs de treball per reactivar l’economia. 
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Finalment  Lali  Riu  comenta  que  actualment  ens  trobem  en  una  situació 

insostenible  i  molt  difícil  de solucionar i  que creu que la crisi  no durarà gaire 

temps més perquè ja hem arribat al límit i no podem enfonsar-nos més.

Institut Francesc Ribalta

Entrevista a M.Teresa Pijoan Garrabou, directora de l’Institut Francesc Ribalta.

Data: 11/07/12

• Reducció de despeses A partir de l’any 2011 es va començar a retallar el 

pressupost de les escoles públiques i a l’institut es van haver de prendre mesures per a 

reduir costos (reducció en neteja, reducció de la despesa de la llum, de calefacció, etc.). 

L’institut ha participat en projectes i plans estratègics que els han donat uns recursos 

extres que han invertit sobretot en els laboratoris i les aules d’informàtica. També s’han 

reduït les activitats i sortides a la comarca del Solsonès per als alumnes de secundària.

De cara al curs 2012-2013 Francesc Ribalta rebrà el mateix pressupost que l’any 

passat i un pla estratègic.

• Personal L’institut té plaça per tres conserges i només n’hi ha dos i a més, 

aquest any que ve es reduiran els professors a 4 i mig menys que el curs passat i, per 

tant, els professors hauran de treballar una hora més i cobraran menys. A més, a la 

biblioteca es reduiran les hores del personal extern que cobriran els professors a les 

seves hores de guàrdia.

• Extraescolars Aquest curs han estat una mica deficitàries i per això el nombre 

mínim d’alumnes per fer una extraescolar passarà de 5 a 6 i el sou per als monitors 

disminuirà  una  mica.  Tot  i  així  l’institut  les  intenta  potenciar  perquè pensa que són 

importants i farà tot el possible per intentar mantenir-les. 

• Demanda  de  places per  als  cicles  formatius La  demanda  en  els  cicles 

formatius de grau mitjà ha augmentat de tal manera que es cobreixen totes les places i 

queda gent a fora. En canvi, per al mòdul de grau superior hi ha poca demanda. Una de 

les causes és que el grau mitjà és gratuït i el superior no. Per als cicles formatius de 

grau  mitjà  de  Cures  Auxiliars  d’Infermeria  i  Atenció  Sociosanitària  ha  augmentat  la 

demanda de places de gent adulta des que va començar la crisi.

• Formació dels professors Abans es rebia un pressupost per dur-la a terme i 

ara no. Tot i així, s’ha cregut oportú que l’institut pagui una formació per al professorat 

de cara a l’any que ve.
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• Previsions de futur de la senyora M.Teresa Pijoan M.Teresa Pijoan creu 

que les retallades encara no han acabat i que arribarà un punt en que l’institut s’haurà 

de plantejar més mesures per tal de tirar endavant. Tot i així, la directora assegura que 

hi ha un sector de professorat molt implicat a l’institut i confia en que Espanya pugui 

sortir de la crisi el més aviat possible.

RedTortuga  

Entrevista a Anna Rodríguez i Castillo, gerent de l’empresa RedTortuga a Solsona.

Data: 14/10/12

• Demanda Des que ha començat la crisi i sobretot en els darrers dos anys, la 

demanda dels consumidors ha disminuït molt. A més, el risc d’impagats s’ha disparat 

moltíssim i s’ha convertit en un greu problema que ha creat una gran desequilibri en el 

mercat.

• Reducció de despeses Les reduccions de despeses s’han basat bàsicament 

en aquelles coses no imprescindibles per a l’empresa com per exemple la publicitat i el 

màrqueting.  A  més,  l’empresa  ha  intentat  reduir  els  preus  de  compra  amb  els 

proveïdors.

• Personal Des  del  començament  de  la  crisi  econòmica  s’han  hagut  de  fer 

alguns acomiadaments.

• Fusió Com que al mercat espanyol hi havia tanta morositat, l’empresa va haver 

de fusionar-se amb diferents grups d’empreses del mateix sector i  de països d’arreu 

d’Europa per tal de formar una empresa amb més força, un únic nom fiscal, una única 

marca i així aconseguir més competitivitat en el mercat i poder baixar els preus. Abans 

de dur a terme aquesta fusió, l’empresa s’anomenava Oilsoil i després d’agrupar-se amb 

la resta d’empreses europees va passar a dir-se OilAlbera però el nom comercial és 

RedTortuga. 

• Innovació S’ha innovat en tecnologies informàtiques punta a tota l’empresa i 

en quant a l’empresa a Solsona, des del començament de la crisi, a l’estació de servei 

es va afegir un rentador de cotxes i un parc per als nens petits per tal de cridar més 

l’atenció al consumidor. A més, també es van haver de canviar cartells, colors de parets, 

logotips, etc. a causa del canvi de nom de l’empresa després de la fusió.

• Ofertes Dins de la mesura que poden, intenten rebaixar els preus i fer ofertes 

atractives per al consumidor (targetes client amb les que aconsegueixes rentats gratis, 

promocions, regals, etc.)
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• Perspectives de futur de la senyora Anna Rodríguez Anna Rodríguez creu 

que l’empresa  RedTortuga superarà la crisi  i  que si  els costos li  permeten aprofitar 

sinèrgies amb altres empreses del sector, les aprofitarà per tal de garantir preus baixos 

als consumidors. A més, també pensa que les empreses del sector hauran d’adaptar-se 

a les necessitats del consumidor i als mercats.

2.1. Empreses entrevistades per l’Alba Pijoan que han tancat

Filsmit , S.L .

L’any 2007 Filsmit, S.L. va realitzar 12 acomiadaments objectius i més tard va 

tramitar un expedient a causa de la reducció d’un 70% de la producció i facturació de 

l’empresa. Aquest expedient afectava 9 treballadors dels 46 de l’empresa, que cobraven 

la prestació de l’atur com a salari durant un any fins al 31 de desembre del 2009.

En aquell moment no es descartava un possible tancament, ja que les normatives no 

ajudaven  l’empresari  a  fer  front  a  la  crisi  i  a  més,  la  companyia  tenia  deutes  amb 

Hisenda i Seguretat Social.  

Finalment, l’empresa va tancar el 31 de juliol del 2009.

EGO Controls Appliance , S.L.1 (Popularment anomenada Remco)

L’empresa va anunciar el  seu tancament a principis de l’any 2009. Segons la 

direcció  de la  factoria,  les  causes que van  influir  a  l’hora  de prendre  la  decisió  del 

tancament van ser la davallada de les comandes, el descens d’activitat en el mercat i 

l’excés d’oferta per la demanda existent. 

Malgrat tot, l’empresa va tancar definitivament el 31 de juliol de 2009, després de deixar 

a l’atur entre 98 i 102 treballadors, els quals són la gran majoria dones. Pel que fa als 

treballadors de l’empresa, van rebre una indemnització de 33 dies per anys treballat més 

un lineal d’uns 100 euros aproximadament. A més, la Generalitat preveu oferir-los un 

curs de formació centrat bàsicament en la llei de la dependència per tal de donar sortida 

professional  als  aturats  i  a  la  vegada solucionar  les  mancances  dels  ciutadans  que 

pateixen alguna dependència. 1

1 La fi de l’auge econòmic: la crisi a Solsona, (Alba Pijoan Guix, 2009)
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3.  CONCLUSIONS  DE  L’ALBA  I  COMPARACIÓ  AMB 

L’ACTUALITAT

Conclusions de l’Alba Pijoan en el seu treball de recerca de l’any 2009:  2  

- Els  organismes  de  la  ciutat  han  creat  un  Pla  d’Emergència  Social i  una 

comissió.

- Hi ha una elevada xifra d’aturats a Solsona (751 persones aturades).

- Cal esbrinar sortides a aquesta situació per obtenir riquesa a llarg termini, crear 

nous llocs de treball i també empreses.

- El sector de les comunicacions i la informació, el turisme, el sector energètic, el 

sector del medi ambient i el sector serveis crearan nous llocs de treball en el futur i, per 

tant, s’han d’impulsar.

- S’han d’impulsar les energies renovables.

- S’ha d’incentivar l’esperit emprenedor.

- S’ha de fomentar el teletreball.

- Sector  primari Caldria  establir  uns  preus  mínims  per  cada  producte  i 

reestructurar  la  seva  normativa per  tal  que s’adapti  a  les  noves  circumstàncies  del 

mercat.

- Sector secundari Caldria que les empreses de la comarca fossin de capital 

autòcton per evitar les deslocalitzacions, que s’especialitzessin en productes de valor 

afegit i en el sector de la construcció s’haurien de fer previsions de mercat per evitar 

acumulacions d’estocs.

- Sector  terciari La  comarca  podria  promocionar  els  productes  artesanals  i 

ecològics que s’hi produeixen.

Comparació de les conclusions de l’Alba amb l’actualitat:

Actualment hi ha 845 persones aturades al Solsonès i 697 a Solsona (representa 

un 10% de la població activa).3

En aquests darrers tres anys l’impuls econòmic de Solsona ha estat evident: s’han obert 

nous comerços, s’han instal·lat noves indústries i s’ha ampliat l’oferta turística. Totes 

2 La fi de l’auge econòmic: la crisi a Solsona, (Alba Pijoan Guix, 2009)
3 http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/4063/maig/deixa/solsones/amb/845/aturats 
(20/05/12)
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aquestes accions han donat nous llocs de treball però tot i així les xifres d’atur continuen 

sent molt altes i preocupants.4

Aquests han estat els avenços respecte l’any 2009 a Solsona:

TURISME

Respecte al sector del turisme, l’any 2009 el Solsonès tenia 23 hotels, 12 establiments 

amb taules i cadires a l’exterior,  5 càmpings i 93 cases de turisme rural. L’any 2011 

aquestes xifres van augmentar fins al punt que el Solsonès en l’actualitat té 25 hotels, 24 

establiments amb taules i cadires a l’exterior, 5 càmpings i 132 cases de turisme rural i 

tots ells amb moltes més places. A més, el Consell Comarcal del Solsonès ha resultat 

seleccionat dins el programa europeu FEDER Catalunya 2007-2012, amb la qual cosa 

disposa d'un ajut de 360.184 euros que li permetrà finançar actuacions de regeneració 

d'espais rurals i millora dels serveis turístics de la comarca. Per tant, el sector turístic 

s’ha impulsat molt en els darrers tres anys.5

SECTOR DE LA INFORMACIÓ

El sector de la informació també s’ha impulsat ja que en els darrers tres anys moltes 

empreses han creat pàgines web, el nombre de persones que tenen connexió a Internet 

a  les  seves llars  també ha  augmentat  notablement  (52,1% l’any 2009;  72,3% l’any 

2012), el nombre de compres per Internet realitzades en els últims tres anys ha passat 

d’un 31,1% l’any 2009 a un 37,2% i el sector en general s’ha impulsat molt.6

EDUCACIÓ I SANITAT

L’educació i la sanitat de Solsona s’han vist greument afectades per les retallades i la 

crisi en general però s’ha intentat que la seva qualitat no variés. Tot i així s’hauria de 

millorar l’atenció mèdica, sobretot pediàtrica així com l’assistència sanitària. Respecte a 

l’educació, s’hauria d’intentar que a pesar de les greus retallades que s’estan fent les 

extraescolars o la formació per als professors no desapareguessin. A més, a l’hivern no 

s’hauria de passar fred a les aules i la llum hauria de ser l’adequada.7

4 http://www.idescat.cat/ (20/05/12)
5 http://www.regio7.cat/solsones/2012/07/19/solsones-rep-360000-euros-millora-serveis-
turistics/204463.html (20/05/12)
6 http://www.idescat.cat/ (20/05/12)
7 http://www.regio7.cat/solsones (23/05/12)
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MEDI AMBIENT

