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La crisi financera ha estat un dels temes més destacats de l’última dècada. No 
és menys veritat que aquests últims anys el tema s’ha calmat, ja que l’impacte 
que va tenir l’any 2008, just en esclatar, va ser descomunal i els pitjors 
moments ja han passat. 

Aquesta situació va afectar a tothom, tot i que en diferent proporció, però el que 
és evident és que ha generat un canvi dràstic en la societat, ja no només a 
nivell local o nacional, sinó arreu del món. 

Així doncs, l’anàlisi teòrica d’aquesta situació ens ha permès conèixer a fons 
tots els aspectes d’aquesta crisi financera, seguint la següent estructura: una 
introducció històrica i general de les crisis financeres; causes, orígens i 
conseqüències de l’actual crisi financera; comparativa de les mesures preses 
pels països per fer front a la crisi; si hem sortit de la crisi; i, finalment, com 
encarar futures crisis des de dos punts de vista diferents (el liberal i el social). 
 
A fi de veure una dimensió més propera de l’assumpte i no només a partir de 
lectures, trobem la part pràctica, consistent en un seguit d’entrevistes a 
professionals sobre la qüestió que han viscut en primera persona la crisi dels 
mercats financers. 
 
Finalment,  tal com es deixa entreveure en el títol, respondrem una qüestió que 
a moltes persones ni els haurà passat pel cap, i és si la crisi financera va 
lligada al propi sistema econòmic i, per tant, no és un fet arbitrari sinó que entra 
dins l’esperable; o contràriament, es tracta d’un esdeveniment puntual que amb 
les mesures adequades es podria haver evitat. 

Com aquesta conclusió en trobem moltes d’altres que poden resultar tan 
interessants com sorprenents, alhora que reflexionem sobre les mesures que 
creiem que són més beneficioses per a la societat en general. 
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