
La UE consensua finalment un pla global contra 

la crisi 
 

• Els Vint-i-set pacten que no permetran cap fallida bancària 

• Els dipòsits garantits pugen a 50.000 o 100.000 €, segons els països 

 

ELISEO OLIVERAS. Luxemburg / Enviat especial 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 8.10.08 

 

Els Vint-i-set van adoptar ahir per unanimitat un pla europeu per afrontar 

l'actual crisi financera, salvar les entitats en dificultats i protegir els 

estalvis dels ciutadans. El projecte intenta establir per primer cop una 

resposta coordinada europea, que emmarqui les diferents mesures 

nacionals adoptades fins ara així com les que s'adoptaran en el futur. 

 

"No tolerarem un Lehman Brothers europeu", va afirmar amb 

contundència la ministra francesa de Finances, Christine Lagarde, 

després que el Consell de Ministres d'Economia i Finances de la Unió 

Europea (UE) aprovés el pla. 

 

PAÏSOS GRANS I PETITS 

Per tranquil·litzar els ciutadans la UE elevarà de forma immediata la 

quantitat mínima garantida als dipòsits bancaris dels 20.000 euros 

actuals a 50.000 euros per un període inicial mínim d'un any. A més, el 

pla preveu que nombrosos països, com Espanya, elevin aquesta xifra 

garantida a 100.000 euros. 

 



Els grans països van defensar en el Consell de Ministres de la UE fixar la 

quantitat mínima garantida en 100.000 euros a escala europea per 

enviar un senyal tranquil·litzador prou contundent i acoblar-se a les 

garanties globals donades ja per Irlanda, Grècia, Alemanya, Portugal i 

Dinamarca. 

 

No obstant, alguns petits països van argumentar que aquesta quantitat 

era excessiva donada la situació i la dimensió del seu sistema financer. 

"El que sembla gran per a vosaltres, és gegant per mi", va argumentar 

gràficament un dels petits països durant la reunió, segons va explicar 

Lagarde. Per això, es va acordar el citat mínim de 50.000 euros, que té 

en compte la diversitat de situacions dintre de la UE, però es va incloure 

de forma destacada que "nombrosos" països elevaran el seu mínim a 

100.000 euros. 

 

REGLES D'INTERVENCIÓ 

Els Vint-i-set van acordar intervenir a nivell nacional per recapitalitzar els 

bancs i asseguradores rellevants danyats per la crisi i adoptar "totes les 

mesures necessàries per reforçar la solidesa i estabilitat del sistema 

bancari". Els ministres van fixar, a més, els principis que regiran la 

intervenció pública per al salvament de les entitats en dificultats. 

 

La intervenció serà "temporal", prioritzarà "els interessos dels 

contribuents" i "els actuals accionistes hauran de suportar les 

conseqüències d'aquesta intervenció", és a dir, les participacions 

públiques protegiran els interessos dels clients, no els dels accionistes. 

 

Les intervencions també hauran de permetre als governs canviar la 

gestió i els directius de l'entitat i les seves remuneracions. "Els directius 



no han d'obtenir retribucions indegudes" per la seva mala gestió, ni 

indemnitzacions per la seva destitució, va subratllar la presidència 

francesa de la UE. Les intervencions governamentals tampoc han de 

perjudicar els "legítims interessos dels competidors". 

 

NORMES COMPTABLES 

Els ministres van acordar així mateix una modificació de les regles de 

valoració comptable dels actius bancaris per oferir a les entitats 

europees la mateixa flexibilitat que han obtingut les entitats nord-

americanes. 

 

La Comissió Europea adoptarà mesures urgents perquè aquests nous 

criteris estiguin adoptats abans de final de mes i es puguin aplicar ja als 

comptes bancaris del tercer trimestre d'aquest any. Com a 

contrapartida, els Vint-i-set van reclamar a les entitats que acabin 

d'aflorar les seves pèrdues ocultes per les hipoteques escombraries 

nord-americanes i les seqüeles de la crisi. 


