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Exportar quan els
mercats es contreuen

No és fàcil exportar quan els
mercats es contreuen. A nivell
global, la caiguda de les de
mandesde laXinahaprovocat
un bucle negatiu, perquè ha
reduït la capacitat de compra
dels països d’AmèricaLlatina i
de la conca del Pacífic. L’ín
dex dels costos dels nolis ma
rítims ha arribat amínims his
tòrics, per sota fins i tot dels
nolis anteriors a la Gran Crisi.
El finançament de les expor
tacions s’ha convertit en un
factor clau.
En matèria d’exportació de

maquinària i béns d’equip, ven
qui dóna crèdit. Els importa
dors aconsegueixen amb més
facilitat finançament per re
novar equips perquè l’Euribor
a un i tresmesos té condicions
més favorables i els diferenci
als són negociables. Els dos
bancs catalans tenen ofertes
interessants, però han de
competir amb les dels submi
nistradors d’altres països de la
zona euro, ja que ofereixen
crèdit comprador amb baixos
marges. Els exportadors ale
manys es financen a tipus més
baixos i, si es tracta de grans
companyies, poden emetre als
mercats internacionals bons a
mitjà i llarg termini i es troben
en condicions d’ oferir als
compradors unes línies de
crèdit a terminis més llargs.
El consum indueix el crei

xement, però no n’hi ha prou.
Les inversions no augmenten
al ritme que seria desitjable, i
encara es produeixen operaci
ons de compravenda de mà
quines de segona mà proce
dents d’empreses que van tan

car les seves instal∙lacions i
algunes petites i mitjanes em
preses (pimes) les compren en
cara que la productivitat sigui
més baixa. Les estadístiques ofi
cials són una cosa, però en molts
casos en força polígons industri
als del Baix Llobregat, on apa
rentment es creen llocs de tre
ball, s’ha dut a terme la fragmen
tació d’una mitjana empresa en
altres de petites, que en pocsme
sos tanquen.

CANVIS RÀPIDS
Per la banda de les exportacions,
els canvis se succeeixen amb no
table rapidesa. Apareixen nous
mercats i d’altres s’estanquen.
L’Iran segurament és un dels
mercatsmés interessants perquè
el país necessita subministra
ments d’equips industrials. En
els pitjors anys es va fer necessa
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Per un pacte d’Estat per la justícia
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Quan s’és a punt d’entrar en
un període electoral decisiu,
en el qual la reforma constitu
cional, la qüestió catalana,
l’economia i l’atur seran temes
estrella, es pot témer que l’ad

ministració de justícia torni a ser
la gran oblidada. Sembla que el
debat polític només giri entorn
del Tribunal Constitucional i de
l’AudiènciaNacional, però la jus
tícia ordinària és la que afecta re
alment la butxaca del ciutadà, la
que encara està llunyde ser apro
vada, segons informa la Funda
ció Wolters Kluber i el seu Ob
servatori de l’Activitat de la Jus
tícia.
“La justícia espanyola és eficaç

dictant sentències, però no exe
cutantles”, va assenyalar almarç

del 2014 el Primer Congrés dels
Procuradors de Catalunya que es
va celebrar a Esade. Per aquestes
dates, el ministeri reconeixia
l’existència d’uns 20.000milions
d’euros retinguts en litigis pen
dents de resolució, amb només
un 46% de sentències executa
des si més no parcialment. Per la
seva banda, el rànquing Doing
Business del BancMundial asse
nyala que Espanya continua ocu
pant el lloc 69 (dels últims d’Eu
ropa) pel que fa al grau de com
pliment dels contractes.

