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No sé i la picaresca és medi
ter.r:ània perquè d'estafeS tam
bé n hi ha.de tots els Gol ors al 
paï os anglo~axons. l entotes 
le èpoques. En aquesta era, la. 
digitalització del ~omerç> la 

-banca, cl. jocs. d'atzar i les re- . 
lacions perstma1s han propici
at estafes a Gopa de zerqs i. 
uns: eStafes ec-onòmiques digi-
tals. . 

La tecnologia evoluciona 
però la naturalesa humaria no 
canvia. Les estafes que corren 
avui dLa per internet o per cor
reu elect:ròniç es basen 'en el 
mateixes mitjans. trucs i ham~ 
que le . estafes d'altres èpo 
ques n.ar.rades als dQcumen
tals del nado que vèiem al ci
nema. 

Vet aquí una comparativa 
curiosa d'estafes digitals i el 
seu equivalent analògic del 
carrer. 

1. El 'tocomocho' va ser una de 
le est;afes estrella' de l'època 
franquista. Un estranger o al
gú amb pressa ensenyava un 
bitllet de loteria suposada-

meoq~remiatqueno tema temp 
de c@brar perquè estava a punt 
de marxar a un altre país. Apa
rebtia un tercer exhibint un fals 
diari amb la llista de números 
premiats i hi èonstava el númer@ 
de) dècim en qüestió. El viatger 
acceptava v~ndre'l a un preumés 
baratper almenys cobrar-ne una 
part. L'estafat l'adq\lÏrial, quan 
anaV:;¡ a cQbrar-lo, descobria que 
no estava premiat. 

LaversÍó digital dt;.l toc,omocho 
l'eXj;lficala mateixa Policia NaèÍ
onaia1 seu web, atesa la massiva 
tramesa de correu detectats. 
T~arribà un correu electrònic 
que diu que t'ha tocat uo premi i 
adjunts p.orta im¡¡>reso timbrats 
amb capçaleres 0ficials de la 10:' 
teria del paíS en qüéstió. Prinier 
et demanen lès dades per cobrar
lo. l, fin~ent, una. bestreta dê 
desp~ses i :òpres per tranSferir-te 
uns diners que no t>arribar-an 

Les estafes i la tecnologia 
evolucionen però 
s'ancoren en les mateixes 
pulsionS (ganga, llàstima, 
mor.;.); la riaturale'sa 
humana no canvia" 

Les,estafes que oo~nper internet iper correu 
electrònic es basen en els mateixos migans:, trucs i 
hams que les estafes d'altres èpoques" 

les estafes digitals són una versió moderna de les que s'han fet sempre 

Un tramvia no prioritari 
ErIIIC IUIQI 
ECONOMISTA 

~ unió de les JWJCes del Tram- . 
baix i el Trambesos a tr~vés de"la 
Diagoña1de:aàrcèlo~~s'ha con
vertitdesdefaunsquantsanys-i 
amb peonísde l'L9-enel pr.ojec
te d'infraestructures més con
trovertit ae B~Jon~ Fa sis 
anys, 1'Ajuntament deBar<::elona 
es proposava validar l'Qperació 
amb un referèndum de r.esultats 
prou conegl,ltS.ES Wl argumentar 
que el rebtúg dels barcelonins 
del tramvia prÇ>venia obretot 
~'un esgotament del model de 
ciutat que el socialiStes havien 
bastit durant tre}lta anys. VlSt 

amb perspectiva, probablement 
aquell rebuig també anticipava la 
novaactitud deJa ciutadania davant 
l'esfera púb.lica, els seUs represen
tants, l~ seves pràctiqu~j les seves 
polítiques d~ despesai d'm.versió. 

Avui, però} t~mem atenir à sobre 
la taula el projecte de'tramvia per la 
Diagonal, aix-ò ',~e referen
cl~ L'Ajuntament acaba de pre-
~tar un estudi quepretên'8valuar 

]a idoneItat de Ja connexió dels 
traIr\yies a través ded:iferents opci
ons, una deIes quals,ladela unió en 
superficie per · la DiagQnal, 
aparéixclaram~ntço)l\ lamés favo
rable. 