La principal  debilitat  de l’organització  ambiental  de l’Ajuntament  de  Solsona son els 

escassos recursos econòmics del  consistori,  situació que no permet la realització de 

totes  aquelles  accions  que  es  consideren  necessàries.  Aquest  condicionant  fa  que 

s’hagin de prioritzar les accions mes urgents, i això sovint implica destinar els recursos a 

les  necessitats  mes  immediates  i  no  destinar-los  a  projectes  d’anàlisi,  diagnosi  i 

planificació.  Malgrat  aquesta  important  mancança,  en  general  es  considera  que 

l’Ajuntament esta realitzant grans esforços per a millorar  diferents aspectes vinculats 

amb el medi ambient.8

TELETREBALL

El  teletreball  té  molts  avantatges (flexibilitat  horària,  comoditat,  conciliació de la vida 

laboral  i  familiar,  més  competitivitat,  satisfacció  en  el  treball,  estalvi  de  temps  en 

desplaçaments, millor organització, etc.), tants, que s’ha arribat a parlar de teletreball 

com a resposta a la crisi.9

ENERGIES RENOVABLES

Tot  i  que les  energies  renovables  s’han impulsat  en els  darrers  anys,  encara hi  ha 

mancances importants en aquest sector com l’escassa informació de la ciutadania sobre 

els  diferents  tipus  d’energies  renovables,  el  desconeixement  de  les  tecnologies 

associades a les energies renovables per part d’alguns tècnics instal·ladors, la reticència 

d’alguns tècnics a incorporar energies renovables als projectes, els elevats preus de les 

instal·lacions  i  l’increment  del  cost  de  l’obra  causat  per  la  introducció  d’energies 

renovables.  Tot  i  així  l’Ajuntament  de Solsona bonifica en l’impost  de construccions, 

instal·lacions i obres que incorporin aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.10

8http://www.ajsolsona.cat/ca/documents/agenda-21/diagnosi-ambiental-participativa/317.485.ca.DAP 
Solsona .pdf (23/05/12)
9 http://dlocal.ctfc.cat/docs/Teletreball.pdf (25/05/12)
10 http://www.ajsolsona.cat/ca/documents/agenda-21/diagnosi-ambiental-participativa/317.485.ca. 
DAPSolsona.pdf (25/05/12)
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EL SECTOR PRIMARI

El sector primari continua tenint un pes destacat en l’activitat econòmica del Solsonès: la 

proporció de població ocupada en aquest sector (12,9%) és una de les més altes de 

Catalunya i aporta a prop del 10,7% del PIB de la comarca. Tot i així les exportacions 

han disminuït molt així com el nombre d’ocupats, hi ha mancança de relleu i una baixa 

rendibilitat de les exportacions. Aquest panorama obliga a cercar solucions alternatives o 

complementàries, com ara nous conreus amb un major valor afegit, l’agroindústria o el 

turisme rural. A més,  el  Solsonès està  mancant  d’elements  de coordinació  per  a  la 

creació d’un producte elaborat que aprofiti de manera conjunta els diferents atractius i 

les seves possibilitats.11

EL SECTOR SECUNDARI (INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ)

El sector secundari s’ha vist greument afectat per la crisi  al  Solsonès. L’any 2011 la 

indústria  i  la  construcció  solsonines van deixar  901 treballadors  a l’atur12.  De fet,  el 

Solsonès neda a contracorrent de la tendència catalana ja que les fàbriques han perdut 

més treballadors que les obres. Tot i així la diversificació d’indústries de Solsona és una 

de les principals fortaleses del panorama industrial i empresari de la ciutat.13

Miquel Montaner, president de la Creu Roja del Solsonès i de l’associació Fènix, creu 

que no necessitem una gran indústria sinó que hem de buscar moltes petites indústries 

de petits empresaris, amb 20,30 o un màxim de 40 treballadors, perquè costa molt més 

que tanquin. Això només s’aconseguirà si es milloren les comunicacions i fem valer els 

nostres atractius, com per exemple la comoditat i tranquil·litat que suposa treballar aquí, 

lluny de massificacions i a tocar de la natura.14

11 http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_12373973_1.pdf (25/05/12)
12http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/1568/industria/construccio/solsones/perdut/901/treba
lladors (25/05/12)
13 http://www.regio7.cat/solsones /2012/05/27/solsona-co-veu-diversitat-industrial-fortalesa-
solsona/199105.html (25/05/12)
14 http://www.comarcalia.com/comarques/solsones.asp?xxi=2 (25/05/12)
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SECTOR TERCIARI

Tot i que el baix volum de població del conjunt de la comarca del Solsonès no exigeix un 

gran volum d’assistència mèdica, la dispersió de la població i el mal estat d’algunes de 

les comunicacions fan que el sistema instal·lat sigui poc efectiu.

Cal  assenyalar  la manca de residències i  centres d’esplai  per a la tercera edat amb 

relació a l’elevat  nombre d’habitants majors de 65 anys que té la comarca. Un dels 

serveis que més ha millorat en els darrers anys ha estat el servei d’extinció d’incendis. 

Durant  els  darrers  anys  els  cossos  institucionals  o  de  voluntaris  han  rebut  l’ajut 

d’associacions  de  voluntaris  de  protectors  de  la  natura  que  col·laboren  també  en 

l’extinció d’incendis.15

ESPERIT EMPRENEDOR

El Centre d'Empreses Innovadores del Solsonès ha obert les portes i accepta propostes 

d'emprenedors/ores i empreses que vulguin ubicar-se a les seves instal·lacions.16

També hi ha pàgines web com el racó de l’emprenedor d’empresaris per al Solsonès 

que ajuden a animar a les persones emprenedores per tal que proposin nous reptes per 

a treballar objectius comuns.17 A més, s’ha creat el Solsona co (col·laborar, conèixer, 

construir), un pla director de promoció econòmica de Solsona que pretén dinamitzar el 

teixit empresarial i la ciutadania en general compartint la generació d’idees i propostes; 

fomentar  la  competitivitat  i  la  innovació,  consensuar  els  models  econòmics  que  cal 

potencial i afavorir la cooperació publicoprivada.18

També existeix el pla estratègic del centre de negocis CEI Solsonès l’objectiu del qual és 

donar suport local a la creació de noves generacions d’empreses innovadors i l’ajuda a 

les empreses ja existents per ser més competitives, modernitzar-se, innovar i contribuir a 

la vegada en la millora del marc territorial  d’actuació de la seva activitat. Per tant, el 

Solsonès s’ha convertit en un lloc d’acollida i ajuda que ofereix suport i promou aquells 

projectes empresarials sorgits de l’esperit emprenedor dels solsonins.19

15 http://www.grec.cat/cgibin/ggcc01cl.pgm?U (25/05/12)
16 http://agenciahabitatge.cat/convocatoria_cei_solsones (25/05/12)
17 http://empresarisperalsolsones.wordpress.com/el-raco-de-lemprenedor/ (25/05/12)
18 ttp://www.solsonaco.cat/Home/_H4QS29qxa71vE6DLSrphqjY6bservrlchGlsspKcc0AzON2MjZyUKw 
(25/05/12)
19 http://www.scribd.com/doc/96262983/Pla-Estrategic-del-Centre-de-Negocis-CEI-Solsones 
(25/05/12)
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FORMACIÓ PER A ADULTS

La formació per a persones adultes ja és una realitat. A Catalunya les persones adultes 

poden cursar cursos de llengua castellana, francesa, anglesa, catalana entre altres així 

com formar-se per a proves d’accés a cicles formatius de grau superior,  mitjà i  a la 

universitat,  fer  educació secundària o bàsica,  etc.20 Avui  dia el  nombre de persones 

adultes que reben formació ha augmentat molt respecte a anys anteriors i un dels motius 

principals és que, a part que ara és molt més fàcil accedir a aquesta informació, hi ha 

programes per a la prestació d’atur com el de requalificació de les persones que hagin 

esgotat la seva protecció per desocupació que, per ser obtinguts requereixen que la 

persona afectada rebi una formació.21

4. PRIMERES CONCLUSIONS I REPLANTEJAMENT

Només  amb  aquesta  primera  part  del  treball,  la  meva  hipòtesi  ha  quedat 

totalment verificada i fins i tot, la situació econòmica supera les expectatives que tenia 

en  el  moment  en  que  vaig  realitzar-la.  Per  tant,  després  de  comparar  la  situació 

econòmica del món fins al 2009 amb l’actualitat, m’he adonat que aquesta ha empitjorat 

molt en els darrers 3 anys. Els quatre factors més afectats per la crisi han estat el crèdit, 

el  creixement,  el  consum i  l’atur  i  actualment  créixer  i  generar  ocupació  és  gairebé 

impossible, per tant, la recuperació i reactivació de l’economia continua sent un miratge.

En  aquesta  segona  part  del  treball  explicaré  més  detalladament  la  situació 

econòmica general a partir de l’any 2009 per tal de saber com estem i cap a on anem i 

així poder realitzar les meves pròpies conclusions i possibles solucions per a sortir de la 

crisi.  Per  a  fer-ho,  explicaré  quines  han  estat  les  reaccions  polítiques  i  les  seves 

conseqüències  més  importants  durant  aquests  tres  anys  arreu  del  món.  En  el  cas 

d’Espanya i Catalunya l’explicació serà més extensa ja que són el meu país i la meva 

comunitat autòctona. 

En principi recolliré dades fins al dia 15 de setembre per a qüestions pràctiques. 

20http://www.20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.ebe86eb754a719a7e85c7273b0c0e1a0/?
vgnextoid=682eb8eaf2bc9210VgnVCM10000000b0c1e0aRCRD/vgnextfmt=default (25/05/12)
21http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/pres_desocup/prote
ccio_desocupacio.html (25/05/12)
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5. SITUACIÓ ECONÒMICA GENERAL A PARTIR DEL 2009

5.1. Reaccions polítiques generals

5.1.1. Al món

La crisi econòmica i financera està adquirint una dimensió realment preocupant ja 

que ha col·locat a gairebé tots els països del món en una situació d’extrema gravetat.

La greu crisi del sistema financer s’ha traslladat a l’economia real, que es troba 

amb grans dificultats per a aconseguir crèdits. Com a conseqüència, el que semblava en 

un  primer  moment  que  eren  dificultats  de  liquiditat  han  resultat  ser  problemes  de 

solvència.

Per comprendre els diferents desenllaços de la crisi mundial és necessari saber 

quin va ser el seu origen. Com va poder ser que les tensions als Estats Units, en un 

mercat anomenat ``hipoteques sub-prime´´, que només representava el 5% del crèdit 

total en l’economia del país, acabés generant una crisi financera mundial que ha deixat 

en fallida a països sencers com Portugal, Grècia o Espanya, i amenaça amb dissoldre 

una unió monetària com la zona euro? La resposta és molt senzilla: una contracció del 

crèdit que es va estendre a una velocitat tan inimaginable com la velocitat de la llum.22

Després de l’expansió de la crisi, l’any 2008 la inflació va pujar a nivells històrics 

arreu del món. L’any 2009 el problema era invers, el panorama econòmic apuntava a la 

deflació. Un any més tard va començar una guerra de divises (dòlar, euro, yen i yuan) ja 

que els països rebaixaven la cotització de les seves monedes en busca d’avantatges 

competitives  per  a  facilitar  l’exportació  però  això  va  fer  que  es  crees  una  guerra 

comercial  que va accentuar  i  alentir  la  recuperació.  L’any 2010 Grècia  va entrar  en 

recessió i al maig d’aquest mateix any se li va concedir un préstec de 110.000 milions 

d’euros per a reactivar la seva economia. Aquest no va ser suficient ja que un any més 

tard en va haver de rebre un altre per valor de 130.000 milions d’euros.23

El 7 de desembre de 2010 el programa de rescat irlandès va ser aprovat per la UE per 

un total de 85.000 milions d’euros, dels quals 22.500 milions procedien de l’FMI i la resta 

de  les  aportacions  europees.24 Aquest  mateix  any,  l’Organització  Internacional  del 

Treball va senyalar que hi havia 205 milions d’aturats a tot el món i pocs dies després 

Portugal va entrar en recessió. El 16 de maig de 2011 els ministres d’economia de la 

22 http:/elpais.com/diario/2009/02/10/opinion/1234220404_850215.html (30/06/12)
23 http://www.20minutos.es/noticia/1505798/0/rescate-grecia/planes-ayuda/futuro-elecciones-euro/ 
(30/06/12)
24 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/09/economia/1339254203.html (30/06/12)
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zona euro van aprovar l’ajuda financera a Portugal que suposava un paquet de préstecs 

de 78.000 milions d’euros, concedits al llarg de tres anys.25

El 25 de juny de 2012 Xipre va demanar un rescat d’11.000 milions d’euros per 

recapitalitzar els seus bancs i cobrir el pagament del deute.26

Pocs dies després Espanya va ser el següent país en demanar un rescat de fins 

a 100.000 milions d’euros per a la banca.27

5.1.1.1. Intervencions dels Bancs Centrals

Tot i que el BCE està preparant una intervenció per alleujar les pressions sobre el 

deute  espanyol,  fins  ara el  Banc Central  Europeu s’ha negat  a comprar  de manera 

generalitzada títols de deute públic de països amb problemes de finançament28 i amb 

això  s’ha diferenciat  d’altres  grans  bancs centrals  com la  Reserva  Federal,  el  Banc 

d’Anglaterra o el Banc del Japó, que han injectat tanta liquiditat com ha estat necessària 

comprant diversos tipus d’actius tant de deute públic com privat:

La Reserva Federal va injectar 21.000 milions de dòlars per donar liquiditat al 

sistema monetari i mantenir els tipus d’interès interbancaris el 15 de setembre de 2007. 

