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Cartes que
no lliguen

L

a borsa espanyola està en alça.
No és l’única. Totes les borses
europees cotitzen força per
sobre de com tancaren l’any
2004. I pugen, fins i tot, després del fracàs de la cimera de
Brussel·les, com si els polítics i els economistes europeus juguessin en diferents Lligues, com si la política i l’economia no tinguessin res a veure entre
si. Pugen, tot i que hi ha un acord general que l’economia continental no
està passant un bon moment. Són cartes que no em lliguen. Mentrestant les
borses americanes i la japonesa retrocedeixen o, com a màxim, mantenen els
nivells de fi d’any.
Per què puja la Borsa espanyola?
Podem trobar respostes a l’augment de
cotització de determinats sectors i de
determinades empreses, perquè guanyen més diners o creuen tenir bones
expectatives. Puja el sector de la construcció espanyol, amb les empreses madrilenyes al capdavant, perquè ancha es
Castilla en el sentit literal de la paraula i Madrid encara té camp per córrer
abans d’arribar a Guadalajara o a Toledo, si continua construint per l’est i pel
sud de la capital. Segons els índexs que
publica la Borsa de Barcelona, és el sector que més satisfaccions ha donat als
seus accionistes en forma de rendibilitat. S’han guanyat tants milions en el
sector immobiliari i de la construcció
que hi ha qui creu que la temporada de
vaques grasses durarà sempre. Augmenten de cotització les empreses energètiques, que treuen profit dels preus
més alts del petroli i el gas natural. Els
bancs tenen més beneficis perquè ha
augmentat el crèdit al consum i han fet
una expansió internacional. Ercros és
exemple d’alça específica, perquè integrarà Uralita i els inversors especulen
amb la bondat d’aquesta compra.
No hi ha grans raons genèriques que
justifiquin una alça de les borses europees. És la meva opinió i em puc equivocar. Potser una de les raons és que les
empreses obtenen una bona part dels
beneficis fora d’Europa. Ni el panorama
polític ni l’econòmic inspiren gaire confiança, si ens concentrem en les economies desenvolupades tradicionals. En-
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Un moment de l’activitat a la Borsa de Barcelona
lloc lliguen els gossos amb llonganisses.
Ni tan sols a la Xina.
Amb pura lògica, la borsa s’hauria
d’estabilitzar o hauria de baixar, si es
confirmés el mínim entusiasme econòmic europeu, o l’economia europea
hauria de fer un tomb i apostar per una
nova etapa d’expansió, fet que donaria
la raó a l’alça borsària. Les cotitzacions
borsàries sempre es posen en línia amb
la marxa econòmica, però a vegades ho
fan amb un cert retard. De la borsa se’n
pot dir, ben popularment, que quan li
veu el cul diu que és femella.
Els polítics tenen capacitat per es-

guerrar l’evolució econòmica. I tant que
en tenen! Bé per acció o per omissió. I
em refereixo als polítics que administren un Estat, perquè els autonòmics
només tenen capacitat d’incrementar
o reduir una mica els mals produïts per
una política central esguerrada. L’evolució econòmica espanyola, positiva, representa una petita illa en un continent
desil·lusionat. La solidaritat europea
juga a favor i juga en contra, quan les
coses van bé i quan van malament. És
clar que aquí hem de repetir que algunes empreses espanyoles que cotitzen a
borsa, com les europees, aconsegueixen

una bona part dels seus ingressos fora
de la Unió Europea. El mateix passa
amb empreses catalanes mitjanes, amb
plantes a l’exterior. Repsol pot perdre
diners a Bolívia i a l’Argentina, però guanyar-ne a Espanya i a altres llocs del
món, mentre algunes empreses mitjanes catalanes s’aguantaran gràcies a les
inversions a la Xina o a les noves fàbriques de Gal·les o de Polònia. Fins i tot
dintre del mateix sector els resultats
poden ser molt diversos, segons l’estratègia. En el sector del cava, per exemple,
els beneficis de Freixenet estan molt
condicionats per les exportacions, mentre que Codorniu depèn molt més del
mercat espanyol.
Els que parlem d’economia no podem
fer mai de profetes. I quan ho fem, acostumem a fer el ridícul. Però sí que podem dir amb fermesa que es mantenen
els cicles econòmics, que després d’una
pujada ve una baixada, que el paradís
no es troba en aquest món i que els polítics europeus en el seu conjunt suspendrien els exàmens d’aquest juny.
També podríem dir amb la mateixa fermesa que no hi ha motius per al catastrofisme, si la humanitat no es torna
més boja del que ja ho està i que confio
que els nostres néts visquin millor que
els avis. Però a curt termini, qualsevol
ho endevina. Segons els mencionats índexs de la Borsa de Barcelona, que comencen amb 100 el 1986, quan Espanya
entrà a la Unió Europea, van arribar al
seu màxim el març del 2000, amb un
índex del 956%, que baixarà al 451%
–més de la meitat de pèrdua– el setembre del 2002. Ara devem estar al voltant
del 800%, o sigui que la recuperació ha
estat considerable.
Ja m’he compromès prou dient que
tenim unes cartes que no lliguen: una
borsa espanyola i en bona part europea
alegre i satisfeta d’ella mateixa, darrere d’uns líders empresarials alegres i satisfets, uns polítics que no tenen cap
motiu per estar-ho i una economia que
veig grisa, bruta pel sutge que desprenen les locomotores asiàtiques i per la
seva incapacitat per crear il·lusions en
una població que no sé ben bé què espera i que en tot cas només pensa en
demà o demà passat, com a màxim.
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El mercat d’ajuda al
desenvolupament

