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La divisa turca afronta una 
segona setmana d’inestabilitat
Les grans agències de qualificació han abaixat el ràting a llarg termini

BARCELONA Redacció

Avui els mercats financers tornaran a 
fixar la seva mirada en Turquia. L’eco
nomia que governa Recep Tayyip Erd
goan s’ha convertit en la protagonista 
de la típica “crisi d’agost” que periòdi
cament ocupa l’interès dels operadors 
en un mes de baixos intercanvis. Els in
gredients que l’han provocada conti
nuen intactes. La crisi turca s’alimenta
de la inestabilitat política: l’allunya
ment progressiu entre dos aliats en una
de les zones més complexes del globus,
l’Orient Mitjà. Turquia mira cada ve
gada més cap a Rússia, i la política ex
terior dels Estats Units avui és molt 
menys contemporitzadora que en 
l’etapa Obama. Com a conseqüència 
d’això, les dues economies s’enfronten
en una guerra comercial amb anuncis i
represàlies de cada bàndol.

La guerra comercial ha accentuat els
desequilibris de l’economia turca, re
escalfada per un creixement excessiu i
amb una inflació d’un 15%. Erdogan,
que a les últimes eleccions ha reforçat
el seu poder i, en especial, el seu con
trol sobre l’economia, hauria d’apujar 
els tipus d’interès dràsticament, però
no ho fa. El resultat és que la lira turca
es deteriora en el mercat (més d’un 
40% l’any), en un procés que s’ha ac

centuat aquests últims dies a causa de 
la guerra aranzelària amb els EUA.

Divendres, i després de diversos dies
de treva, la lira turca va perdre un 5% 
del seu valor, i aquest cap de setmana
les dues grans agències de qualificació,
Standard & Poor’s i Moody’s, han re
baixat la qualificació del deute turc (la 
llarg termini en moneda estrangera de
BB a B+, i la de llarg termini en mone
da local de BB a BB.). Els operadors,
per tant, continuaran esperant noves 

amenaces per part dels Estats Units, de
manera que no donaran la crisi per tan
cada.

Des d’alguns sectors s’ha apuntat
que el temor d’un contagi a les econo
mies emergents pugui portar la Reser
va Federal Americana (Fed) a aparcar 
les pujades de tipus d’interès previstes.
D’això es parlarà aquesta setmana a la
localitat balneària de Jackson Hole, on
els caps dels bancs centrals mundials 

es reuneixen per tractar de política 
monetària. Amb tot, res no fa pensar 
que la Fed no continuarà el que està 
previst. Només un contagi clar a altres
economies per culpa de la fugida cap al
dòlar podria impedirho. 

Tanmateix, els analistes es mostren
més pessimistes respecte a l’Argenti
na. Aquesta economia sudamericana
havia viscut uns mesos amb els mer
cats en una calma relativa després que
acabés cedint i sol∙licités un crèdit de
50.000 milions de dòlars al Fons Mo
netari Internacional (FMI). Tot i això, 
la tornada de la inestabilitat als mer
cats emergents com a conseqüència de
la crisi turca ha fet tornar la inestabi
litat econòmica al país que governa 
Mauricio Macri.

els factors que expliquen el pessi
misme sobre l’Argentina (i els temors
de la tornada als fatídics primers anys 
de la dècada dels 2000) són diversos. 
El principal són els fonamentals: Macri
dirigeix una economia amb uns tipus 
d’interès que ja són a un 45%, amb una
moneda que ha perdut un 40% del seu
valor des de començaments d’any i
amb una economia en el punt més baix
del cicle i en què ja es perfila l’entrada
en la recessió. A això cal afegirhi la re
aparició pública de la corrupció en el
cas dels Kirchner.c
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Una imatge de la borsa d’Istanbul, el centre financer i econòmic de Turquia

Els analistes són molt 
més pessimistes amb 
l’Argentina, a la qual
ja veuen en recessió

Manters i 
sensesostre 

Q
uan fa 15 dies es va desmantellar
el campament d’infrahabitatges
de les Glòries, les cròniques en
parlaven amb un deix de «Ja era
hora!», però ningú no es pregun

tava què se’n faria de  les persones desallot
jades i on anirien a parar. La resposta, però,
és molt clara: a la resta de l’àrea metropoli
tana. Siguin els barris perifèrics de Barcelo
na o les poblacions del contínuum urbà on 
hi hagi espais que puguin acollir nous as
sentaments d’aquest tipus.