La  seva  principal  eina  per  injectar  liquiditat  al  sistema era  la  compra  d’instruments 

financers.29 Quatre anys més tard, el 20 de juny de 2012, va ampliar la compra de deute 

dels  Estats  Units  per  donar  més  liquiditat  a  la  seva economia  després  que poques 

setmanes abans es publiquessin dades que en feien témer un alentiment.30

El Banc d’Anglaterra  també va actuar el  14 de setembre de 2007 en injectar 

diners en un dels bancs britànics més importants per frenar la falta de liquiditat.31 Un any 

més tard va bescanviar 62.500 milions d’euros de bons del Tresor per hipoteques dels 

bancs per tal de sanejar els problemes de finançament que tenien.32

El Banc del Japó va injectar 274.583 milions d’euros de liquiditat el 30 d’agost de 

2010.33 El 14 de març de 2011 va tornar a fer-ho injectant 131.859 milions d’euros de 

liquiditat per garantir l’estabilitat financera del país després del greu terratrèmol que es 

25 http://elpais.com/diario/2011/05/17/economia/1305583202_850215.html (30/06/12)
26 http://economia.elpais.com/economia/2012/08/02/actualidad/1343903986_544789.html (30/06/12)
27 http://wconomia.elpais.com/economia/2012/06/09/actualidad/1339230670_176850html (30/06/12)
28http://www.eldebat.cat/cat/noticies/2012/07/el_bce_no_te_previst_ni_comprar_deute_ni_injectar_liqu
iditat_99955.php (3/07/12)
29 http://www.324.cat/noticia/214665/altres/La-Reserva-Federal-injecta-21000-milions-de-dolars-per-
donar-liquiditat-al-sistema-monetari (3/07/12)
30 http://130.117.93.167/economia/Reserva-Federal-Estats-Units-liquidiat_0_722327952.html(3/07/12)
31 http://ww.324.cat/noticia/214744/altres/El-Banc-dAnglaterra-injecta-diners-en-un-dels-bancs-
britanics-mes-importants-per-frenar-la-falta-de-liquiditat(3/07/12)
32 http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/232982--el-banc-danglaterra-
bescanviara-bons -del-tresor-per-hipoteques-als-bancs-per-donar-liquiditat-.html(3/07/12)
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va produir 3 dies abans.34 El 17 de juny de 2012 el Banc de Japó va anunciar que estava 

ampliant el seu programa de compra d’actius per 130.000 milions de dòlars.35

Per tant,  els  bancs centrals  d’altres divises,  com la Reserva Federal,  el  Banc 

d’Anglaterra o el Banc del Japó, compren obertament i massivament el deute públic dels 

seus  països  per  aconseguir  mantenir  estable  la  seva  cotització  i  baixos  els  tipus 

d’interès del seu deute malgrat que els nivells de dèficit i de deute públic dels EUA, de la 

Gran Bretanya i del Japó són molt superiors, per exemple, als d’Espanya.

5.1.2. Als Estats Units

L’economia dels  Estats  Units  d’Amèrica  és  l’economia nacional  més  gran  del 

món.  El  seu  PIB  estimat  en  més  de  15  bilions  de  dòlars  el  2012  representa 

aproximadament una quarta part  del  PIB mundial.  Tot  i  la  influència que rep de les 

economies de la resta del món, Estats Units continua sent una de les economies més 

productives, competitives i influents del món. 36

Tot i que el seu PIB per càpita és dels més alts del planeta, la seva distribució 

d’ingressos és de les més desiguals ja que segons l’Oficina del Pressupost del Congrés, 

els habitants de la zona Nord del país guanyen el 53,5% de l’ingrés total dels EEUU 

mentre que els de la zona Sud en Guanya un 4,1%.37

Estats Units sempre ha estat líder en productivitat i expansió econòmica però des 

de l’entrada de la crisi aquesta expansió s’ha anat desaccelerant i ha disminuït molt. Tot 

i així, a principis d’abril de l’any 2012 el Departament de Comerç va assegurar que la 

inversió empresarial havia crescut un 5,2% i que s’estava començant a percebre una 

recuperació en la generació d’ocupació que fins llavors havia disminuït molt.38 

Durant el juliol de 2012 es van crear 163.000 llocs de treball. És per això que puc 

assegurar que l’economia dels Estats Units s’està recuperant lenta i progressivament.

33 http_//www.rtve.es/noticias/20100830/banco-japon-aumenta-prestamos-a-bajo-interes-reunion-
emergencia/350385.shtml (3/07/12)
34 http://www.cincodias.com/articulo/economia/banco-japon-amplia-inyeccion-liquidez-131859-
millones.euros/20110314cdscdseco_1/ (3/07/12)
35 http://www.df.cl/banco-de-japon-prepara-millonaria-inyeccion-de-liquidez-para-reactivar-la-
economia/prontus_df/2012-04-21/212624.html (3/07/12)
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_unidos#Una_balanza_deficitaria 
(30/08/12)
37 http://www.america.gov/st/econ-spanish/2008/September/20080926113538pii3.243655e-02.html 
(30/08/12)
38 http://noticias.aollatino.com/2012/04/30/economia-en-ee-uu-alto-desempleo-poco-crecimiento/ 
(30/08/12)
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Durant aquest any la moneda dels EEUU s’ha apreciat ja que la crisis del deute de la 

zona euro està disminuint la confiança dels inversors mundials en l’euro i es refugien en 

el dòlar. 

5.1.3. A la Unió Europea

La crisi de l’euro també anomenada Crisi del deute sobirà de l’eurozona, és una 

sèrie d’esdeveniments que han afectat negativament des de principis de l’any 2010 als 

16 Estats membres de la UE que conformen l’eurozona. 

La crisi a la Unió Europea va començar amb la difusió de rumors sobre el nivell 

del deute de Grècia i el risc de cessació de pagues del seu govern. Quan va arribar la 

crisi financera global, el dèficit pressupostari va augmentar i els inversionistes van exigir 

taxes molt més altes per deixar diners a Grècia. Tots els països de la zona euro es van 

veure afectats per l’impacte que va tenir la crisi sobre la moneda comú europea. 39

A partir del març de 2010, l’eurozona i  l’FMI van acordar un pla de rescat de 

750.000 milions d’euros per a evitar que la crisi s’estengués per l’eurozona. A aquesta 

mesura si va afegir la creació d’un fons d’estabilització col·lectiu per a l’eurozona. Al 

mateix temps, tots els majors països europeus van haver d’adoptar els seus propis plans 

d’ajustament de les seves finances públiques, inaugurant una era d’austeritat.40 

La situació econòmica de la Unió Europea va anar empitjorant progressivament 

fins al punt que en el segon trimestre de l’any 2012 vuit països dels vint-i-set que la 

formen  estaven  en  recessió  (Espanya,  Itàlia,  Grècia,  Regne  Unit,  Xipre,  Portugal, 

Holanda i Eslovènia). En aquest segon trimestre el PIB de la Unió Europea va caure un 

0,2% després de registrar un creixement nul en el trimestre anterior. Tot i així, Alemanya 

ha obtingut un creixement del 0,3% i Suècia del 1,4%. 

La situació  de  la  UE és  alarmant  i  el  8  d’agost  de  2012 el  BCE dona unes 

previsions  a  la  baixa  en  quant  al  creixement  de  l’economia i  preveu que la  inflació 

s’estabilitzi aquest any.41

39 http://www.idcfederacion.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=562:la-crisis-del-
euro&catid=47:sabes-que&Itemid=200 (15/08/12)
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_la_deuda_soberana_europea (15/08/12)
41http://economy.blogs.ie.edu/archives/2012/04/informe-de-primavera-del-fmi.php#more-14110   i 
http://www.diaridegirona.cat/economia/2012/08/15/leconomia-leurozona-se-situa-nou-davant-labisme-
recessio/577049.html (15/08/12)
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5.1.4. A Grècia

Els anys  de despeses no controlades,  les facilitats  per  a obtenir  crèdits  i  els 

fracassos a l'hora d'implantar reformes financeres van deixar Grècia greument exposada 

a  la  crisi  econòmica  global.  El  cas  de  Grècia  s’explica  pel  seu  estat  d’il·liquiditat 

evidenciat  en  la  impossibilitat  d’assumir  el  seu  deute  superior  als  100.000  milions 

d’euros, dels quals casi la totalitat correspon a bancs europeus.

L’any 2009, el Partit Socialista grec va guanyar les eleccions legislatives i George 

Papandreou va arribar al  poder.  Va ser en aquest moment quan les dimensions del 

deute grec (d’uns 300.000 milions d'euros, equivalent a més del 120% del PIB a mitjans 

de 2009) van ser anunciades.42 Aquestes xifres podien arribar a constituir una amenaça 

a l'estabilitat de la zona euro. Al maig de 2010, per a reactivar l'economia grega, es va 

aprovar, després de moltes negociacions i pressió entre Grècia i la resta de països de la 

UE, un pla per a rescatar les finances gregues amb la participació de l’FMI i els països 

de l’eurozona (110 mil  milions d'euros a pagar de 2010 a 2012, 80 mil  dels quals a 

càrrec dels socis de la zona euro a un 5% d’interès i els 30 mil restants de l’FMI a un 

3,26% d’interès) que va ser concedit el 21 de juliol de 2011. 

El 27 d’octubre de 2011 la Troika (UE, BCE i FMI) va oferir a Grècia un segon 

préstec  de  rescat  per  valor  de  130.000  milions  d’euros,  sent  la  seva  activació 

estrictament  condicional  a  la  implantació  de  mesures  d’austeritat  i  a  un  acord  de 

reestructuració de la seva deute. Un mes després Papandreou va dimitir. 

Totes les mesures d’austeritat implantades han contribuït, fins al moment, a reduir 

el seu dèficit primari abans del pagament d’interessos des de 24.700 milions l’any 2009 

fins a 5.200 milions l’any 2011. En general, el PIB grec va tenir el seu pitjor moment l’any 

2011, amb una caiguda del -6,9%, entrant en fallida 111.000 empreses gregues (un 27% 

més que l’any anterior). 43

El dia 20 d’agost de 2010 Grècia va anunciar que tenia previst pagar amb total 

normalitat el seu deute de 3.200 milions d’euros al BCE. A més, una setmana abans el 

país va aconseguir 4.063 milions d’euros en una subhasta de Lletres del Tresor. Però tot 

i semblar que l’economia grega sestava recuperant, pocs dies després es va donar a 

conèixer que les necessitats pressupostàries del país per als pròxims dos anys estan a 

prop dels 2.500 milions d’euros. 44

42 http://www.rtve.es/noticias/20091210/deuda-publica-grecia-asciende-a-300000-millones-euros-mas-
del-120-del-pib/305363.shtml (28/07/12)
43 http://www.rtve.es/noticias/20120715/cronologia-crisis-grecia/329528.shtml (28/07/12) i 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_la_deuda_soberana_europea#Grecia (28/07/12)
44 http://economia.elpais.com/economia/2012/08/20/actualidad/1345463660_358776.html (28/07/12)
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Per tant, la crisi financera global ha afectat a Grècia en major mesura que a la 

resta de països de la Unió Europea, amb greus conseqüències per a la població. Però 

l’elevat endeutament d’Atenes combinat amb la seva escassa credibilitat han posat en 

risc  la  resta  de  membres  de  l’euro.  La  seva  debilitat  ha  estat  aprofitada  pels 

especuladors per a atacar a la divisa comú i estendre-la per  altres economies com 

l’espanyola i l’italiana.

5.1.5. A Itàlia

Com a conseqüència d’unes taxes de creixement ridícules, del 1994 al 2010, la 

renda per càpita mitjana dels italians ha disminuït dels 120 punts als 100 punts de la 

mitjana de la Unió Europea.  En canvi,  en el  mateix període, Espanya ha guanyat  8 

punts. 

