
CAMBRACTIVA:  CAP  A  ON  CAMINA 
L’ECONOMIA MUNDIAL?

EL  PETROLI  JA  NO  INFLUEIX  TANT  EN  LES 
ECONOMIES GLOBALITZADES

Terrassa,  26  d’abril  de  2006.  El  passat  dijous,  20  d’abril  es  va 
celebrar la sessió CAMBRACTIVA de debat sobre CAP A ON CAMINA 
L’ECONOMIA MUNDIAL? a la seu de la Cambra de Terrassa. Aquesta 
sessió va comptar amb la participació de David Vegara, secretari d’Estat 
d’Economia del Ministeri d’Economia i Hisenda, Xavier Adserà, conseller 
delegat  del  Grup  Financer  Riva  i  García,  i  Joan Verdaguer,  director 
regional a Catalunya de Banque Privée Edmond de Rothschild. Jaume 
Alsina,  analista  financer  i  director  general  de  JA  Gestió,  va  ser 
l’encarregat de conduir i moderar el debat.

Jaume Alsina va conduir un debat en el que va plantejar una sèrie de 
qüestions  als  ponents  com  quines  reformes  estructurals  serien 
necessàries per afrontar els canvis en l’economia mundial?, com es pot 
combatre  la  feblesa  de  la  nostra  economia?  quines  conseqüències 
provocaria l’increment desmesurat del preu del petroli?. Jaume Alsina 
va posar sobre la  taula  una sèrie d’amenaces per al  creixement  de 
l’economia  com són  la  crisi  d’Iran i  Nigèria,  el  fet  que  el  consum 
d’energia creixi durant la primavera i l’estiu, i que per molta demanda 
de petroli que hi hagi al mon, la capacitat de refinament és limitada, el 
que complica el creixement de les economies. 

David Vegara va plantejar la necessitat de continuar buscant la màxima 
productivitat  en  les  empreses  i  va  assegurar  que  el  govern  hi 
contribuirà  amb  infrastructures,  educació  i  una  política  de 
I+D+Creació, assenyalant que aquestes són les prioritats del govern 
per a potenciar la productivitat juntament amb l’aplicació d’una política 
econòmica  en  la  que  el  Ministeri  prepara  un  decret  en  el  que 
s’especifica que quan s’elabori una norma, s’haurà d’avaluar quin serà 
l’impacte en els agents econòmics implicats. Vegara va afirmar que veu 
amb optimisme l’evolució de l’economia per als propers anys, avalada 
pel Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea.

Xavier  Adserà  va  comentar  que  el  creixement  global  s’està 
desaccelerant  i  els  països  emergents  creixen menys.  Les economies 



estan  cada  vegada  més  globalitzades  i  millor  controlades  per  les 
polítiques financeres, el  que comporta un permanent equilibri  entre 
elles.  Adserà va incidir en que “el petroli ja no influeix com en els anys 
70”. Segons el ponent, en aquests moments la principal preocupació 
son els  aspectes geopolítics,  i  països com Iran i  Nigèria, difícils  de 
controlar.  Adserà  també  opina  que  l’escenari  a  l’alça  dels  tipus 
d’interès  que  ha  tingut  els  Estats  Units  després  d’una  etapa  de 
creixement es reproduirà a Europa i més tard a Japó. El Japó ha tingut 
un tipus d’interès del 0% durant alguns anys, el que podria anar pujant 
algunes dècimes en els propers mesos. Aquest fet produeix, segons 
Adserà, harmonia en la economia mundial uns cicles econòmics molt 
més moderats que anys enrere.

Joan Verdaguer, va fer una revisió de l’entorn macroeconòmic i  dels 
mercats financers des del punt de vista de l’inversor, centrant-se en 
com invertir en el nou context econòmic internacional. Una bona opció 
per a invertir sons els fons d’inversió , encara que aconsella posar-se 
en mans d’un gestor especialitzat en “volatilitats controlades”. Una altra 
és la inversió en renda fixa dels països emergents, tot i que comporta 
més risc. Verdaguer va recordar que en el que portem d’any, la renda 
variable  està  aconseguint  índex màxims  en  diferents  mercats.  Joan 
Verdaguer va parlar també de la “gestió alternativa”, un tipus d’actius 
que properament es regularan a Espanya, per als que vaticina un gran 
protagonisme.  Va  explicar  que  aquest  tipus  de  gestió  va  néixer  fa 
quaranta anys als Estats Units, i que permet rendibilitats en situacions 
de baixades de la borsa, gràcies a una estratègia allunyada dels cànons 
tradicionals.


