
Per què es parla tant de crisi?
La gent reacciona més amb 
notícies negatives que posi-
tives. Les coses bones pas-
sen desapercebudes. També 
hi ha qui té un interès polític, 
ara que vénen eleccions, de fer 
creure que la situació del país 
és molt més dolenta del que és 
en realitat. Parlar massa de la 
crisi i de retallades desanima 
la gent i es converteix en una 
causa de crisi. Parlar molt de 
crisi l’agreuja, accentua el pes-
simisme i paralitza molta gent.

En quina situació econòmica 
està el món occidental?
A fi nals de l’any 2008, quan va 
fer fallida Lehman Brothers, 
hi va haver el perill que s’en-

fonsés tota l’economia mun-
dial, però el G-20 va prendre 
la decisió de no permetre cap 
més fallida de bancs i es van 
començar a capitalitzar. Va ser 
una bona decisió que va evi-
tar que tot caigués com fi txes 
de dòminos. El perill d’un gran 
crack ja no el tenim. 

Com està el sistema de bancs 
i caixes a Espanya?
El sistema fi nancer està can-
viant moltíssim i acabarem 
amb poc més de dues o tres 
entitats amb seu a Catalunya i 
unes quantes més es trasllada-
ran a Madrid. Quan va comen-
çar la crisi, el 65% dels estalvis 
dels catalans es quedaven aquí 
i això quedarà amb un 40%. 
Seria molt important que les 
seus es mantinguessin a Cata-
lunya perquè una seu vol dir 
llocs de treball de qualitat i que 
l’entitat prioritzi el seu territo-
ri en temes com l’obra social. 

Com s’entén que Espanya 
tingui un atur del 21% i el de 
Grècia, per exemple, sigui 
força inferior?
El nivell d’atur és un dels 
aspectes més negatius, però 
hem de tenir en compte que 
l’any 2006 teníem una desocu-
pació del 9% però les empre-
ses no trobaven treballadors. 
Això vol dir que a Espanya 
hi ha un 7 o 8% d’atur no real 
que formaria part de l’econo-
mia submergida. Però del 7 al 
21% hi ha una diferència bru-
tal i tenim un atur sense prece-
dents a nivell mundial.

Què s’hauria de fer per canvi-
ar la tendència?
Reformes molt importants en 
el mercat laboral i el subsidi 
d’atur, cosa que estan dema-
nant organismes internacio-
nals. Per exemple, s’han de fer 
canvis en el subsidi d’atur: a 

“Parlar de crisi és 
una causa de crisi”
El catedràtic d’Economia 
Financera i Comptabilitat 
de la UPF oferirà al SC Tra-
de Centre, el 14 de novembre 
a les 19 hores, la xerrada “Pre-
sent i expectatives de l’econo-
mia al nostre país”.

En què consistirà?
Parlarem de la situació en 
la qual es troba l’economia 
del país i el teixit empresari-
al català i de les perspectives. 
Més que repetir el missat-
ge de com n’estem de mala-
ment, oferirem un missatge 
d’optimisme. Ressaltaré què 
estan fent les empreses que 
els va bé. 

Quin missatge d’optimis-

me llances a la societat i a les 
empreses catalanes?
El més important és no ser 
tan negatius. Tenim un país 
que no està malament, amb 
unes infraestructures bas-
tant bones, tot i que millora-
bles (corredor del Mediterra-
ni, connexió amb l’aeroport, 
…); i bones perspectives. Però 
tenim problemes. Un és l’excés 
de pessimisme i pensar que 
tot ho ha d’arreglar el Govern. 
Falten emprenedors, però els 
hem d’ajudar més. Un altre és 
el dèfi cit fi scal amb l’Estat. És 
de quasi 20.000 milions d’euros 
l’any, un 10% del PIB i això és 
insostenible. A Alemanya, els 
estats rics que més col·laboren 
tenen un dèfi cit màxim del 

4%. Amb les retallades, que 
estan fent patir bastant, hem 
estalviat 2.500 milions d’euros, 
que és una ínfi ma part del dèfi -
cit fi scal. Amb un pacte fi scal 
adient no caldria retallar. 

Què fan les empreses que 
funcionen?
Les empreses que funcionen 
tenen unes característiques 
comunes: han estat prudents 
en els temps de creixement, 
han estat capitalitzades i pru-
dents amb l’endeutament, 
busquen l’excel·lència, tenen 
productes atractius que expor-
ten a tot el món i innoven en 
els seus sectors.
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Subscriptorsel Temps
Gastronomia. Menú degustació per a dues 
persones al restaurant Mystic de la rambla del 
Celler. Participa en el sorteig  trucant al 93 589 
62 82
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Espanya es poden rebutjar fei-
nes mentre que a d’altres paï-
sos no, i a d’altres llocs quan 
algú està cobrant l’atur s’ha de 
formar. Tot això provoca que 
l’atur sigui un dret que pràcti-
cament no comporta obligaci-
ons i que incentiva determina-
des persones a seguir a l’atur.

L’enginyeria fi nancera com la 
venda de deute ha provocat 
la crisi fi nancera mundial?
Algunes persones tenen ten-
dència a generar productes 
fi nancers molt sofi sticats que, 
a vegades, no els entenen ni els 
que els han dissenyat ni molt 
menys els que els comercialit-
zen. Això periòdicament pro-
voca desastres. S’ha d’anar 
molt en compte a l’hora d’in-
vertir en segons què, no es pot 
invertir en coses que no s’en-
tenen. 

Quines operacions són exac-
tament?
Veiem un exemple. Tens per-
sones que no es mereixen un 
préstec, i un banc els dóna una 
hipoteca. Després un banc 
d’inversió (Lehman) com-
pra aquests paquets d’hipote-
ques i amb un ràting favorable 
ho rep un banc alemany, per 
exemple. Llavors, les persones 
que han rebut la hipoteca no 
la poden pagar i el banc ame-
ricà no pot pagar l’alemany. El 
problema de les entitats fi nan-
ceres a Espanya no han estat 
aquestes operacions fi nance-
res, sinó l’excés d’inversió en 
habitatges. 

Hi ha gent que somia amb 
més recessió?
Malauradament és així. Hi ha 
productes fi nancers per gua-
nyar quan es puja i productes 
per treure benefi cis quan bai-
xa. Això també provoca  con-
fl ictes ètics.•

Injector 
d’optimis-
me
El catedràtic d’Econo-
mia Financera i Comp-
tabilitat Oriol Amat (14 
de març de 1957, Barce-
lona) aposta per l’opti-
misme com una opció 
per  millorar l’econo-
mia alhora que lamen-
ta que es parli constant-
ment de les coses nega-
tives sense esmentar les 
bones. Fa uns mesos va 
ser nombrat conseller 
de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors 
i és professor a la Uni-
versitat Pompeu Fabra. 
Ha publicat diferents lli-
bres traduïts en diverses 
llengües, així com nom-
brosos treballs en revis-
tes acadèmiques i pro-
fessionals.

La proposta
Diada Castellera. Els Gausacs 
tanquen la millor temporada de la seva 
història amb la celebració aquest cap de 
setmana de la seva diada
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