L’any 2010, segons l’informe de l’Institut Nacional d’Estadística d’Itàlia (ISTAT), hi 

havia  15 milions  de ciutadans en risc  d’exclusió  social  al  país,  una de cada quatre 

persones (24.7%). Per tant, la distribució de la riquesa a Itàlia és força més desigual que 

la de la resta dels països rics de la UE ja que els rics són molt rics, la classe mitjana és 

pobre i els pobres són molt pobres.45

El  contagi  italià  arriba  l’any  2011,  quan  la  UE no  ha  estat  capaç  encara  de 

coordinar una posició comú per a salvar a Grècia de la recessió, un fet que fa augmentar 

la  desconfiança dels  mercats  financers al  sistema de l’euro  en el  seu conjunt  i  que 

pateixen directament els països amb majors nivells de deute públic i privat (Itàlia tenia el 

tercer deute públic més elevat del món que suposava el 120% del seu PIB). El tipus 

d’interès dels bons a deu anys a Itàlia va arribar a nivells rècord i el diferencial amb el bo 

alemany superava la barrera històrica dels 300 punts. A més, el país va patir un declivi 

industrial i una disminució progressiva d’inversions públiques i privades. 

Algunes  de  les  principals  víctimes  de  la  recessió  italiana  han  estat  petites  i 

mitjanes empreses que durant anys van ser considerades el motor del ``miracle italià´´.

La situació econòmica italiana ha deixat un 10,10% de la població adulta i un 

36,20% de menors de 25 anys a l’atur. La situació italiana és tan crítica que la pobresa 

ja afecta a 8,3 milions de persones (13,8% de la població) de les quals una gran part són 

45 http://www.jordipujol.cat/files/articles/013-VIA_17.pdf (30/07/12)
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italians i un 20% són menors 35 anys.46 El drama social és cada vegada més gran i 

aquest any, en un mes, 50 petits empresaris s’han tret la vida.47

L’economia italiana es  troba en un punt  realment  insostenible i  el  BCE ja  es 

prepara per a comprar bons italians. El 30 de juliol el Senat italià va aprovar un pla de 

retallades de les despeses públiques per un valor d’uns 25.500 milions d’euros fins a 

2014.  L’endemà Mario  Monti  va  visitar  Hèlsinki  per  reunir-se amb el  primer  ministre 

finlandès, Jyrki Katainen, amb el comissari europeu de Política Econòmica i Monetària, 

Olli  Rehn, i amb el president del país nòrdic Sauli Niinistö dins d’una gira per varies 

capitals  europees  en  la  qual  visitarà  París  per  reunir-se  amb  el  president  francès 

François Hollande i seguirà més tard a Madrid on s’entrevistarà amb Mariano Rajoy. En 

l’entrevista a finlàndia Mario Monti va descartar amb fermesa que Itàlia necessités un 

rescat financer per equilibrar les seves finances però va assenyalar que possiblement 

necessitarà  ajuda  per  a  corregir  la  lentitud  amb la  que  els  mercats  reflecteixen  els 

esforços i resultats d’Itàlia i altres països. 48

El dia 13 d’agost el Govern Italià va plantejar subhastar 350 edificis històrics ja 

que Mario Monti i el ministre d’economia Vittorio Grilli busquen la forma d’injectar entre 

15.000  i  20.000  milions  d’euros  anuals  per  tal  de  reduir  el  deute  públic  fins  que 

representi el 100% del PIB, 23 punts per sota d’on es troba actualment.49

Després de reduir el cost públic, introduir l’impost sobre la vivenda, reformar el 

mercat  laboral  i  el  sistema de pensions i  fer  retallades i  reformes molt  dures,  Monti 

necessita  atacar  al  punt  dèbil  de  l’economia  italiana:  el  deute.  Itàlia  deu  als  seus 

creditors 1,9 bilions d’euros i els mercats ja dubten que el país pugui ser solvent.

46 http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_en_Grecia_de_2010-2012 (30/07/12)
47 http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2012/04/08/italia-con-la-crisis-economica-se-
incrementa-el-desempleo-y-los-suicidios/ (30/07/12)
48 http://www.euroefe.efe.com/1311_noticias/1688223_italia-y-finlandia-abogan-por-una-doble-via-
para-superar-la-crisis-del-euro.html (28/08/12)
49 http://economia.elpais.com/economia/2012/08/12/actualidad/1344803250_953813.html  (28/08/12)
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5.1.6. A Alemanya

Alemanya és considerada una gran potència mundial ja que ha desenvolupat un 

alt nivell de vida, ha establert un sistema complet de seguretat social i és reconeguda 

com a  líder  en  els  sectors  científic  i  tecnològic.  A  més,  té  una  posició  clau  en  els 

assumptes  europeus  i  manté  una  estreta  relació  amb  varies  associacions  a  nivell 

mundial. Però tot i així l’any 2011 la crisi arribà a Alemanya i els principals instituts dels 

estudis  econòmics  del  país  van  afirmar  que  l’economia  alemanya  patiria  una  forta 

frenada que l’aproparia a la recessió. La incertesa econòmica generalitzada va afectar 

molt negativament la seva demanda interna i el seu comerç exterior es va veure debilitat 

per  la  situació  dels  socis  comercials  del  país.  Això,  inevitablement,  conduiria  a  un 

estancament de l’activitat econòmica.50

Durant  tercer  trimestre  de  l’any  2011  l’economia  alemanya  estava  en  millors 

condicions que les dels altres països gràcies a l’estabilitat del mercat laboral, a que el 

dèficit públic era relativament baix i a les bones condicions de finançament que donaven 

una base sòlida per al desenvolupament econòmic.51

El dia 23 de maig de 2012 el Tresor alemany va col·locar 4.560 milions d’euros 

en bons amb cupó del zero per cent i un interès mínim del 0,7%. Per a fer-nos una idea 

de les diferències que pateixen els països de la Unió Europea i  el  benefici  que està 

traient Berlín amb la crisi, aquesta emissió de deute va costar poc més de 6 milions 

d’euros a Alemanya. A Espanya, finançar-se per la mateixa quantitat i al mateix termini li 

costaria 230 milions d’euros.52

El  10  d’agost  de  2012  el  Ministeri  d’Economia  alemany  va  afirmar  que  les 

perspectives per a l’economia del país seguien sent prudents i que estaven sotmeses a 

riscos significatius a la baixa.53 Aquestes perspectives van resultar ser errònies ja que 13 

dies més tard Alemanya va registrar un excedent públic al primer semestre de 2012 i va 

ser la primera vegada des de 2008, quan va començar la crisi  financera, que es va 

produir un superàvit públic al país.54

Per tant,  Alemanya és ara per ara el  motor de la Unió Europea i  la resta de 

països que la formen necessiten la seva ajuda.  Tot  i  així  no sembla que Alemanya 

50 http://www.economiasimple.net/la-crisis-llega-a-alemania.html (20/07/12)
51 http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/politica-economica/los-cinco-sabios-alemania-no-
libran-pais-contraccion-economica- (20/07/12)
52 http://economia.elpais.com/economia/2012/05/23/actualidad/1337780309_207927.html (20/07/12)
53 http://www.cincodias.com/articulo/economia/alemania-advierte-crisis-deuda-supone-riesgos-
significativos-economia/20120810cdscdseco_4/  (25/08/12)
54 http://www.eluniversal.com/internacional/crisis-en-la-eurozona/120823/alemania-registra-un-
excedente-publico-en-el-primer-semestre-de-2012   
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estigui del tot disposada a prestar-la altre cop ja que el 28 d’agost de 2012 el país va 

denegar de nou la possibilitat de compartir la responsabilitat del deute dels països de la 

zona euro en crisi com a mesura per a afrontar el problema.55

5.1.6.1. Mini jobs, una sortida a l’atur!

Els mini jobs (minitreballs) són contractes de baixa remuneració i d’un màxim de 

15 hores de treball a la setmana que estan funcionant a Alemanya des de l’any 2003 i 

que han servit al país per a mantenir activa l’economia en els moments més difícils de la 

crisi. És per això que el BCE ha recomanat a Espanya aplicar aquest mateix model de 

treballs.

A Alemanya no està regulat el salari mínim interprofessional i un mini job compta 

amb un salari de 400 euros al mes, però el treballador no paga impostos i pot fer de 

forma voluntària aportacions als  sistemes socials.  A més,  també té dret  a vacances 

pagades i baixes per maternitat i malaltia.

Ja hi ha 6,8 milions de persones treballant sota aquest règim laboral a Alemanya 

(gairebé un 20% dels 41 milions de persones assalariades). Repartidors, cuidadors de 

nens o ancians, pintors, netejadores de la llar i cambrers han estat les ocupacions en les 

que més èxit han tingut els mini jobs ja que per a molts és la millor forma de poder 

compaginar millor la vida professional amb la familiar.

Els treballadors en mini jobs veuen com un avantatge no deixar de formar part del 

sistema social i seguir cotitzant per a la pensió de jubilació, però gairebé cap contempla 

aquest sistema de treball com una ocupació permanent, sinó com un contracte pont cap 

a una altra ocupació en el futur.56

55 http://www.teinteresa.es/dinero/Alemania-rechaza-posibilidad-compartir-deuda_0_763724177.html 
(30/08/12)
56 http://www.cincodias.com/articulo/opinion/minijobs-clave-paro/20120202cdscdiopi_4/ (30/08/12)
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5.2. A Espanya

El  dia  12  de  gener  de  2009  l’ex  president  del  govern  espanyol  José  Luis 

Rodríguez  Zapatero  va  presentar  el  Plan  E  (Plan  Español  para  el  Estímulo  de  la  

Economía y el  Empleo),  un projecte amb 82 mesures econòmiques (que va anar-se 

ampliant  fins  a  ser  més  de  100).  Les  mesures  es  van  agrupar  en  quatre  eixos: 

recolzament  a  les  famílies,  foment  del  treball,  recolzament  al  sistema  financer  i 

modernització de l’economia. El seu cost va suposar el 2,3% del PIB de 2009, el que va 

convertir  Espanya  en  el  segon  país  del  món  que  més  esforç  fiscal  va  fer  després 

d’Aràbia Saudita.57

El 29 de març de 2009 el Banc d’Espanya va intervenir la Caixa de Castilla-La 

Mancha per a garantir el seu futur.58

El  8  d’abril  del  mateix  any  el  Govern  espanyol  es  quedà  sense  presència 

alacantina ja que el president del govern va decidir destituir al fins llavors vicepresident i 

titular  d’Economia,  Pedro  Solbes,  i  al  responsable  de  Sanitat  i  diputat  per  Alacant, 

Bernat Soria.59 Un mes després (el dia 6 de maig) Elena Salgado, Ministra d’Economia i 

Hisenda pel PSOE, va anunciar que la situació econòmica estava tenint alguns brots 

verds i  que s’havia d’esperar a que creixessin.  En els dies previs a les eleccions al 

Parlament Europeu, al maig i juny de 2009, Salgado i altres membres del PSOE van 

tornar a citar els brots verds. El 2 de juny es va revelar que l’atur havia augmentat durant 

el maig i que, per tant, els brots verds mai havien existit.60

El dia 26 de juny de 2009 es va crear el  FROB (Fondo de Reestructuración 

Ordenada Bancaria). Va ser creat pel Real Decret-Llei per tal de gestionar els processos 

de reestructuració d’entitats de crèdit i contribuir a reforçar els recursos propis de les 

mateixes.61

El dia 26 de setembre el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei de 

Pressupostos  Generals  d’Estat  per  al  2010  amb  un  increment  general  d’impostos. 