Ens trobem, doncs, davant
d’un autèntic malbaratament de
recursos, capaç de desincentivar
l’accés als tribunals de particu
lars i petites empreses i incapaç
d’oferir prou garantia jurídica a
futurs inversors.
En els últims mesos hem vis

cut immersos, a més, en una au
tèntica voràgine legislativa. Ja
s’han aprovat ja més lleis que en
els tres primers anys de legislatu
ra. Es pot apreciar perfectament
el treball ingent i l’esperit dialo
gant de l’actual ministre i el seu
equip, però també cal preguntar
se si aquestes presses, ambperío
des de vacatio legis tan reduïts,
quan no són inexistents, no de
uen provocar la paralització de

Espanya continua
ocupant el lloc 69
(dels últims d’Europa)
pel que fa al grau
de compliment
dels contractes”

La caiguda de la demanda de la Xina ha provocat
un bucle negatiu perquè s’ha reduït la capacitat de
compra d’Amèrica Llatina i la conca del Pacífic”

table. Les tecnologies intermèdi
es van fer possible competir amb
les fàbriques alemanyes i durant
mésdedeuanys va ser unmercat
expansiu. Xile va ser el país més
previsor, perquè quan el coure
tenia preus internacionals a l’al
ça, el Govern del país va crear un
fons de previsió per cobrir els
dèficits de la balança comercial
del cicle baixista. Quan els preus
es recuperen, i no només per la
demanda de la Xina, el fons es
consolida.
El nou Govern de centre dreta

de l’Argentina pot afavorir de
nou les exportacions de Catalu
nya, perquè el nou president va
prometre alliberar els controls
de canvis. Els agricultors podran
exportar sense haver de pagar
gravàmens, que fins ara augmen
taven les escasses reserves de di
vises, i s’eliminaran els subsidis.
Els ajustos que figuren en el seu
programa de govern poden afa
vorir les importacions de béns
d’equip de les pimes catalanes.
El pes està sobrevalorat i va arri
bar a cotitzar per sota del tipus
oficial contra el dòlar, fins al
punt que al mercat paral∙lel va
rebre la denominació d’un da
vanter del Barça que porta la sa
marreta número deu, justament
perquè es canviaven a deu pesos
per dòlar.
Les exportacions al Brasil no

són fàcils per a les pimes catala
nes. Algunes van començar per
tenir representacions i vendre
sobre estocs des de São Paulo,
però la majoria van haver d’ins
tal∙larse a les zones industrials,
perquè els elevats aranzels i gra
vàmens en cascada poden arri
bar al seixanta per cent. El país
ha seguit una política d’autar
quia industrial, de la qual es
queixen elsmateixos empresaris
del país, ja que fins i tot la indús
tria petroliera s’ha de proveir a
partir dels subministraments lo
cals, menys efectius que els que
ofereixen les multinacionals es

ri vendre a través d’operacions
de forfaiting, és a dir, crèdit com
pradormitjançant lletres de can
vi sense recurs que compraven
amb forts descomptes els bancs
de Londres i Zuric.
Mentre va durar el cicle alcista

de les matèries primeres indus
trials, Amèrica Llatina va ser un
dels millors mercats per a les ex
portacions de les empreses cata
lanes. Es van sanejar rius i es van
instal∙lar depuradores i xarxes
de subministrament d’aigua po
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Per a les pimes catalanes
amb tecnologies
intermèdiesAmèrica
Llatina encara ofereix
oportunitats, però ja non’hi
ha prou amb la qualitat”

pecialitzades en jaciments fora
costa.
El Brasil va delimitar les zones

per fabricar localment. Manaus
per al denominen “dues rodes”,
per als ciclomotors i quatre ro
des per als automòbils i vehicles
de càrrega, al Sud. El real es va
depreciar fortament contra l’eu
ro i l’economia registra les pit
jors caigudes del PIB dels últims
anys. L’Argentina, el Brasil i Mè
xic representen més de dos ter
ços del mercat llatinoamericà,
però les previsions sobre el prò
xim augment dels tipus d’interès
del dòlar poden provocar noves
depreciacionsde les sevesmone
des.

