
Una crisi sistèmica 
• Si no es posa límit als ‘hedge funds’, el risc per al deute sobirà dels 

estats serà gairebé letal 

JOSÉ ANTONIO BUENO 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 1.03.10 

 

Aquesta crisi de la qual no acabem de sortir ens ha recordat que sempre 

es pot complir la predicció més dolenta. Quan l’abril del 2007 les 

hipoteques subprime van començar a crear seriosos dubtes, pocs van fer 

cas a la seva evolució fins que va ser evident el daltabaix el 9 d’agost 

d’aquell mateix any, data que quedarà als annals com l’inici oficial del 

canvi de cicle. De la mateixa manera, quan van anar caient entitats 

financeres, ben pocs van creure en una severa crisi financera global, fins 

que els rescats de Fannie Mae, Freddie Mac, AIG i, especialment, la fallida 

de Lehman Brothers, el 15 de setembre del 2008, van posar el sistema 

financer contra les cordes. 

 

Immersos com estem en els plans de recuperació de cada país, pocs 

s’han fet ressò del següent possible sisme, i això que fa unes setmanes 

en vam tenir senyals pròxims. Des del novembre del 2009, comença a 

evidenciar-se un potencial, i gairebé letal, nou front de la crisi. La 

reestructuració del deute de Dubai World representa molt més que els 

problemes d’un grup parapúblic: és el principi d’una possible crisi del 

deute sobirà. Si en els pròxims mesos algun país es declara en suspensió 

de pagaments, la data sí que passarà a la història, però el primer sisme 

data d’aleshores. I parar aquesta nova crisi encara és possible acotant 

l’activitat dels hedge funds. 

 



NO HI HA RES personal, els diners no tenen pàtria, només són diners. La 

globalització i la immediatesa de les notícies fan que cada vegada sigui 

més fàcil apostar amb les cartes marcades per part dels que tenen els 

diners, els mitjans i els pocs escrúpols per fer-ho. Hi ha molts referents 

de moviments especulatius organitzats, i, sense cap mena de dubte, la 

sortida de la lliura del sistema monetari europeu el 1993 va ser un dels 

més significatius, però no l’únic. La devaluació del real brasiler prèvia a 

l’arribada al poder de Lula o els vaivens del preu del petroli o dels 

aliments tenen sempre un guanyador, els hedge funds. 

 

Els hedge funds són fons pràcticament sense supervisió ni control per 

part de cap autoritat financera. El seu objectiu d’inversió és clar: obtenir 

rendibilitats positives independentment que els mercats pugin o baixin, 

per a la qual cosa inverteixen en tota mena de productes, sense cap 

limitació de volum, i ho poden fer molt per sobre del seu patrimoni i 

demanant prestats diners, accions o qualsevol classe de títol. Els gestors 

d’aquests productes dirigeixen la seva acció allà on hi ha inestabilitat, allà 

on oloren la sang, i, per tant, on creuen que hi ha possibilitat de guanyar 

diners en el curt termini, provocant així una ampliació dels moviments i 

fins i tot dels problemes. Evidentment, els nostres comptes no són els 

millors, però tampoc els pitjors, ni molt menys. Però els últims dies hem 

estat massa vegades notícia i els especuladors professionals van fer 

l’agost a començaments de febrer. 

 

És una guerra desigual entre els que creen valor i els que en destrueixen. 

Sempre és més fàcil la negació que l’afirmació, la destrucció que la 

creació. És molt fàcil rebentar una reunió des de la posició del no, 

argumentar en contra del canvi, enderrocar allò que altres han construït. 

Els mercaders baixistes són pocs, però no tenen pietat. Qui opera des de 



l’opacitat d’un hedge fund radicat en un paradís fiscal juga amb les 

cartes marcades. No ha de comprar, només demanar prestat, no exposa 

gaire capital i, en cas de pèrdua notable, li és molt fàcil declarar-se 

insolvent i traspassar el problema al mercat, als que li van prestar 

accions i diners i als supervisors. I, a més, compta amb avantatge 

matemàtic: si un dia la cotització d’un títol cau un 50% (de vuit a quatre 

euros), l’endemà recuperar el seu valor inicial significa revaloritzar-se un 

100% (de quatre a vuit euros). Baixar és més fàcil que pujar. 

 

ENTREM en el terreny de l’ètica quan veiem que uns quants tenen 

capacitat i impunitat per destruir la feina de molts, quan l’especulació 

més salvatge venç la feina, l’esforç i l’estalvi, quan el costat més fosc del 

sistema financer venç. En realitat, ens podem preguntar si aquests 

actors són part del sistema financer o simplement avantatgistes que 

s’aprofiten d’unes regles a les quals es pot trobar unes escletxes per 

respectar-ne la lletra, però incomplir-ne l’esperit. Els hedge funds no 

haurien de ser, per se, nocius per al sistema; al contrari, correctament 

entesos aporten liquiditat i haurien de ser refugi contracíclic per a 

inversors de bona fe. La realitat és que l’actuació de molts d’aquests 

inversors accelera la desestabilització d’un sistema financer 

excessivament fràgil a causa de la crisi en que ens trobem immergits. 

 

Espanya, Europa, el món, necessiten un sistema financer en què es pugui 

confiar. Un flac favor li fan els que obtenen beneficis a curt termini 

enderrocant el valor de les entitats cotitzades i, ara, fins i tot la 

reputació dels estats sobirans. Schumpeter parlava de la destrucció 

creativa del capital. Aquesta no ho és, perquè més que una destrucció és 

un trasllat de riquesa en benefici d’uns quants consentit pel sistema i, 

per descomptat, mancat de qualsevol efecte creador. ¿Algú s’atrevirà a 



frenar-los? ¿O serà necessària una altra crisi global? Si és així, serà una 

crisi de deute sobirà, per a la qual pot ser que no falti gaire.  

 


