
	  
RESUM TROBADA AMB SR. JORDI GUAL 	  

ES SOLIDA LA RECUPERACIÓ ECONOMICA?	  

 “La recuperació econòmica és clara però fràgil perquè l’economia ha patit una 
crisis d’excés de deute i una part de la societat encara està dèbil. En qualsevol 
cas, hi han els fonaments perquè tot pugui anar bé però cal ser prudents”	  

 
El passat divendres, 13 de juny, l’economista en cap de CaixaBank, Jordi Gual, va 
compartir taula amb els membres del Cercle fent una sèrie de reflexions al voltant de 
la recuperació econòmica, que va desgranar de manera entenedora i precisa.  
 
Gual va començar contextualitzant que en menys d’un any, semblava que s’havia donat 
la volta a la situació econòmica. La confiança s’havia recuperat perquè hi havia una 
sèrie de factors o de canvis que ho havien provocat. Quins canvis?  
 
1. S’havien corregit els desequilibris importants com la manca de competitivitat amb 

un ajust de sous i rendes. Hi havia hagut un excés de la despesa que suposava el 10% 
del PIB i això s’ha corregit. Aquesta recuperació s’havia produït, a més, sense 
devaluar la moneda, fet molt transcendent 

2. Els preus dels actius (immobiliaris, empresarials), que havien pujat excessivament 
s’havien també corregit i per això, els inversos internacionals, havien pogut constatar 
que el nostre país tornava a ser interessant per invertir 

3. El sector públic, en menor mesura, havia ajustat la seva despesa i el seu pressupost, 
tot i que encara hi havia un gran dèficit acumulat 

4. El programa de reestructuració bancaria s’havia assolit i la intervenció del president 
del BCE, Mario Draghi havia estat fonamental.  

 
En resum, havia tornat el finançament internacional, la liquiditat i els desequilibris 
s’havien corregit. El capital estranger havia tornat perquè es constatava que s’estava 
comprant deute públic i s’estaven adquirint empreses.  
 
Per l’economista de CaixaBank, la recuperació econòmica és clara però fràgil perquè 
l’economia ha patit una crisis d’excés de deute i una part de la societat encara és molt 
dèbil econòmicament, pel seu endeutament i per les conseqüències de l'atur. La 
demanda interna està creixent i això també es positiu. En qualsevol cas, hi han els 
fonaments perquè tot pugui anar bé però cal ser prudents. La fragilitat prové de la 
situació d’empreses endeutades i de la situació de particulars endeutats. La reforma 
laboral ha estat positiva però caldria una segona reforma.  Gual va fer esment de 
l’exemple Alemany que davant la crisi de 2008, va flexibilitzar el mercat laboral 
mitjançant la reducció d’horaris i sous, no mitjançant acomiadaments, per la qual cosa 



	  
en iniciar  la recuperació, ha tingut la ma d’obra a punt, no com Espanya. Jordi Gual 
també va advertir que la recuperació podria fallar a conseqüència de conflictes 
internacionals. Abans del torn de preguntes, va afirmar que quan gestiones un negoci, 
has de ser optimista però prudent.  “La recessió s’ha acabat però la crisis continua. 
Prefereixo una recuperació sostinguda del 2% que no creixements exponencials que 
ens facin tornar a caure en els errors del passat.”   
 
 
TORN DE PREGUNTES 
 
El torn de preguntes va ser molt participatiu i es van posar damunt la taula qüestions 
com el mercat laboral, les dificultats persistents de les empreses per accedir al crèdit o 
la despesa en I+D.  
 
Respecte al mercat laboral, Jordi Gual va afirmar que està comprovat que la reforma 
laboral havia estat significativa en la practica i havia permès que  s’hagués produït un 
creixement net. Calia, però, respecte l’stock de treballadors que no troben feina, 
buscar formules imaginatives com per exemple el sistema americà d’Earning Tax 
Credit, que consisteix en que si la persona que està treballant no pot fer front a la 
carrega fiscal a final d’any, l’administració el pugui ajudar però sempre i quant, la 
persona estigui portant a terme un treball remunerat.  
 
Gual també va fer una aportació interessant dient que al mon universitari no s’havia 
invertit eficaçment perquè l’stock d’universitaris que s’ha generat en molts casos, no ha 
tingut un retorn laboral. “El títol universitari no deixa de ser un senyal que has passat 
unes etapes formatives però no es garantia de res mes”. 
 
En quant a la inversió d’I+D, Jordi Gual va dir que no era un problema de la quantitat 
de diners que es destinaven sinó de la gobernança de les institucions que porten a 
terme aquesta despesa perquè “el 80% de la inversió sempre se l’emporten el 20% 
dels investigadors, deixant a la resta fora”. Per Gual, calia aplicar la meritocràcia 
basada en l’excel·lència i no situacions funcionarials o de posició. 
 

 
 
 
 