No podemfer aquiuna anàlisi ex
b.austiva de l'e.'Xtens document 
-més de 450 pàgínes-, però, êe
nyint-nos li les dadés que·..aP:Orta 
1'-estudi, la conclusió ~e se'n pot 
treuresemblabastantél:ife:r.entdela 
que n'obté el mateíx Ajuntament 
Centrant-nos en l'opció d~ la (:OD-

nexí6ensuperficie s'avaluae1co t 
de lainveisió inicial én.105 milions 
d'euros i 70 milioilsmés quane1 ni
vell d'qtilitzac;ió requereixi ampliar 
ds combois. Durant els 30 anys cJe. 
vidadelproj~ els CQStos deman
tenllnentidefuncionamentif~~ 
oseiHen entre sis i nou milions 
d'euros anuals, és a dir, entre 180 i 
270 .milionsmés . .En aquestes quan
titats no s'inclouen e}S·24 milions 
que costaràJa remodelació del tram 
ucl deJ'avinguda) entre el passeig 

de GràciaiMarina, inversió:fixa èn 
totes les opcions de connexió 1 que 
no és objected anàlisi cost -lienefici. 
Sorprenentment, l estudi.no pre
veu la durada de les-ob.res i les im
mediates extern~a1itatsnegatives en 
forma de caiguda de l'activitat que 
generen les obres. 
. Pèl gue fa !ili¡ beneficis' de la im

pUmtació del tramvia, l'estudi- cal
,cula que elnombrede nousviatgers 
captats al c;ap de tres. anys defuncio-

.nament serà de 118.000, però .no
més el 10% correspòndrana usuaris 
provinents del v'hl1icle privat. La 
gran majoria -el70%-'se!'anjausu
·aris preexistents de l~ ~~ de 
transport col·lectiu. l a,quí rau la 
clau de volta del problema. La im
plantació del tramvia per Ja Diago
na1noméseliminaràdelacirculació 
12.500-vehiè:lel? que, en t-ermes dè 

La implantació del 
tramvia per la Diagonal 
només eliminarà de la 
circulació li.500 vehicles 
i reduirà un 0,3% les 
emissions de CO2" 
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vehicles per km/dia equivalal6,l% 
de1 total que circula per Barcelona. 

.En. aq\l..est context, les millores 
ambientals són molt redtüdes: una 
~ució del 0,3% de' les emissj
ons de G(h. Çuriosament,J'estudi 
nofacap e,stimació deIa disminució 
d'NO. i micropartícules - elprinci
'palproblemaàJñbi~ta1ide.sa1utde 
laciutat-.peròcalpensarqu~nose
ria gaire difèrent que en termes de 
CO2• Amb aques1;alleu reducció del 
nombre de vehicles en moViment i 
tenint en <::ompte que s'elimin~n 
dos carrils dè circulació, ja és un 
èxit que no es prevegi que no aug
mentin significativament els nivells 
de eonge:stió. . 

IYaquesta manera el gran argu
me,n:t per justificar la ~onnexió (Jel 
. tramvia és la millora dd confort i la 
disminució del temps de viatge 
-dels 80.000 viatgers que ja usaven 
el tronsport púl?lic prèviament-o 
Un'alllillora clelconfurt que l'estudi 
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mai. El més aHucinant d'aquesta 
estafa en què ha picat força gent 
és que ni tan sols havien jugat i, 
tot i així, pretenien cobrar el pre
mI. 

2. L'estampeta va ser un altre dels 
grans. Algú fent -se passar per un 
alienat mental anava pel carrer 
amb una bossa de bitllets dient 
que venia estampetes. Cada bit
llet de mil pessetes el venia a 
cent pessetes. L'estafat n'adqui
ria un i quan comprovava que el 
bitllet de mil era bo, se'n tornava 
i els comprava tots. Entregava 
una gran suma, i després es tro
bava que la majoria de bitllets de 
la bossa eren falsos. 

La versió digital es diu -carta 
nigeriana. Un presumpte nige
rià, hereu d'una fortuna al seu 
país, sol' licita ajuda per cobrar 
una herència milionària. Neces~ 
sita un avançament per als cos
tos notarials i poder dur a terme 
la transferència d'una gran quan
titat de diners al nostre compte. 
Avances els diners d'una herèn
cia que no existeix. El nigerià, 
com el ximple de l'estampeta, re
sulta que no és tan ximple. 

3. Ganga segona mà. Era típic 
dels any eix anta. Apareixia a la 
porta algú desesperat per deútes, 
empenyorant o venent rellotges 
o joies de la família. T'ensenyava 
un rellotge de' marca o una joia 
d'elevat valor que venia a un 
preu baix. Qui l'adquiria s'assa
bentava després que el rellotge o 

La llista és llarguíssima: 
dades personals per 
robar targetes de crèdit, 
feines des de casa falses, 
tràficd'adreces de 
correu ... " 

ja preveu que disminuirà a mesura 
que hi hagi més afluència de passat
gers i que obligaria a la duplicació 
dels combois i a aquesta segona fase 
de la inversió. 

