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riscos dels ‘hedge funds’ 
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Els Vint-i-set van arribar ahir a un acord polític per regular per primera 

vegada els fons especulatius, coneguts com a hedge funds, als quals es 

responsabilitza de l’especulació desenfrenada als mercats i d’ampliar els 

riscos de crisis financeres per les seves apostes a la recerca de beneficis 

elevats a molt curt termini. Els fons especulatius van gestionar l’any 

passat dos bilions d’euros a nivell mundial, el doble del producte interior 

brut (PIB) espanyol, i han eludit fins ara qualsevol supervisió efectiva. 

 

La Gran Bretanya, la República Txeca i Malta van deixar d’oposar-se 

frontalment al projecte de directiva de la Unió Europea (UE) a l’assumir 

els altres estats el compromís de tenir en compte les seves 

preocupacions en les negociacions que s’iniciaran amb el Parlament 

Europeu a final de mes per a l’adopció definitiva de la nova normativa. 

Amb aquesta fórmula, el nou Govern britànic va evitar estrenar-se en el 

Consell de Ministres de la Unió Europea amb una derrota. El nou Govern 

de David Cameron i Nick Clegg espera aconseguir en la negociació amb 

l’Eurocambra que els fons extracomunitaris puguin operar en el conjunt 

de la UE sense haver d’aconseguir l’autorització de cada estat. 

 



Londres, que gestiona el 80% dels fons especulatius a Europa, va 

aconseguir endarrerir dos mesos l’adopció del projecte en el Consell de 

Ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea amb l’excusa de les 

eleccions. 

 

PER A FONS DE TOT TIPUS / La nova normativa té com a objectiu 

establir un marc harmonitzat de control i supervisió d’aquests fons per 

protegir els inversors i els operadors i prevenir noves crisis financeres en 

el futur. La reglamentació s’aplicarà als hedge funds i als fons de capital 

risc, així com als immobiliaris, de matèries primeres i a tots aquells que 

no estiguin sotmesos a la normativa de fons d’inversió col·lectiva. 

 

La nova directiva exigirà als fons localitzats a la Unió Europea obtenir un 

permís de les autoritats nacionals per poder operar en el mercat 

europeu. Els gestors dels fons hauran de respectar una sèrie d’exigències 

de solidesa, gestió de riscos i liquiditat, i també hauran de facilitar de 

manera regular informació sobre els principals mercats i instruments on 

operen, així com les seves principals posicions i concentracions de riscos. 

Els fons hauran de facilitar una clara descripció de les seves polítiques 

d’inversió, incloent-hi una descripció dels tipus d’actius i del nivell de 

palanquejament de les seves operacions a base de crèdits. Si aquests 

fons adquireixen una participació significativa d’una empresa, hauran de 

facilitar-ne una àmplia informació als altres accionistes i als treballadors. 

 

RESERVES DELS EUA / L’acord polític del Consell de Ministres de la UE 

estableix que els fons basats fora de la UE necessitaran l’autorització de 

cada estat per operar en el seu mercat, sempre que facilitin un mínim 

d’informació i el país d’origen es comprometi a cooperar en la supervisió 

dels riscos. 



 

Aquesta exigència de l’autorització de cada estat perquè els fons 

extracomunitaris puguin operar dins de la Unió Europea preocupa la Gran 

Bretanya i els Estats Units, des d’on es gestionen la majoria dels hedge 

funds, perquè aquests fons acostumen a tenir la seva seu en paradisos 

fiscals. 

 

NEGOCIACIÓ / L’Eurocambra proposa crear un passaport per a aquests 

fons extracomunitaris que els permeti operar a tota la UE, però estableix 

unes exigències molt més estrictes que el projecte pactat pels ministres 

d’Economia per obtenir el permís, fet que dificultarà la negociació. 

L’Eurocambra també prohibeix als fons europeus invertir en empreses o 

altres fons que no cooperin en la lluita contra el blanqueig de diners o 

contra l’evasió fiscal, cosa a la qual s’oposen els gestors dels hedge 

funds.  

 