Setmanes enrere es va fer un recompte
de persones sense sostre dormint pels car
rers de Barcelona. Des de l’Ajuntament 
s’exclamaven que com més esforços es fe
ien per treure els sensellar del carrer, més 
n’augmentava el nombre, perquè eren més 
els que arribaven que els que l’Ajuntament 
aconseguia rescatar del carrer. 

Són dos exemples dels efectes perversos
de les polítiques socials practicades unila
teralment des de la ciutat de Barcelona, si
gui quan es desmantellen nuclis de margi
nalitat sense oferir alternatives, sigui quan 
les accions protectores unilaterals generen
un efecte crida que encara empitjora la si
tuació. Com és el cas dels manters.

Els manters i la immigració il∙legal són
exemples que no hi ha fronteres reals que 
ens protegeixin de l’efecte crida. Però és 
evident que l’àrea metropolitana funciona 
com una sola unitat urbana, on la pobresa i 
la marginalitat que s’expulsen de la ciutat 
central van a parar per força a la resta del 
territori. Barcelona no pot espolsarse les 
concentracions de marginalitat més anti
estètiques sense preocuparse de què se’n 
fa, d’aquestes persones. La solidaritat me
tropolitana també és això. I és imprescindi
ble per exercir el lideratge.

La concertació de polítiques socials i
d’atenció a la pobresa perquè aquesta no 

esdevingui crònica és imprescindible. No 
treu cap a res que el municipi amb més re
cursos o amb més bona fe ofereixi més 
prestacions i més ajudes que el seu veí que 
és a unes poques parades de metro. L’actual
govern municipal de Barcelona va encertar
el diagnòstic quan va fer dels barris a banda
i banda del Besòs un objectiu metropolità, 
que la resta de municipis van acceptar tot i 
ser conscients de la rendibilització electo
ral que en feia Colau. Llàstima que un cop 
més l’encert en el diagnòstic no hagi anat 
acompanyat de l’encert en les solucions i 
tot hagi quedat en unes quantes prestaci
ons addicionals per als habitants de la zona.

Hi ha moltes altres concentracions de
pobresa als municipis metropolitans a ban
da dels barris del Besòs, malgrat que aques
ta potser és la més important. La concerta
ció metropolitana, l’aportació solidària de 
recursos i l’adopció de polítiques, inevita
blement a mitjà termini però que ataquin 
les raons reals de la cronificació de la po
bresa, són condicions imprescindibles per 
vèncerla. L’adopció d’un salari mínim me
tropolità i la promoció d’activitats econò
miques que no es basin en la sobreexplota
ció dels treballadors haurien de fer la resta.

És evident que l’àrea 
metropolitana de Barcelona 
funciona com una sola 
unitat urbana
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El Banc Central Europeu (BCE) va pel
camí de la normalització monetària, 
amb una política menys expansiva i un 
objectiu d’inflació d’un 1,7% el 2020,
una finalitat que està en línia amb l’es
tabilitat a mitjà termini, assenyala el
president del Bundesbank en una en
trevista publicada ahir.

Jens Weidmann, candidat a succeir
Mario Draghi al capdavant del banc
central quan acabi el mandat al mes 

d’octubre, explica al Frankfurter Allge
meine Sonntagszeitung que els tipus 
d’interès pujaran probablement de ma
nera gradual ara que el banc està canvi
ant de prioritats. “Després de les últi
mes decisions, és previsible una nor
malització de la política monetària”, 
assenyala Weidmann al diari. Segons 
l’alemany, la cara visible de l’ala més
dura de la política monetària europea, 
els interessos pujaran. “Des de l’actual 
punt de vista, serà un procés gradual
que haurà de menester un temps”.

El BCE va decidir al juny acabar el
seu programa de compres de bons per 
un valor de 2.600 bilions d’euros a final
d’aquest any, però també va afegir que
els tipus d’interès continuarien inalte
rats almenys fins a l’estiu del 2019.

 Sobre les repercussions de la crisi fi
nancera turca a Alemanya, Weidmann 
assenyala que l’impacte sobre la banca 
alemanya serà mínim, i li atribueix una
resiliència generalitzada. El banquer 
afegeix que Turquia és el número 16 en
la llista de socis comercials d’Alema
nya i representa només un punt per
centual en el còmput econòmic global.
“És molt més difícil calcular l’impacte 
indirecte, per exemple, com a conse
qüència de la pèrdua de confiança que 
pugui causar la crisi en les economies 
emergents”. c

El BCE, pel camí de la 
normalització monetària