La quantificació econOll11ca 
d'aquestes extemalitats és impres
cindible per a tota anàlisi cost -be
nefici, però la seva immaterialitat la 
fa sempre problemàtica. En tot cas, 
els autors de l'estudi expliquen que 
utilitzen la metodologia d'Adif. Te
nint en compte que-aquests són els 
responsables de tants trens d'alta 
velocitat que circulen buits en 

Els costos totals durant 
30 anys s'estimen entre 
355 i 445 milions d'euros, 
clarament superiors als 
beneficis .estimats (més 
coDfort i més rapidesa)" 

la pedra adquirits eren falsos . 
La versió digital és molt més 

fina i s'ha sofisticat molt. Són. 
persones que es venen vehicles 
de segona mà (motos, bicicletes 
d'alta gamma o fins i tot cotxes). 
Hi contactes, t'envien fotos de 
qualsevol detall del vehicle (real
ment el tenen). Per al pagament, 
el venedor proposa una pàgina 
web d'un tercer on queda la mei
tat del pagament dipositat. 
Aquest pagament el pots recupe
rar si l'altra part no mostra l'al
barà firmat per tu. No hi ha res a 
témer. Transfereixes la meitat 
dels diners i Pendemà el web de 

. pagaments segurs ha desapare
gut. 

4. Estafar apel·lant als sentiments. 
Aquesta estafa era d'allò més 
cruel. L'estafador buscava les es
queles i es dirigia a la casa d'un 
difunt. Trucava al timbre i porta
va una Bíblia de coHecció, carís
sima, que suposadament havia 
sol·licitat el mort setmanes 
abans. Aflígitsi constatant el fer
vor religiós de l'ésser estimat 
desaparegut, sense dubtar, paga
ven religiosament (mai millor 
dit) la Bíblia: que el mort no havia 
comprat mai. 

La versió digital de tengany 
mitjanç~t sentiments es diri
geix ~ cors trencatS i no a famíli
es destrossades. L'amor. Correus 
electrònic de dona de !'est que 
busca home <te l'oest Després 
d'unes se~es de correspon
dència, es produeix Ja tramesa de 
diners per al bitDet d'.vió. L'es
tafat ja pot esperar a l'aeroport, 
ja. 

La llista és llarguíssima: dades 
personals per robar targetes de 
crèdit, feines des de casa falses, 
tràfic d'adreces de correu, etcè
tera. 

El més interessant és que les 
estafes evolucionen però s'anco
ren en les mateixes pulsions: 
ganga, llàstima, amor o avançar 
diners per guanyar una quantitat 
enorme que no existeix. 

molts trams, no sembla que la seva 
metodologia d'avaluació de projec
tes sigui un referent incontestable. 
En tot cas~ la monetització acumu
lada de totes les extemruitats positi
ves al cap de 30 anys arriba als 
347 milions d'euros. Però aquest 
import no es pot comparar només 
amb els costos d'inversió, com fan 
els responsables municipals~ sinó 
que cal afegir-:bi els costos de funci
onament i d'explotació durant 
aquests mateix període. Comptats 
així, tenim uns costos totals durant 
30 anys d'entre 355 i 445 milions, 
que són clarament superiors als be
neficis estimats (la millora del 
confort i els 2,5 minuts d'estalvi per 
trajecte en el temps emprat pels 
usuaris que ja utilitzaven el trans
port públic). 
. En resum, doncs, no sembla que 
en el context actual la unió dels 
tramvies per la Diagonal sigui una 
actuació prioritària i els recursos 
disponibles podrien utilitzar-se de 
manera molt més eficient a millorar 
la-fiabilitat i la rapidesa de la xarxa 
de transport públic -en superfície ja 
existent. 
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Mentre els bancs europeus van perdré gairebé la 
meitat de la quota de mercat que tenien abans 
de la crisi, els americans van superar la del 2007" 

pos tipus de banca que 
s'allunyen:UE i EVA 
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Els dos sistemes bancaris van 
ser durant anys com "germqns 
bessons". Abans de la gran re
cessió van seguir models sem
blants, però després de la recu
peració dels Estats Units la 
banca europea segueix el seu 
propi model. A La Contra deLa 
Vanguardia delS d'abril el pe
riodista va 'preguntar al premi 
Nobel R0be,rt Lucas: "Per què 
els EUA ban sortit abans de la 
recessió que la UE?". La res
posta va ser que ells van ser 
conscients que no es pot sortir 
d'una recessió amb deflació. l 
per evitar-la, ja que és unà cai
guda generalitzada dels preus, 
Europa h:ivia d'injectar méS 
diners al sistema. l va afirmar 
"( ... ) l això ho han de fer els 
bancs centrals quan és neces
sari, i és necessari quan la infla
ció és més baixa del 2%". 