Aquest projecte consistia en eliminar la deducció dels 400 euros a l’IRPF i en pujar l’IVA 

a partir del juliol de 2010 perquè, segons Elena Salgado (ministra d’Economia), per a 

aquestes dates la recuperació ja hauria començat.62

57 http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_espa%C3%B1ola_de_2008-2012 (31/08/12)
58 http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/03/29/economia/1238331273.html (31/08/12)
59 http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040800_12_872463__Alicante-
relevo-Pedro-Solbes-Bernat-Soria-deja-Gobierno-presencia-alicantina (31/08/12)
60 http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/110940-salgado-ve-brotes-verdes-
economia-espanola.html (31/08/12)
61 http://www.frob.es/general/creacion.html (31/08/12)
62 http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/09/26/economia/1253963774.html (31/08/12)
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El 27 de novembre el Govern va decidir aprovar el projecte de llei de l’economia 

sostenible amb el que pretenia canviar el model de creixement del totxo tradicional pel 

de la tecnologia, la innovació, la formació i l’energia mediambiental.63

L’atur  durant  l’any  2009 va  augmentar  un  25,4% fins  a  arribar  a  un  total  de 

3.923.603 aturats a Espanya.64

El dia 25 de març de l’any 2010 el FROB arranca per fi i concedeix les seves 

ajudes a les tres fusions de caixa en curs. La fusió entre Caixa Catalunya, Manresa i 

Tarragona va rebre 1.250 milions d’euros; Unnim, formada per Caixa Sabadell, Terrassa 

i Manlleu va rebre 380 milions d’euros; i la fusió entre Caja Duero i España va rebre 525 

milions.65

El  dia 21 de maig  el  Banc d’Espanya va anunciar  la  intervenció  de CajaSur, 

l’entitat  financera  cordovesa  controlada  per  l’església  catòlica.  Després  de  la  seva 

intervenció pel Banc espanyol, també va rebre 550 milions d’euros del FROB per tal de 

garantir la seva solvència.66

Al  setembre  de  2010  s’aprovà  la  reforma  laboral.67 (Explicada  a  l’apartat 

5.1.3.4.1.). 

El dia 28 de gener de l’any 2011 el Govern va aprovar la reforma del sistema de 

pensions que entrarà en vigor l’any 2013 i que eleva l’edat de jubilació als 67 anys en un 

horitzó de 15 anys, fins a 2027.68

El 22 de juliol la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) va ser intervinguda pel 

Banc  d’Espanya,  que  va  cessar  als  administradors  de  l’entitat  per  a  auditar-la, 

recapitalitzar-la  i  obrir  un  procés  de  subhasta  per  a  la  seva  adjudicació.  El  cost 

d’aquestes operacions va ser de 3.000 milions d’euros que va haver de donar l’Estat 

espanyol per a sanejar la caixa. A més d’aquesta quantitat, es van haver d’afegir 2.800 

milions  d’euros  que  s’esperen  recuperar  quan  es  venguin  els  actius  una  vegada 

sanejada. Sis mesos més tard la CAM va deixar d’existir ja que el Banc de Sabadell la 

va comprar i hi va quedar plenament integrada. 69

El dia 23 d’agost el President del Govern va anunciar la seva intenció de reformar 

la  Constitució  Espanyola  que  constava  d’una  modificació  de  l’article  135  de  la 

Constitució  per  tal  d’incloure  un  límit  al  dèficit  públic  establint  al  text  el  concepte 

63 http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/11/27/economia/1259307832.html (01/09/12)
64 http://www.expansion.com/2010/01/05/economia-politica/1262678920.html  (01/09/12)
65 http://www.cotizalia.com/noticias/frob-ayudas-fusiones-cajas-mafo-20100325.html (01/09/12)
66 http://www.expansion.com/2010/05/21/empresas/banca/1274474373.html  (01/09/12)
67 http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_laboral_en_Espa%C3%B1a_en_2010 (01/09/12)
68http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2780482/01/11/El-Gobierno-aprueba-la-reforma-de-
las-pensiones.html (01/09/12)
69 http://www.finanzzas.com/intervencion-de-la-cam (01/09/12)
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d’estabilitat pressupostària. La seva intenció era pactar amb Mariano Rajoy per aprovar-

la sense fer cap consulta ciutadana. Aquesta reforma va comptar amb el recolzament 

del PP, el PSOE i de l’UPN. 70

El 20 de novembre de 2011 es van celebrar eleccions generals en les que van 

sortir  guanyadors  per  majoria  absoluta  el  Partit  Popular.  El  seu  president,  Mariano 

Rajoy, va assumir el càrrec de president del govern el 21 de desembre.71 Les primeres 

mesures que va prendre van ser les següents:

- Reforma laboral amb mesures per a disminuir l’atur, fomentar la contractació i 

també retallades als drets dels treballadors.

- Retallades generalitzades al sector públic:

- Disminució del número d’empreses públiques i de càrrecs públics.

- Retallades als sectors públics, com sanitat i educació.

- Anunci de la nova pujada de l’IVA al 2013.72

El 13 de juliol de 2012 el Consell de Ministres va aprovar un altre paquet de mesures de 

les quals les més importants són:

- Augment de l’IVA general del 18% al 21% i del reduït del 8% al 10%.

- Supressió de la paga extra de Nadal als funcionaris i treballadors públics així com 

la reducció dels dies d’assumptes propis.

- Disminució del 60% al 50% de la base reguladora de l’assegurança d’atur a partir 

del 7è mes de prestació.

- Disminució del nombre de regidors i assumpció de competències per part de les 

diputacions provincials.73

70 http://madrid.tomalaplaza.net/2011/08/24/sobre-la-reforma-de-la-constitucion-espanola/  (01/09/12) 
71 http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/pp-gana-elecciones-generales-apastando-
psoe-20111120 (01/09/12)
72 http://www.elblogsalmon.com/entorno/porpuestas-economicas-del-pp-para-el-20n (01/09/12)
73 http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article39432 (01/09/12)
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5.2.1. La reforma laboral 

La Reforma de la legislació laboral a Espanya de l’any 2010 està constituïda pel Real 

Decret-Llei de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral  i per a la del mercat 

de treball amb l’objectiu de reduir costos. El seu contingut era el següent:

- Suspensió de vigència del conveni laboral.

- Reducció de jornada per causes econòmiques.

- Fons de capitalització per a contractes indefinits.

- Penalització dels contractes temporals.

- Ampliació de la indemnització de 33 dies per any treballat  en l’acomiadament 

injustificat.

- Fons públic de cobertura d’indemnització per acomiadament.

- Qualificació de procedència d’acomiadament per pèrdues de l’empresa.

- Acomiadament per absentisme.

Aquestes  reformes van afectar  a  la  gran  majoria  de  la  població  d’una manera  molt 

negativa i  això  va comportar  que hi  hagués un rebuig sindical  i  es produís la Baga 

General del 29-S. Les organitzacions sindicals van considerar que no disminuiria l’atur 

sinó al contrari, que s’acomiadaria més gent i més bé de preu augmentant el poder dels 

empresaris que, en època de crisi, obtindrien més beneficis a costa dels treballadors.

El  dia 13 de febrer de 2012 va entrar  en vigor la segona reforma laboral la qual  es 

caracteritza  per  una major  facilitat  per  acomiadar  als  treballadors  amb una reducció 

important de la seva indemnització:

- Acomiadaments procedents  Indemnització de 20 dies per any treballat amb 

un màxim de 12 mensualitats per a tots els treballadors.

- Acomiadaments improcedents    Indemnització de 33 dies per any treballat 

amb un màxim de 24 mensualitats i de 45 dies per any treballat amb un màxim de 

42 mensualitats acumulables fins al 13 de febrer de 2012.
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- Condicions laborals    Els empresaris podran modificar condicions de treball 

per  qüestions  econòmiques,  tècniques,  organitzatives,  de  competitivitat  o  de 

productivitat.

- Convenis  col·lectius   Eliminació  de  la  pròrroga  indefinida  dels  convenis 

col·lectius  a  canvi  de  2  anys  per  a  negociar  un nou conveni  i  si  no,  aquest 

desapareixerà.

- Expedients de Regulació d’Ocupació (ERE)   Es podran realitzar EREs en 

organismes i entitats dependents de l’administració per qüestions econòmiques, 

organitzatives, tècniques o de producció.

- Noves contractacions    Els joves menors de 30 anys que siguin contractats 

per una PIME tindran un període de prova d’un any, a més, si és el seu primer 

treball tindran una deducció de 3.000€ en les quotes de la Seguretat Social i es 

sumaran 3.600€ si està a l’atur.

Les empreses (de qualsevol  mida) que contractin joves menors de 30 anys,  

rebran 1.000€ el primer any de contracte, 1.100€ el segon i 1.200€ el tercer per  

les quotes de Seguretat Social que l’empresa aboni.  Si la contractada és una 

dona en sectors tradicionalment masculins, la bonificació augmentarà 100€.

Les  empreses  que  contractin  a  treballadors  de  més  de  45  anys  que  siguin  

aturats  de  llarga  duració,  tindran  bonificacions  a  les  quotes  de  la  Seguretat  

Social  de 1.300€ per any durant  els  tres primers anys  de contractació.  Si  la  

contractada és una dona en sectors tradicionalment masculins,  la  bonificació  

augmentarà 200€.

- Conflicte  col·lectiu   Nou  procediment  judicial  sobre  les  demandes 

presentades contra acomiadaments col·lectius, que haurà d’estar resolt en menys 

de dos mesos. A més, s’ha eliminat l’accés al conflicte col·lectiu quan l’empresa 

nega als representants dels treballadors informació de caràcter reservat o quan 

no els comunica determinades informacions.

- Entrada de les ETTs als serveis públics d’ocupació.

- Es suprimeixen els incentius existents des de 2006 per als contractes per 

reincorporació de les dones després del permís per maternitat.

- Els aturats que cobrin prestació estaran obligats a realitzar serveis d’interès 

general en benefici de la comunitat.
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- S’amplia fins als 30 anys el contracte de formació i aprenentatge, fins que 

l’atur baixi del 15%. 

El 27 de juliol de 2012 es va anunciar que les noves mesures aplicades pel Govern 

havien  provocat  un  augment  de  l’atur  fins  a  un  24,63%,  un  màxim  històric. 

Aquesta xifra és la millor  prova que la recessió ha tornat  amb força i  que les 

retallades estan fent més difícil i més lenta la recuperació ja que han aconseguit 

destruir 15.900 llocs de treball en aquest segon trimestre. A més, no s’estan tenint 

en compte el drets dels treballadors que tant van costar d’aconseguir. Sembla que 

estiguem fent passos enrere en comptes de progressar.74

74 http://economia.elpais.com/economia/2012/07/27/actualidad/1343372346_035257.html (30/07/12) 
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GRÀFIC 1: Número d’aturats i taxa d’atur
Font: EL PAÍS, Manuel V. Gómez
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5.2.2. La crisi del sistema financer

29 de març de 2009. El Banc d’Espanya va realitzar la primera intervenció d’una 

caixa d’estalvis després de l’esclat de la crisi financera. Aquest dia va anunciar que Caja 
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Castilla-La Mancha (CCM) seria intervinguda.  Posteriorment  l’entitat  va passar a ser 

propietat de Cajasur.75

Durant el primer semestre de 2009 les entitats financeres, fundamentalment les 

caixes d’estalvis, van començar a fer negociacions i firmar acords per a futures fusions o 

integracions. A finals de semestre, en veure que els avals a la banca del Govern no eren 

suficients per a solucionar el problema es va crear el Fons de Reestructuració Ordenada 

Bancària (FROB). 76

77

11 de desembre de 2009. Comença a fer-se efectiva l’onada de fusions entre les 

diferents caixes d’estalvis. Es produeix la primera: la constitució del Grup Cooperatiu 

Cajamar integrat  per  Cajamar Caja Rural,  Caja Campo  i Caja Rural  de Casinos.  Es 

realitza sota la fórmula Sistema Institucional de Protecció (SIP) o fusió freda.78

79

25 de març de 2010. El FROB va aprovar els fons per al  SIP de Caixes de 

Manlleu,  Sabadell  i  Terrassa  (Unnim);  la  fusió  freda  de  les  Caixes  de  Catalunya, 

Tarragona i Manresa (CatalunyaCaixa); i Caja Duero i Caja España. En total el FROB va 

aportar 10.080 milions d’euros i els grups de caixes que van rebre aquests fons hauran 

de tornar els diners en un termini de 5 anys a un interès del 7,75%.80

22 de maig de 2010. El Banc d’Espanya va intervenir per segona vegada a una 

caixa d’estalvis, Cajasur. Mesos després la va vendre a la Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), 

una caixa d’estalvis basca.81

75 http://es.wikipedia.org/wiki/CajaSur (17/08/12)
76 http://www.frob.es/ (17/08/12)
77 Diccionari escolar. (2003). Barcelona: Grup Promotor Santillana (17/08/12)
78 http://www.finanzzas.com/%C2%BFque-cajas-de-ahorro-terminaran-en-una-fusion (17/08/12)
79 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Institucional_de_Protecci%C3%B3n (17/08/12)
80 http://www.frob.es/destacados/destacados.html (17/08/12)
81 http://www.expansion.com/2010/05/21/empresas/banca/1274474373.html (17/08/12)
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Sistema Institucional de Protecció (SIP) o fusió freda: Una fusió freda és aquella en que 

les  caixes  mantenen  la  seva  marca,  la  seva  forma  jurídica,  la  seva  independència 

econòmica i els seus òrgans de govern. L’objectiu d’aquesta fusió és constituir un banc 

solvent gràcies a injeccions de capital privat o venta d’actius.

