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  Editorial

LA CRISI ECONÒMICA
Avui parlaré una mica de la crisi  econòmica, primer 
començaré explicant  perquè hi ha  la crisi econòmica.

Una crisi  econòmica és una degradació sobtada i 
brusca  de  l'activitat  econòmica  i  de  les 
perspectives econòmiques. Porta cap a un període 
de ralentiment econòmic o, encara més greu, a una 
recessió econòmica. 

Quines han estat les causes?
Una crisi econòmica pot estar provocada per :

• Una política monetària errada 
• Una crisi financera
• Grans canvis en el context polític (guerra, 

revolució) o errors en política econòmica.
Evidentment totes aquestes causades han estat 
presents.

Les anteriors crisi a la que vivim avui 
dia han estat:

• 1973 i 1979: Crisi del petroli de 1973.
• 1993:  Crisi  del  Sistema  monetari  europeu 

(SME) 
• 1994:  Crisi  econòmica  mexicana  de  1994 

(provocada  per  una  devaluació  del  peso 
mexicà) 

• 1997: Crisi econòmica asiàtica de 1997 (Àsia 
del sud-est); 

• 1998: Crisi financera russa de 1998 
• 1998-2002: Crisi econòmica argentina 
• Cap  als  anys  2000-2001,  la  bombolla 

d'Internet  es  va  desinflar   i  va  provocar  un 
alentiment econòmic. 

• 2002  :  crisi  turca  (devaluació  de  la  lliura 
turca) 

• A partir de finals de 2007: Crisi econòmica de 
2008  lligada  a  la  crisi  financera  de  2007-
2008. 

I després de la crisi què?

Factures i diners

Una primera conseqüència de la crisi, en aquest cas 
sense  dubtes, serà l’aparició de diferents regulacions 
de caràcter  internacional,  destinades a controlar  els 
riscs bancaris. No seria gens d’estrany que es copiés 
de  manera  total  o  parcial  la  regulació  del  Banc 
d’Espanya envers les provisions i control bancaris. 

La lògica ens   fa  pensar  en  l’aparició  de normes o 
acords per regular els grans moviments de capitals, o 
si  més no,  perquè  a  posteriori  se’ls  pugui  seguir  el 
rastre.  No  sabem  si  s’assajarà  la  desaparició  dels 
paradisos fiscals actuals, en tot cas s’hi podrà arribar 
a un semi control d’aquests. També poden produir-se 
alguns  altres  canvis  en  el  sistema  monetari 
internacional. 

Malgrat  que  en  temps  de  crisi  es  restringeixen  els 
crèdits adduint falta de liquiditat, després de la crisi 
poden aflorar grans bosses de liquiditat, producte de 
l’estalvi  de  les  classe  mitjana  i  alta,  i  no  gastat  ni 
invertit.  Aquests  diners  s’hi  dirigiran  cap  al  Deute 
Públic i cap als bancs en general.

Podríem afegir algunes coses més sobre el  després 
de la crisi i així incrementar el risc de no encertar. 

Mentre  el  que  ens  cal  fer  és  calcular  amb precisió 
quines són les despeses que hem d'assumir  i  quins 
són els nostres ingressos, per poder anivellar la nostra 
economia.  No és difícil!