EL CAS DEL BRASIL
En els dos mandats d’Ignacio
Lula el Brasil va duplicar la seva
classe mitjana en poc més de
tretze anys. Però la situació actu
al és molt diferent, i no només
per la caiguda dels preus del pe
troli, el mineral de ferro i la soja.
L’etanol podria exportarse als
Estats Units, però aquests, da
vant els baixos preus actuals del
blat de moro, ja produeixen més
d’un milió de litres diaris
d’aquest combustible d’origen
vegetal.
En resum, Amèrica Llatina

milers de nous processos.
Quan les reformes no tenen un

període previ d’implementació,
ni disposen del pressupost ade
quat, amb increment de places i
altres mitjans, solen acabar en
fracàs. Una administració de jus
tícia eficaç es construeix escol
tant tots els operadors jurídics,
començant pels jutges, que so
vint es mantenen allunyats dels
processos de reforma, i passant
per tots els altres operadors jurí
dics.
És impossible impartir justícia

amb jutjats sobre els quals pesa
una càrrega de treball superior al
150% dels mòduls establerts pel
CGPJ, amb jutges que a més
d’exercir al seu jutjat ho han de

fer a altres òrgans judicials en
què les places continuen vacants.
Treballem amb un model or

ganitzatiu del segle XIX. La nova
oficina judicial aprovada el 2003
a penes ha estat implementada, o
ha resultat gairebé sempre un
fracàs, cosa que fa pensar que
caldria reformarla. La nostra
administracióde justícia reclama
més quemai un pacte d’Estat en
tre els partits polítics que, a més
de l’imprescindible respecte al
principi de legalitat i després de
sentir els professionals de la jus
tícia, han de consensuar i abor
dar una profunda reforma que
ens permeti confiar raonable
ment en una justícia àgil, eficaç i
eficient.

La nova economia
del petroli

Tradicionalment, de manera
gairebé rutinària, per respon
dre a preguntes sobre el mer
cat del petroli i els preus del
cru, hem recorregut a una sè
rie de principis bàsics que, en
teoria, regeixen les operaci
ons a l’esmentat mercat.
Aquests principis són quatre.
El primer és que el petroli

és un recurs no renovable i
per tant tard o d’hora s’acaba
rà. I comun recurs finit es tor
na més escàs amb el pas del
temps, sembla lògic assumir
que, encara que amb alts i bai
xos, el preu del petroli tendirà
a augmentar progressiva
ment.
El segon és que la demanda

i el subministramentdepetro
li són relativament inelàstics
davant el preu, la qual cosa fa
que experimenti marcades
fluctuacions. En el cas de la
demanda, la inelasticitat es
deu al fet que ara per ara amb
prou feines tenim substituts
als derivats del petroli al sec
tor del transport (a escala glo
bal aquest sector depèn en un
94% dels esmentats produc
tes). I per la qual cosa es refe
reix al subministrament, per
què quan una petroliera ja ha
invertit grans sumes de diners
en el desenvolupament d’un
projecte d’exploració i pro
ducció i al cap d’uns anys el
cru comença a fluir, l’aixeta
no es pot tancar encara que en
aquells moments el preu del
barril sigui baix.
El tercer és que el petroli

flueix d’est a oest: és a dir, de
l’OrientMitjà aEuropa iAmè
rica del Nord. Com a contra
partida, els diners circulen en
sentit oposat, fet que es tradu
eix en una complexa casuísti
ca associada al tema dels pe
trodòlars.
I, finalment, el quart és que

l’OPEP estabilitza el mercat.
Així, per exemple, en el perío
de 20082009, quan l’econo
mia global travessava una
profunda recessió i els preus
del petroli van caure de 145 a
35 dòlars per barril, el cartell
va retallar la seva producció
en gairebé tresmilions de bar
rils diaris, estabilitzant els
preus. Amb aquest mateix
propòsit, el 2004, quan la de
manda mundial de petroli va
experimentar un augment
brusc, l’OPEP va incrementar
de forma immediata la seva