Aval: Compromís  oral  o  escrit  que  fa  que  una  persona  respongui  moralment  o 

econòmicament d’una altra, per exemple per pagar un crèdit que una altra ha demanat en 

cas que aquesta no pugui fer-ho.

http://www.expansion.com/2010/05/21/empresas/banca/1274474373.html
http://www.frob.es/destacados/destacados.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Institucional_de_Protecci%C3%B3n
http://www.finanzzas.com/%C2%BFque-cajas-de-ahorro-terminaran-en-una-fusion
http://www.frob.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/CajaSur
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23 de juliol de 2010. Set dels 91 bancs europeus sotmesos al test de solvència 

van suspendre la prova ja que no van arribar al  6% de capital  de màxima qualitat 

exigit. Cinc d’ells eren caixes d’estalvi espanyoles.82

30 de  setembre  de  2010. Irlanda va  demanar  un  rescat  per  al  seu  sistema 

financer el valor del qual era de 50.000 milions d’euros, el que elevava el seu dèficit 

públic fins a un 32% del PIB.83

24  de  gener  de  2011. L’Executiu  central  va  forçar  a  les  caixes  d’estalvi  a 

transformar-se en bancs.  La ministra d’Economia,  Elena Salgado, va anunciar a la 

premsa que les entitats financeres espanyoles que tinguessin dificultats per a captar 

capital als mercats i necessitessin ajudes públiques per a reforçar la seva solvència 

només podrien rebre aquests fons públics si tenien forma de bancs.84

18 de febrer de 2011. El Govern va elevar l’exigència de capital bàsic fins al 8% 

per als bancs i fins al 10% per a les caixes d’estalvi. Des d’aquest moment els bancs 

només  podien  rebre  ajudes  del  FROB  si  aquest  s’incorporava  als  seus  òrgans 

d’administració.85

10 de març de 2011. El Banc d’Espanya va comunicar a 12 entitats que havien 

d’augmentar el seu capital per un import que sumava 15.152 milions d’euros per a 

complir amb el Real Decret-Llei. 86

Abril de 2011.   A Europa l’escenari es complica i Portugal es converteix en el 

tercer país intervingut.87

15 de juliol de 2011. Davant el fracàs de les proves anteriors, l’Agència Bancària 

Europea  (EBA)  va  repetir  els  tests  imposant  unes  condicions  més  estrictes  per 

aprovar: les entitats necessitaven mantenir un capital bàsic del 5%. 

Aquesta vegada 8 de les 90 entitats financeres europees analitzades van suspendre, 

de les quals 5 eren espanyoles.88

20 de juliol de 2011. Bankia es va convertir en la primera fusió de caixes que va 

sortir a borsa en busca de capital. Un dia després ho va fer la Banca Cívica.
89

22 de juliol de 2011.  El Banc d’Espanya va intervenir la  Caja de Ahorros del  

Mediterráneo (CAM) injectant-li 2.800 milions d’euros a través del FROB.90

82 http://www.intereconomia.com (17/08/12)
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Banca  cívica: fusió  entre  quatre  caixes  d’estalvi  espanyoles  que  es  van  fusionar 

mitjançant el sistema SIB: Caja de Burgos, CajaCanarias, Caja navarra i Cajasol.

http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/finanzas-personales/politica-economica/solo-7-las-91-entidades-suspenden-los-test-
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2 d’agost de 2011.  Les primes de risc d’Espanya i  Itàlia van superar els 400 

punts bàsics i el BCE va tornar a comprar deute al mercat secundari.91

15 de setembre de 2011.  El BCE i la Reserva Federal van anunciar liquiditat 

il·limitada en dòlars a la banca de la zona euro.92

30  de  setembre  de  2011.  Va acabar  la  recapitalització  del  sistema financer 

espanyol que va costar a l’Estat, a través del FROB, un total de 7.551 milions d’euros. A 

més també es van nacionalitzar tres entitats, resultants de fusions de caixes: Unimm, 

NCG Banco i CatalunyaCaixa. A més, per a percebre fons públics, el sector va captar 

fons privats per import de 5.838 milions d’euros per a complir les seves exigències de 

capital, fet que va elevar a 13.389 milions d’euros el cost total de reestructuració. Les 

caixes d’estalvi es van reduir a 15 entitats.93

6 d’octubre de 2011. El Govern va fusionar els tres fons de garantia de dipòsits 

del sistema financer de bancs, caixes i cooperatives de crèdit per tal d’evitar que les 

pèrdues potencials del FROB afectessin al dèficit públic. 94

1 de novembre de 2011. La Comissió Europea va fer  públiques les ajudes que 

Espanya va donar a la banca: 88 milions d’euros (equivalents al 8,4% del PIB).95

21 de novembre de 2011. El Banc d’Espanya es va veure obligat a intervenir a 

tres caixes d’estalvi fins aleshores (Castilla-La Mancha, Cajasur  i  Caja de Ahorros del  

Mediterráneo) però va fer fallida el primer banc, el banc de València, al qual se li van 

injectar 1.000 milions d’euros a través del FROB.96

7 de desembre de 2011. El Banc Sabadell es va quedar amb la CAM amb una 

ajuda de 5.249 milions d’euros procedents del Fons de Garantia de Depòsits (FGD).97

83 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/10/economia/1339341847.html (17/08/12)
84 http://www.publico.es/dinero/357906/el-gobierno-empuja-a-las-cajas-a-ser-bancos (17/08/12)
85 http://www.cincodias.com/articulo/empresas/salgado-dispuesta-rebajar-exigencia-capital-basico-
cajas/20110206cdscdsemp_1/ (17/08/12) 
86http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/InformacionInteres/ReestructuracionSector
Financiero/Ficheros/es/presbe2011_9.pdf (20/08/12)
87 http://www.rtve.es/noticias/20120718/cronologia-crisis-portugal/419261.shtml (20/08/12)
88 http://www.noticiasdenavarra.com/2011/07/15/economia/slo-8-entidades-europeas-de-las-cuales-
cinco-son-espaolas-suspenden-los-test-de-estrs (20/08/12)
89 http://ca.wikipedia.org/wiki/Banca_C%C3%ADvica (20/08/12)
90 http://economia.elpais.com/economia/2011/07/26/actualidad/1311665589_850215.html (22/08/12)
91http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/08/02/maxim-historic-de-la-prima-de-risc-espanyola-que-supera-
els-400-punts/ (22/08/12)
92 http://www.cincodias.com/articulo/mercados/acuerdo-bce-fed-dar-liquidez-dolares-banca-
europea/20110915cdscdsmer_16/ (22/08/12)
93 http://ca.wikipedia.org/ (22/08/12)
94 http://www.publico.es/dinero/400210/ (23/08/12)
95 http://www.eluniverso.com/2011/11/01/1/1356/comision-vota-hoy-sobre-reforma.html (23/08/12)
96 http://www.cincodias.com/articulo/mercados/listado-intervenciones-banco-
espana/20111121cdscdsmer_17/ (23/08/12)
97 http://ca.wikipedia.org/wiki/Banc_CAM (23/08/12)
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8 de desembre de 2011.  L’Autoritat Bancària Europea va establir que els cinc 

grans  bancs espanyols  necessitaven  26.170 milions  d’euros  per  a  recapitalitzar-se i 

complir els requisits de solvència exigits a l’octubre pels amos de l’Estat i del Govern de 

la UE (el 9% de core capital) per a intentar calmar els mercats. 98

99

21 de desembre de 2011. El BCE va deixar 489.000 milions d’euros als bancs de 

la zona euro.100

30 de desembre de 2011.   La Comissió Europea va autoritzar a Espanya a 

concedir avals de 100.000 milions d’euros a la banca.101

2 de febrer de 2012. El ministre d’Economia i Competència, Luis de Guindos, va 

anunciar una reforma financera per la qual les entitats haurien d’ampliar les provisions 

per als actius immobiliaris dubtosos i sans.102

3 de febrer de 2012. El Govern va limitar els sous dels banquers de les entitats 

que haguessin rebut ajudes públiques fins un màxim de 600.000 euros.103

29 de febrer de 2012. El BCE va informar de que havia prestat 529.531 milions 

d’euros a tres anys a 800 bancs de la zona euro a un tipus d’interès de l’1%. 104

7 de març de 2012.  El Banc d’Espanya va adjudicar a Unnim a BBVA per un 

preu simbòlic d’1 euro.105

98http://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/Aprenda_con_caixabank/aula799
_w.pdf (23/08/12)
99 http://blogs.lasprovincias.es/nimioeconomia/2012/03/27/%C2%BFque-es-el-core-capital/ (23/08/12)
100 http://www.araomai.cat/noticies/i/1155 (26/08/12)
101 http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/bruselas-autoriza-espana-conceder-
avales-100000-millones-banca-20120209 (26/08/12)
102http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?
vgnextoid=6263c4975be35310VgnVCM1000001d04140aRCRD (26/08/12)
103 http://www.20minutos.es/noticia/1297317/0/limite/sueldos-directivos/bancos-dinero-publico/ 
(26/08/12) 
104http://www.heraldo.es/noticias/economia/2012/02/29/el_bce_reparte_529_531_millones_entre_800_
bancos_tipo_fijo_178385_309.html (26/08/12)
105 http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE8260EN20120307 (26/08/12)
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Core capital  :   El  core capital (capital  regulatori)  està constituït  pels  fons dels  que una 

empresa pot disposar lliurement per a fer front als riscs que ha assumit. Actualment, per a 

que un banc presenti una bona solvència haurà de tenir un volum de capital d’almenys un 

6% superior al conjunt dels seus actius de risc. A partir d’aquesta xifra com més alt sigui 

el percentatge més solvència tindrà l’entitat financera.
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27 d’abril de 2012.  El Banc d’Espanya va anunciar que el volum total d’actius 

problemàtics  en  mans  dels  bancs  espanyols  ascendia  a  184.000  milions  d’euros 

considerant que aquests actius tòxics eren l’obstacle que feia que el crèdit no fluís.106

11 de maig de 2012.  El Govern va aprovar la segona reforma financera que 

imposava un pes addicional a la banca en forma de provisions immobiliàries, que podria 

ascendir a 32.000 milions d’euros. Aquesta reforma provocarà pèrdues a varies entitats 

que hauran de vendre actius o fusionar-se.

En total, segons el Ministeri d’Economia, després de les dues reformes financeres del 

Govern  de  Mariano  Rajoy,  s’han  aprovisionat  137.000  milions  d’euros  dels  307.000 

milions d’euros en actius immobiliaris que posseeixen les entitats bancàries.107

27 de juliol de 2012. Fernando Jiménez Latorre, secretari de l’Estat d’Economia i 

Suport a l’Empresa al Ministeri d’Economia i Competitivitat va anunciar que es crearà un 

fons estatal  per a que les comunitats  autònomes puguin pagar el  seu deute el  qual 

constarà de 18.000 milions d’euros dels quals 6.000 milions els aportaran les loteries i 

apostes, 4.000 milions el Tresor i els 8.000 restants els aportaran els bancs. 108

30 de juliol de 2012. Espanya va anunciar que confiava en baixar els interessos 

per a vendre 3.000 milions de deute. El bon resultat de la subhasta va relaxar la prima 

de risc. 109

14 d’agost de 2012.  La producció industrial de la zona euro va baixar al juny i 

dos mesos més tard Espanya va registrar la segona major fallida de la indústria després 

d’Itàlia. En concret, la producció espanyola va disminuir un 6,3%.110

17 d’agost de 2012.  Segons les previsions de futur de la Comissió Europea, el 

deute  públic  espanyol  superarà  àmpliament  el  90% del  PIB  superant  el  100% l’any 

2020.111

18 d’agost de 2012.  La taxa de morositat de la banca espanyola va arribar al 

9,42% dels préstecs concedits i  això representa uns 164.360 milions d’euros que les 

entitats financeres tenen molt difícil de recuperar. Aquestes dades són un índex clar dels 

excessos del passat, de la debilitat de l’activitat econòmica i de l’impacte de l’atur.112

12 de setembre de 2012.  Luis de Guindos (ministre d’Economia) va assegurar 

que si no s’aconsegueix en els pròxims trimestres una millora de la situació econòmica, 

serà impossible que es segueixin mantenint com fins ara les prestacions socials.113

Aquest mateix dia Mariano Rajoy va tenir una entrevista amb el primer ministre finlandès 

a Madrid. Rajoy va parlar de la possibilitat de demanar un rescat a Brussel·les durant les 

pròximes setmanes. El president també va comentar que estava disposat a disminuir el 
106 http://www.abc.es/20120427/economia/abci-bancos-activos-problematicos-201204271539.html 
(26/08/12)
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dèficit i a continuar amb les reformes estructurals afegint que l’FMI no pot decidir quines 

polítiques s’han de dur a terme per aconseguir aquest gran objectius.114

5.2.2.1. La crisi de Bankia

Bankia  és  el  resultat  de l’integració de  Caja Madrid,  Bancaja,  Caja Canarias,  Caixa 

Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila i Caja Segovia.

