
Lagos advoca per un FMI capaç de vigilar el 

sistema financer 
 

• El Club de Madrid demana la reforma dels organismes multilaterals 

• Montilla planteja que les institucions han de vetllar pels més febles 

 

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 27.03.09 

 

El president del Club de Madrid, el xilè Ricardo Lagos, i el president de la 

Generalitat, José Montilla, van coincidir ahir en la necessitat de reformar 

"a fons" organismes financers internacionals, com el Fons Monetari 

Internacional (FMI). Aquesta reforma es fa imprescindible després que 

ningú avalués a temps la profunditat de la crisi. 

 

El Club de Madrid, en què s'integren més de 70 excaps d'Estat de països 

democràtics, es va reunir ahir a Barcelona per celebrar la XXI junta 

directiva i assemblea ordinària, a més d'impulsar una de les seves 

primeres quatre taules rodones per analitzar la crisi econòmica 

internacional, en aquesta ocasió des del punt de vista europeu. 

 

Lagos i Montilla, acompanyats del conseller d'Economia, Antoni Castells, 

van coincidir en el fet que ningú va analitzar amb antelació la profunditat 

i l'abast de l'actual crisi econòmica. Per l'expresident xilè, "hi va haver 

una subestimació i una incapacitat política per mesurar la situació", 

mentre que Montilla va recordar que "ningú va saber captar i avaluar amb 

prou antelació ni la rapidesa ni l'extensió que avui afecta l'economia 

mundial". 



 

ARQUITECTURA FINANCERA 

Lagos va exposar l'obligació d'analitzar la que ha de ser la futura 

"arquitectura financera", i si l'FMI ha de presentar unes condicions 

diferents de les actuals. Comença a estendre's el consens sobre la 

necessitat d'una reforma del sistema financer encaminada, sobretot, a 

incrementar els mecanismes de control i vigilància i de coordinació 

internacional. Des de diferents fòrums s'aposta perquè sigui el mateix 

FMI, i no un organisme de nou encuny, qui s'encarregui de coordinar les 

tasques de control del sistema. El coordinador del Club de Madrid, José 

Antonio Ocampo, va suggerir la possibilitat que l'FMI creï "oficines 

regionals" potents per coordinar millor les necessitats mundials. 

 

Montilla va ser el més directe en aquest sentit i va advocar per "una 

revisió a fons dels organismes de control financer", encara que ha 

advertit que "això no serà suficient" per sortir de la crisi. "Faran falta 

noves idees per a uns problemes que tenen una dimensió, una 

envergadura i una intensitat inusitades", va alertar Montilla, per a qui 

després de la crisi, es produirà un "nou paradigma més equilibrat" i 

diferent de l'actual, encara que espera que no hi hagi un "retrocés 

democràtic", així com que les societats com la catalana no perdin la seva 

actual "cohesió". Va insistir que les institucions han de vetllar per la 

protecció dels "més febles". 

 

PAPER DELS ESTATS 

L'exprimer ministre francès Lionel Jospin va considerar que els estats i 

els bancs centrals estan fent molt més que els defensors del lliure 

mercat per "salvar el sistema financer de la bancarrota". A més, va instar 

la UE a donar un "nou enfocament", a la situació amb la finalitat de sortir 



victoriosa de la crisi, i va advertir de les conseqüències socials i 

polítiques que implicarà la crisi. 