producció.
Aquests principis semblen sò

lids. Tot i això, en els últims deu
o quinze anys, el mercat petroli
er ha canviat de manera molt
significativa, bàsicament de la
mà de la revolució del gas d’es
quist als Estats Units i de la crei
xent preocupació global sobre el
canvi climàtic i el medi ambient,
de manera que cal preguntarse
si aquests canvis alteren la vi
gència dels principis enumerats.
I la resposta és, poc o molt, afir
mativa.
En primer lloc, avui sabem

que la idea de la finitud del pe
troli, com a recurs no renovable,
no implica necessàriament que
anem a quedarnos sense petroli
o que sigui cada vegada més es
càs. No tant perquè disposem
d’abundants recursos no con

vencionals que els avenços tèc
nics van convertint en reserves
provades (com ha passat als Es
tats Units amb el petroli de gas
d’esquist), sinó, sobretot, perquè
si som coherents amb el com
promís demitigar el canvi climà
tic, hauremdedeixardues terce
res parts de les reserves prova
des de combustibles fòssils al
subsòl, sense cremar. És a dir,
que, probablement, no només no
ens faltarà petroli, sinó que ens
en sobrarà.
D’altra banda, la revolució del

gas d’esquist introdueix una
elasticitat més gran en el submi
nistrament de petroli davant les
variacions de preus als mercats,
ja que la corba de producció a
partir del gas d’esquist s’ajusta a
un cicle temporalmoltmés curt i
manejable que la del petroli con
vencional. Això significa que el
petroli de gas d’esquist pot aju
dar a reduir la volatilitat en els
preus, encara que, en contrapar
tida, atesa la dependència més
gran de la seva producció del sis
tema bancari i financer, incre
menta l’exposició delmercat pe
trolier als xocs financers.
I també passa que la caiguda

de la demanda aEuropa i Amèri
ca del Nord, al costat del fet que
aquesta última regió està reduint
dràsticament la seva dependèn
cia de les importacions de petro
li (gràcies a l’explotació dels
seus recursos no convencio
nals), obre les portes a un aug
ment gradual del flux de petroli
cap a orient, on la Xina i l’Índia
estan cridades a incrementar
substancialment les seves im
portacions. Estem parlant d’un
canvi de 180º en la direcció del
flux comercial de petroli, fet que
tindria repercussions impor
tants sobre els mercats energè
tics i financers, així com sobre la
geopolítica.
Quant al paper estabilitzador

del mercat del petroli exercit
fins ara per l’OPEP, tot apunta
que el cartell no perdrà total
ment la seva condició de regula
dor clau, encara que tant la revo
lució del gas d’esquist com el
canvi estructural que suposa la
tendència global cap a l’electrifi
cació del transport faran que el
seu protagonismequedi cada ve
gada més circumscrit al cas de
variacions depreus causades per
factors temporals, poc persis
tents en el temps i d’índole prin
cipalment geopolítica.
Tot el que he exposat permet

concloure que és urgent dispo
sar d’un nou conjunt d’eines que
guiï les anàlisis del mercat del
petroli. O el que és el mateix,
d’uns nous principis bàsics que
reflecteixin el que podríem de
nominar “la nova economia del
petroli”.

Elmercat petrolier ha canviatmolt a causa
de la revolució del gas d’esquist als Estats Units i
a la creixent preocupació pel canvi climàtic”

La caiguda de la
demanda a Europa i
Amèrica del Nord obre
les portes a un augment
gradual del flux de
petroli cap aOrient”
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continua oferint oportunitats
d’exportacions per a les pimes
catalanes amb tecnologies inter
mèdies, però ja no n’hi ha prou
amb la qualitat, ja que el finança
ment ara és essencial. La tendèn
cia alcista del dòlar provoca als
països emergents fugues de capi
tals i empitjora la recuperació de
les seves economies. En alguns
països és preferible acoblar els
productes als mercats compra
dors, que tenen salaris més com
petitius.SIMON DAWSON / BLOOMBERG
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