a uns dies es va presentar a la seu
de Washington de l’IFC (la divisió
del Banc Mundial encarregada del
finançament al sector privat) un
llibre molt provocatiu titulat El mercat de
l’ajuda internacional. Els seus autors, Klein
(vicepresident de l’IFC) i Harford, argumenten que l’ajuda internacional es pot
pensar en termes d’oferta i demanda,
com qualsevol mercat. Pel costat de
l’oferta existeix un nombre creixent d’oferents d’ajuda:
agències bilaterals (la dels Estats Units –USAID–, el
Japó, França, Alemanya, Canadà, etc.); agències multilaterals (el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional, el Banc Interamericà de Desenvolupament,
el Banc de Desenvolupament Asiàtic, la Corporació
Andina de Foment, el Banc de Desenvolupament Islàmic, el Fons Monetari Àrab, etc.); ONGs; fundacions
privades, etc. Recentment el Fons Global per a la Lluita contra la Sida, la Tuberculosi i la Malària (GFAT) i
la Millennium Challege Corporation (MCC) s’han unit
al grup d’oferents de fons, mentre segueix augmentant el nombre d’institucions donants. En l’actualitat
fins i tot països en vies de desenvolupament, que fins
fa poc rebien ajuda, estan muntant les seves agències d’ajuda per a països pobres
No obstant això, el mercat de l’ajuda és anòmal, ja
que cada vegada hi ha més entrades al mercat però no
se sap de cap sortida. Els autors del llibre argumenten
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que el resultat més comú dels estudis sobre l’efectivitat de l’ajuda internacional (no es troba efecte sobre
el creixement dels països que reben l’ajuda) pot ser
més degut a agències i organismes ineficients que
seleccionen malament els projectes a realitzar que als
països receptors de l’ajuda. En aquest sentit assenyalen que hauria d’haver-hi més competència en el mercat d’ajuda al desenvolupament, de manera que algunes d’aquestes agències ineficients sortissin del
mercat i fossin substituïdes per altres de més eficients.
La línia bàsica d’aquesta argumentació és senzilla:
la competència sempre millora els resultats als mercats. No obstant això, en un estudi recent realitzat en
col·laboració amb Marta Reynal i Querol (investigadora catalana que treballa al Banc Mundial) vam comprovar empíricament que aquesta senzilla recepta és
errònia: de fet, com més gran és la fragmentació dels
donants més petita és l’efectivitat de l’ajuda al desenvolupament. El problema és que el mercat d’ajuda

és molt especial. La coordinació és fonamental per als resultats i la mà invisible del mercat no sembla capaç de resoldre aquest problema en el mercat
d’ajuda al desenvolupament: durant
molts anys s’han intentat solucionar els
problemes de coordinació entre diferents institucions i agències, però en
aquests moments la batalla es dóna totalment per perduda. No obstant això,
sense coordinació l’eficàcia de l’ajuda disminueix, i
fins i tot pot tenir efectes negatius. Un exemple significatiu es va produir amb el tsunami. Una nena va
aparèixer amb xarampió. Els metges temien que pogués haver-hi una epidèmia. Al final es va descobrir
que la nena tenia el xarampió perquè havia estat inoculada tres vegades amb el virus en forma de vacuna per tres agències i ONG distintes.
Finalment, al mercat d’ajuda al desenvolupament
els interessos dels països i organismes donants poden
ser diferents dels interessos dels països receptors. Per
exemple, és ben coneguda la tendència francesa d’afavorir les seves excolònies. L’objectiu últim de França
pot ser mantenir la seva influència a la regió, més que
afavorir el desenvolupament del país. Per tant, l’ajuda
al desenvolupament pot canalitzar-se cap a activitats
que probablement tindran poc a veure amb el creixement econòmic dels països receptors. “Papa m’a dit”,
com deia el fill de Mitterrand.