El dia 7 de maig de 2012 es va anunciar una injecció monetària a Bankia que va 

comportar  la  dimissió  del  seu  president  Rodrigo  Rato.  Dos  dies  més  tard  es  va 

nacionalitzar el  Banco Financiero y de Ahorros, matriu de Bankia, mitjançant la qual el 

govern es va fer amb el control de Bankia. Pocs dies després el preu de les accions de 

Bankia va caure a la borsa.

El 17 de maig l’agencia Moody’s va rebaixar la qualificació de 16 bancs espanyols 

i  també va baixar la qualificació del deute de la Regió de Múrcia i  Catalunya a ``bo 

brossa´´.   Durant  aquesta setmana la prima de risc  del  deute espanyol  va arribar a 

màxims històrics (el  dia 16 de maig va superar els 500 punts bàsics. Traspassar la 

barrera dels 500 punts va suposar per a altres països iniciar el mecanisme de rescat 

com va passar amb Grècia, Portugal i Irlanda ja que tots ells superaven els 500 punts 

quan van ser rescatats) i la Unió Europea va advertir a Espanya de que hauria d’aplicar 

més retallades pressupostàries per a controlar el dèficit.

El 25 de maig es va saber que Bankia necessitava 23.500 milions d’euros per a 

ser rescatada. El dia 1 de juny Rodrigo Rato va fer pública la notícia que la quantitat de 

diners injectada va ser superior a la estrictament necessària.115

107 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/05/11/gobierno-aprobara-hoy-segunda-
reforma-financiera/00031336717447537495769.htm (30/08/12)
108 http://economia.elpais.com/economia/2012/07/27/actualidad/1343414154_925980.html (30/08/12)
109http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/mercadoscotizaciones/noticias/4160967/08/
12/Nueva-subasta-de-deuda-de-Espana-en-la-que-se-pondra-a-prueba-el-apoyo-del-BCE.html 
(30/08/12)
110 http://economia.elpais.com/economia/2012/08/14/actualidad/1344972048_992505.html (30/08/12)
111 http://economia.elpais.com/economia/2012/08/17/actualidad/1345229370_241255.html (30/08/12)
112 http://elpais.com/elpais/2012/08/17/opinion/1345229409_405566.html (30/08/12)

113 http://economia.elpais.com/economia/2012/09/12/actualidad/1347445507_502445.html (30/08/12)
114 http://economia.elpais.com/economia/2012/09/12/actualidad/1347438826_420366.html (30/08/12)
115 http://es.wikipedia.org/wiki/Bankia (7/09/12)
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5.2.3. La línia de crèdit espanyola

Darrere aquest títol tant sofisticat s’amaga un rescat...

El dia 9 de juny de 2012, després de varies setmanes en que la prima de risc 

espanyola havia estat en nivells alts, es va convocar una reunió d’urgència de l’Eurogrup 

per a discutir com injectar capital a la banca espanyola. Aquest mateix dia l’FMI va fer 

públic  que  les  necessitats  de  capital  de  la  banca  espanyola  s’estimaven en  40.000 

milions d’euros.116 Finalment l’Eurogrup va comunicar la seva intenció d’aportar fins a 

100.000 milions d’euros al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària que pertany al 

govern espanyol per a que aquest injectés diners als bancs que en necessitessin. El dia 

21 de juny es va concretar la xifra de 62.000 milions d’euros que es repartirien entre els 

bancs espanyols amb problemes. La Unió Europea va advertir que els bancs rescatats 

estarien sotmesos al  control  d’experts  de la  Unió  i  haurien de complir  uns  requisits 

rigorosos.

El  dia  27  d’agost  el  ministre  d’economia,  Luis  de  Guindos,  va  dir  que  no 

descartava realitzar nous ajustos si  el  Banc Central  Europeu comprava deute sobirà 

espanyol  i  ajudava així  a rebaixar els costos de finançament de l’Estat.117 També va 

assenyalar  que Espanya utilitzarà 60.000 milions d’euros, per a recapitalitzar la seva 

banca, dels 100.000 milions concedits per la UE ja que entitats com Santander, BBCA, 

Caixabank i Popular van deixar clar que no necessitaven fons d’ajuda.118 

Sis dies més tard, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament va 

demanar que el BCE fes més per a solucionar la crisi de l’euro i va animar a l’organisme 

regulador a comprar bons quan abans millor ja que, segons l’OCDE Espanya i Itàlia ja 

havien complert amb els seus deures i havien adoptat les mesures imprescindibles.119

El dia 5 de setembre Mariano Rajoy va aconseguir disfressar el rescat d’Espanya 

amb diferents ajudes procedents d’Europa tot i  les mil  i  una adversitats trobades pel 

camí i amb les contínues negatives alemanyes a comprar deute espanyol o italià per a 

acabar amb l’assetjament al deute nacional als mercats. Un pas necessari seria comprar 

deute directament amb l’ajuda del BCE.120 Tot i així Alemanya, la gran líder de la Unió 

116 http://www.20minutos.es/noticia/1505489/0/fmi/informe-banca-espanola/recapitalizacion/ (02/09/12)
117 http://www.diariocritico.com/economia/compra-de-deuda/luis-de-guindos/rescate-de-
espana/417655  (02/09/12)
118 http://www.diariocritico.com/economia/deuda-espanola/rescate-de-espana/fondo-de-liquidez-
autonomica/418220 (02/09/12)
119 http://www.diariocritico.com/economia/alemania/rescate-de-espana/banco-central-europeo-
bce/418053 (10/09/12)
120 http://www.diariocritico.com/economia/mariano-rajoy/rescate-de-espana/ocde/ayuda-del-ce/418229 
(10/09/12)
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Europea, va mostrar una actitud de desconfiança i negativitat de cara a l’ajuda per a 

Espanya. Finalment el dia 12 de setembre el Tribunal Constitucional alemany va aprovar 

la participació d’Alemanya al fons de rescat permanent europeu.121

5.2.4. Com afecta un canvi del PIB l’IPC?

Com  podem  observar  a  la  gràfica  anterior,  l’evolució  del  PIB  i  l’IPC  estan  bastant 

relacionades.

Entre els anys 2010 i 2008 es van registrar les dades més baixes dels dos indicadors 

econòmics i actualment han augmentat bastant els dos. 

A la gràfica  podem veure la similitud de les seves evolucions de manera molt visual 

però poc precisa. Per saber exactament en quin tant per cent l’IPC depèn del PIB, he fet 

la següent gràfica:

121 http://nuklearnoticias.mx/pais/alemania-acepta-participar-en-el-fondo-de-rescate/ (10/09/12)
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GRÀFIC 2: Comparació del PIB i l’IPC

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística
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Per saber si l’IPC i el PIB estan relacionats o no, necessito saber en quin tan per cent 

depenen l’un de l’altre. Per saber aquest percentatge amb exactitud he cregut oportú fer 

una gràfica de dispersió i agregar-hi unes línies de tendència polinòmiques de grau 6 (he 

escollit aquest grau perquè en ser el més alt, és més exacte). En fer-ho, m’ha resultat 

l’equació següent:

Com afecta aquesta dependència a la població? El PIB està bastant relacionat amb 

l’ocupació ja que quan augmenta el PIB acostuma a disminuir el nombre de persones en 

atur i a augmentar el poder adquisitiu.122 En canvi, la importància de l’IPC és que mesura 

la variació del nostre poder adquisitiu: si augmenten els preus, podrem adquirir menys 

béns i serveis amb els nostres ingressos, per tant, serem més pobres tot i que generem 

el mateix (perdrem poder adquisitiu). A més, l’IPC està estretament relacionat amb la 

inflació. Per a mantenir el  nostre poder adquisitiu serà necessària una taxa d’inflació 

baixa  o moderada que no faci  que la velocitat  de les pujades dels  preus anul·li  els 

augments salarials.123

Per tant, quin és el percentatge de l’IPC desitjat?

122 http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-relacion-hay-ente-el-empleo-y-el-pib 
(15/08/12)
123 http://www.tengodeudas.com/preguntas-frecuentes/inflacion-ipc (15/08/12)
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GRÀFIC 3: Comparació del PIB i l’IPC

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del gràfic 2

y = 0,0007x6 + 0,0043x5 - 0,0152x4 - 0,1145x3 + 0,0109x2 + 1,1872x + 2,4677

R2 = 0,7892

Per tant, la dependència de l’IPC i el PIB té un 78,92% de fiabilitat, 
és a dir depenen molt l’un de laltre.
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Per  a  saber-ho,  he  substituït  les  X  de  l’equació  resultant  del  gràfica  3  per  2,4677 

(substitueixo per 2,4677 perquè és el residu de l’equació del la gràfica 3). 

Resultat de l’equació:

y = 0,0007 · 2,46776 + 0,0043 · 2,46775 - 0,0152 · 2,46774 - 0,1145 · 2,46773 + 0,0109 · 

2,46772 + 1,1872 · 2,4677 + 2,4677

y = 3,73

El percentatge de l’IPC que permetria que Espanya sortís de la recessió és de 3,73%. 

Per tant, tenint en compte que actualment l’IPC és d’un 2,7%, hauria d’augmentar un 

1,03% i això suposaria un augment molt gran dels preus.

5.3. A Catalunya
Catalunya és molt vulnerable als efectes directes de la crisi perquè en la seva 

estructura econòmica tenen una gran importància el sector immobiliari i el de l’automòbil, 

dos sectors especialment castigats pels problemes financers.124 

Des de l’any 1997,  primer  any de la bombolla immobiliària,  fins al  final  de la 

presidència de Jordi Pujol, el deute de la Generalitat de Catalunya es va mantenir al 

voltant dels 10.000 milions d’euros. Però entre el 2003 i el  2008 (govern de Pasqual 

Maragall i primers anys de José Montilla) el deute va augmentar fins a arribar als 15.776 

milions. La Generalitat doncs, va cometre un gran error: en comptes d’estalviar diners 

per poder cobrir  en un futur  el  que en aquell  moment eren ingressos temporals,  va 

augmentar el seu deute gairebé un 50% amb la construcció d’aeroports i infraestructures 

absurdes. L’any 2008 la bombolla va explotar i va arribar la recessió. La recaptació fiscal 

va  fer  fallida  i  tot  i  així  es  va  continuar  gastant  provocant  que  el  deute  públic  es 

dupliqués fins a assolir els 34.229 milions d’euros l’any 2010.

El  dia  29  de  desembre  de  2010  Artur  Mas  va  ser  nomenat  president  de  la 

Generalitat i amb ell van arribar les retallades. El deute va seguir augmentant fins als 

42.000 milions d’euros (21% del PIB). 125

124 http://opinio.e-noticies.cat/editorial/catalunya-vulnerable-a-la-crisi-22147.html (25/07/12)
125 http://ca.wikipedia.org/wiki/Artur_Mas_i_Gavarr%C3%B3#Entrada_a_la_pol.C3.ADtica (25/07/12)
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La situació econòmica catalana va anar empitjorant i l’any 2011 van augmentar 

en un 10% les morts per suïcidi i en un 20% les temptatives fallides d’acabar amb la 

pròpia vida.126

Les retallades 

tant del Govern de la 

Generalitat  com  de 

l’Espanyol  estan 

tenint  un  impacte 

evident  en  la 

destrucció  d’ocupació: 

del gener del 2011 fins 

al  juny  del  2012  ja 

s’han  destruït  37.000  llocs  de  treball.  La  crisi  ha  estat  especialment  crua  a  la 

construcció, on s’ha destruït el 51% de l’ocupació (203.553 llocs de treball).  