Els resultats d'un banc depe
nen del marge entre els inte
ressos cobrats menys els pa
gats i de lès e-oinissions netes 
pels serveis prestats. Per lluitar 
contra la deflació, el Banc Cen
tral Europeu (BCE) persegueix 
que augmenti l'activitat econò
mica i una de les primeres polí
tiques és que el sistema finan
cer canalitzi sumes creixents 
de liquiditat perquè famílies i 
empreses tinguin més recurSos 
a un cost més baix. Recorre a la 
compra de paquets de crèdits 
concedits pels bancs i destina 
sumes considerables per com
prar al mercat secundari deute 
públic en ~uros. Aquestes com
pres augmenten el preu dels tí
tols i, per la seva relacjó inversa 
amb els rendiments, baixen les 
rendibilitats. Va arribar un mo
ment en què el BCE va haver de 
fer un pas més i realitzar tals 
volums de compres de bons i 
obligacions de deute públic 
que el deute sobirà de la zona 
euro va passar a tenir rendi
ments negatius. 

Al seu torn, el BCE va decidir 
que els bancs que tinguessin li
quiditat excedent i la diposi
tessin a les seves arques de 
Frankfurt pagarien un 0,40%. 
Molts bancs europeus van pre
ferir vendre els seus excedents 
al mercat de LOIidres i això va 
provocar que el tipus de refe
rència de les hipoteques, l'Eu
ribor a un i tres mesos, arribés a 
ser negatiu, cosa que va benefi
ciar els que tenien préstecs hi
potecaris. 

A l'altre costat de l'Atlàntic 

tot era diferent. Les companyies 
americanes es van finançar direc
tament a la borsa, mentre que les' 
europees van continuar depenent 
del crèdit bancari, que-'va ser més 
escàs. Mentre els bancs europeus 
van perdre gairebé la meitat de la 
quota de mercat que tenien abans 
de la crisi, els bancs americans 
van superar la del 2007; van mi
llorar els marges d'interessos i 
van reduir les provisions per mo
rositat, que a Europa ha estat una 
pesada drrega per als comptes 
de resultats. Les hipoteques ame" 
ric mes es basen enel rendiment 
del deute públic a deu anys que té 
valors positius, de manera que 
van poder millorar el seu marge 
d'interessos. Van tenir menys risc 
en balanç i el seu cost de capital va 
ser més baix que el dels b'ancs eu
ropeus. 

Però alguns grans bancs ameri
cans van caure en una trampa. 
Van finançar els nous jaciments 
de petroli i gas extrets mitjançant · 
pressió hidràulica. Van prestar en 
excés a les petrolieres petites, que 

Es reforça el bucle: 
si puja el petroli 
els bancs tenen millors 
cotitzacions 
i aquestes arrosseguen 
les d'altres sectors" 

van finançar el 80% dels seus ac- . 
tius mitjançant deute. El 2015, en 
çaure els preus del petroli un 
70%, no van poder fer front al pa
gament del deute, cosa que no va 
passar a Europa. En conseqüèn
cia, Wall Street va canviar de pau
ta i quan els preus del petroli pu
javen la borsa millorava i recípro
cament. Això es va encomanar a 
totes les borses del món, i inentre 
l'índex general S&P 500 pujava, 
el subíndex del sector financer 
perdia gairebé un 9%. El contagi 
de les borses europees no ha aca
bat, i els nostres bancs van patir 
penalitzacions en borsa, alguns 
perquè també tenien capitals in
·suficients segons les normes de 
Basilea III. 
P~r acabar, la borsa no té me

mòria i només compta tota la in~ 
formació disponible avui. Però ai
xò no vol dir que sigui cega i passi 
per alt la gegantina bombolla de 
bons porqueria en dòlars i la f.lli
des de centenars de petites petro
lieres dels EUA que es van enllu~ 
ernar pe] shale oil. Indirectament, 
explica la fortalesa de l'euro, 
quan precisament els tipus nega
tius l'haurien de portar a la baixa. 
Si a això hi afegim una demanda 
agregada mundial insuficient, i la 
inestabilitat creada per l'econo
mia de la Xina, no es deu a l'atzar 
que des de principis d'any (diven
dres 8) l'índex DAX alemany per
dés gairebé el 12%, i l'Ibex 35, més 
del 10%. Es reforça el bucle que 
hàvíem anticipat: si puja el petroli 
els bancs tenen millors cotitzaci
ons i aquestes arrosseguen les 
d'altres sectors. 

Les petrolieres petites arTIeficanes van finançar el 80% de l'actiu amb deute BLOOMBERG 