El 28 d’agost de 2012 la Generalitat de Catalunya va demanar el rescat a través 

del fons de liquiditat per 5.023 milions d’euros. Segons Francesc Homs (portaveu del 

Govern),  els  diners  serviran  per  complir  l’objectiu  de  dèficit  de  l’1,5% del  PIB  i  per 

refinançar venciment pendents d’ara fins que acabi l’any.127

El  dia  11  de  setembre  de  2012  va  tenir  lloc  a  Barcelona  la  manifestació 

``Catalunya,  nou  estat  d’Europa´´,  organitzada  per  l’Assemblea  Nacional  Catalana. 

(explicada més detalladament al punt 5.3.1). 

``A  la  mala gestió de la  Generalitat  durant  els  anys  de la bombolla se li  ha unit  la 

incompetència i  deslleialtat  del  Govern central,  l’insostenible sistema de finançament 

autonòmic  i  l’enfonsament  institucional  d’Espanya.  Aquest  còctel  explosiu  té  una 

conseqüència demolidora: en aquesta Espanya d’avui, Catalunya és inviable.´´128

- X. Sala i Martín, Columbia University, UPC i Fundació Umbele - 

126 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/les-morts-per-suicidi-creixen-catalunya-amb-crisi-
1963734 (25/07/12)
127 http://www.vilaweb.cat/noticia/4036348/20120828/govern-generalitat-reuneix-rescat-taula.html 
(13/09/12)
128 http://salaimartin.com/media/pdf/Crisi_42_CAT.pdf (25/07/12)
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GRÀFIC 4: Total destrucció llocs de treball a Catalunya 2007-2012

Font: http://salaimartin.com/mass-media/newspaper-articles/904-crisi-42-catalunya-

es-inviable-crisis-42-catalunya-es-inviable.html
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5.3.1. ``Catalunya, nou estat d’Europa´´

El  dia  11  de  setembre  de  2012  va  tenir  lloc  a  Barcelona  la  manifestació 

``Catalunya, nou estat d’Europa´´, organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana.129

Va  ser  una  jornada  història,  per  xifres  (hi  van  acudir  1,5  milions  de  persones 

aproximadament  segons  la  Guàrdia  Urbana  i  el  Departament  d’Interior)  i  pel  to 

marcadament  independentista  de  la  marxa,  mai  vist  abans  en  una  mobilització  tan 

multitudinària.130

Pel  que  fa  a  l’evolució  de  l’independentisme  català  es  poden  comparar  els 

resultats d’una enquesta del Centre d’Investigacions Sociològiques feta l’any 1996, on 

es  preguntava  ``Personalment,  estaríeu  a  favor  o  en  contra  que  Catalunya  fos 

independent?´´  amb  les  enquestes  realitzades  durant  el  2011  i  2012  on  es  mostra 

l’evolució d’aquest.

La manifestació va tenir tant d’èxit que fins i tot la premsa internacional en va fer 

ressò. David Gardner, periodista de l’editorial Finantial Times, va assegurar que ``Madrid 

està caminant somnàmbul cap a una crisi constitucional que pot conduir a la ruptura 

d’Espanya´´.  Finalment,  el  periodista  va  afegir  que  ``per  mantenir  els  catalans  dins 

d’Espanya, Madrid hauria d’oferir-los un pacte similar al basc (autonomia fiscal: dret de 

recaptar  tots  els  seus  impostos  i  contribuir  proporcionalment  molt  menys  als  cofres 

espanyols), però això sembla molt improbable´´.131

129 http://www.vilaweb.cat/noticia/4039664/20120911/premsa-internacional-resso-multitudinaria-
manifestacio-independentista.html  (14/09/12)
130http://ca.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3_%22Catalunya,_nou_estat_d'Europa
%22#Ress.C3.B2_medi.C3.A0tic_nacional  (14/09/12)
131 http://contralesretallades.wordpress.com/2012/09/14/el-finantial-times-es-fa-resso-de-la-crisi-
catalana-i-laugment-independentista/ (14/09/12)

(%)

Institució Data A favor En contra Abstenció Altres No ho sap No contesta
Centre d'Investigacions 

Sociològiques
1996 33,6 53,5 10,8 2,2 -- --

Institut de Ciències Polítiques 
i Socials

2011 41,4 22,9 25,5 1 8,3 0,9

Centre d'Estudis d'Opinió
març-

12
44,6 24,7 24,2 1 4,6 0,9

Centre d'Estudis d'Opinió juny-12 21,1 21,1 21,1 1 4,7 1,1
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GRÀFIC 5: Estudis del suport social de la independència a Catalunya
Font: Centres d’estudis
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El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va assegurar que la seva 

comunitat necessita un Estat propi perquè ha fracassat en el seu esforç de dècades per 

transformar l’Estat espanyol en un Estat amable en el que Catalunya pogués encaixar 

bé. 132

``La independència de Catalunya? Per sobre del meu cadàver i del de molts. Els militars 

vam fer un jurament sagrat: acomplir l'ordenament constitucional que consagra la unitat 

d'Espanya com a principi irrenunciable. També vam jurar defensar la integritat territorial 

fins i tot amb les nostres pròpies vides. Tenim quelcom que aquella gent mai no tindrà: 

sentit de l'honor i sentit del deure.´´133

- Francisco Alamán Castro, coronel de l'Exèrcit Espanyol -

5.2. Conseqüències generals

Les conseqüències d’aquesta situació econòmica afecten a tot el sistema econòmic ja 

que la crisi és global i té l’origen en el sistema financer i immobiliari. Per tant, hem entrat 

en una espiral deflacionista:

- Disminució de diners en circulació a causa de les restriccions de l’accés al crèdit 

per part de les entitats financeres. 

- Disminució del consum de béns duradors (habitatges, vehicles, electrodomèstics, 

etc.).

- Reducció de la producció a causa de la disminució de la demanda.

- Fallida d’algunes companyies i reduccions de personal.

- Augment de l’atur.

- Disminució dels ingressos de les famílies i, per tant, reducció del consum d’altres 

béns i serveis.

- Empreses d’altres sectors també s’han vist afectades, algunes han fet fallida i 

altres han acomiadat personal augmentant les xifres d’atur.

132 http://www.noticiasdenavarra.com/2012/09/13/politica/estado/artur-mas-en-su-visita-mas-
complicada-a-madrid  (14/09/12)
133 http://ca.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3_%22Catalunya,_nou_estat_d'Europa%22 
(14/09/12)
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Com es pot veure, s’ha creat un efecte dominó que més tard s’ha convertit en una 

espiral deflacionista ja que un problema en porta un altre i així successivament.

Altres conseqüències generals han estat les següents:

- Guerra  de  divises  (molts  països  van  rebaixar  la  seva  cotització  en  busca 

d’avantatges competitius i així facilitar l’exportació).

- Augment del preu dels diners.

- Augment de les taxes d’interès.

- El sector de la construcció és un dels més afectats.

- Una  altra  víctima  de  la  crisi  és  el  sistema  financer  ja  que  ha  d’afrontar  els 

impagats de moltes empreses i particulars. A més, moltes entitats financeres han 

hagut de ser intervingudes per l’Estat.

- Gran activitat del Fons de Reestructuració d’Ordenació Bancària (FROB).

- Disminució  de  la  inversió  per  l’expectativa  de  que  els  consumidors  gastaran 

menys diners a causa de la falta de crèdit.

- S’estan deixant de banda els drets laborals.

- Empitjorament de la situació empresarial.

- Augment dels suïcidis.

- Augment del dèficit públic en molts països.

- Disminució dels salaris.

- Importants retallades.

- Disminució de l’estat de benestar.

- Augment de l’emigració en busca de possibilitats de treball a l’exterior.
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6. CONCLUSIONS I POSSIBLES SOLUCIONS A LA CRISI

En acabar aquest treball de recerca, he pogut extreure i crear les següents conclusions i 

possibles solucions a la crisi:

Conclusions

• La primera conclusió i més important del treball és que en fer la hipòtesi vaig 

pensar que la situació econòmica i financera del món era pitjor de la de fa tres anys 

però la realitat va més enllà d’aquesta suposició ja que la situació és més que pitjor, 

és insostenible, inacceptable. No m’esperava que fins i tot la situació social fos tan 

dolenta. I és que no només s’està desintegrant l’economia sinó que a més estem 

perdent l’essència humana.

• Cal  remarcar  que  el  pas  del  temps  no  sembla  curar  les  ferides  a  la  Unió 

Europea.  I  és  que  mentre  els  Estats  Units  semblen  recuperar-se  lentament  i 

lleugera , Europa segueix atrapada en el seu propi trencaclosques. Tot i que sembla 

que la dissolució de la Unió Europea sigui la única solució, existeix un camí alternatiu 

que depèn d’un sol membre: Alemanya. 

Possibles solucions a la crisi

• Una possible solució a la crisi seria que Alemanya acceptés un nivell d’inflació 

més  elevat.  D’aquesta  forma  milloraria  la  competitivitat  de  la  resta  de  països 

europeus  i  augmentaria  el  creixement.  Però  Alemanya  estaria  disposada  a 

augmentar  la  seva inflació? Per  un costat,  crec que no acceptaria  que cap país 

d’Europa  abandonés  l’euro,  però  per  un  altre,  estic  segura  que  tampoc  estaria 

disposada a continuar  finançant  eternament als  països amb problemes.  Per tant, 

Alemanya  haurà  d’optar  per  relaxar  la  política  monetària  i  acceptar  una  major 

inflació. 

• En quant a possibles solucions per a la crisi solsonina crec que les empreses 

haurien d’adaptar-se, dins de la mesura possible, a les situacions que els planteja la 

crisi i gràcies a la innovació, les exportacions, la reducció de costos i la millora de la 

productivitat, aconseguir sortir beneficiades de la crisi i no fer fallida. A més, penso 

que s’haurien d’impulsar encara més el  turisme rural,  les energies renovables, el 

teletreball i l’esperit emprenedor.
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Finalment, aquest treball  m’ha servit  per adonar-me que la situació econòmica, 

financera i social del món està empitjorant progressivament. Tot i així, també m’ha 

servit  per  veure  que  una  crisi  també  pot  ser  beneficiosa  si  l’aprofitem  per  a 

reflexionar, veure els nostres errors i ens hi sabem adaptar. Així, tal i com va dir 

Bill Gates en una entrevista, ``la crisi és una gran oportunitat per a fer canvis que 

ens ajudin a llarg termini´´.134 

7. AGRAÏMENTS

És evident que si no hagués estat pel suport i l’ajuda que he rebut no hagués 

estat possible la realització d’aquest treball.  A qui més vull agrair la seva ajuda és a 

l’Andreu Grau ja que s’ha implicat en tot moment en el treball. He de donar les gràcies a 

les empreses que he entrevistat  ja que em van oferir  la seva ajuda amb els braços 

oberts. També m’agradaria donar les gràcies a l’Alba Pijoan ja que la primera part del 

treball no l’hagués pogut fer sinó hagués disposat del seu treball de recerca. Una altra 

persona que m’ha proporcionat informació, en aquest cas sobre Alemanya, ha estat el 

Martin Küspert i, per tant, també li dono les gràcies. A més, també he rebut molt suport 

per part dels meus familiars, amics i professors de l’Institut Francesc Ribalta.

Finalment, vull donar les gràcies d’una manera especial a la Ioana Bendris ja que 

en moments d’estrès pensant en que no acabaria el treball a temps o d’enfonsament per 

no saber  com fer-lo ella  m’ha animat  i  recolzat  aconseguint  que pogués realitzar  el 

treball amb tranquil·litat i moltes ganes.

8. BIBLIOGRAFIA WEB

Les pàgines web que he utilitzat són les esmentades dins el treball.

134 http://www.cadenaser.com/internacional/articulo/bill-gates-crisis-gran-oportunidad-hacer-cambios-
ayuden-largo-plazo/csrcsrpor/20120222csrcsrint_4/Tes (15/09/12)
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9. CD
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