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Xina registra un dèficit comercial i amenaça la promesa de libera‐
litzar el iuan  

Abril 12, 2010 

Si  la Xina avisava  fa un  temps de que era probable 
que  liberalitzés  la  seva moneda nacional,  el  iuan,  i 
permetés que s’apreciés, els fets reals s’encarreguen 
de  capgirar  la  situació.  Probablement,  la  promesa 
xinesa de modificar les regles del joc del seu comerç 
no s’acabin complint. Xina, el país que més exporta 
del món, ha registrat el passat mes de març un dèfi‐
cit comercial (exportacions – importacions) de 7.240 
milions de Dòlars. Es tracta del primer cop en 6 anys 
en que  les  importacions superen a  les exportacions 
del gegant asiàtic. 

En  concret, mentre que  les exportacions han  regis‐
trat un augment  interanual del 24%  (març de 2010 
comparat  amb març de 2009),  les  importacions ho 
han fet en un 66% més. Segons les autoritats duane‐
res xineses, es preveu, però, que la situació es rever‐
teixi d’aquí poc.  Tot i això, aquest resultat és excep‐
cional  en  un  país  sempre  qüestionat  per mantenir 
uns  superàvits  comercials  “excessius”  i  vistos  com 
perjudicials  pels  seus  socis  comercials  fins  al  punt 
d’arribar  a  litigis  per  suposades  irregularitats  en 
l’aplicació  de  la  legislació mercantil  internacional  i 
en el seu sistema canviari. 

Diversos membres de  les autoritats polí‐
tiques  xineses,  però,  situen  aquest  fet 
com a argument per defensar que la Xina 
contribueix  a  la  recuperació  mundial 
prenent  el  paper  de  locomotora  econò‐
mica:  per  descomptat,  el  ingent  volum 
d’importacions d’aquest país (un total de 
119.400  milions  de  dòlars)  signifiquen 
exportacions  per  altres  països,  amb  la 
corresponent  entrada  de  rentes  a  les 
empreses exportadores. Però una entrada en detall 
en el balanç  regional d’importacions  i exportacions 

del gegant asiàtic, tal com informa Wall Street Jour‐
nal,  posa  de manifest  que  encara manté  un  exce‐
dent comercial tant amb Amèrica com amb Europa. 

Sota  aquest  argument,  ara  és  probable  que 
s’intensifiquin les veus dins de Xina en contra de dur 
a terme la liberalització de la divisa tant anunciada i 
esperada pels principals països de l’OECD, principals 
importadors de productes xinesos. La veu més forta 
a favor de mantenir un iuan manipulat, però estable, 
prové del Ministeri de Comerç precisament, que  ja 
ha  declarat  que  les  dades  disponibles  demostren 
que no  cal  fer  cap modificació del  sistema  canviari 
xinés. 

Mentrestant, però, cal estar atents a  la decisió final 
dels  Estats Units  respecte  la qüestió de declarar  la 
Xina  com  a manipulador  del  tipus  canviari,  un  fet 
real de facto però mai reconegut oficialment per cap 
Estat.  Aquesta  decisió  que  havia  de  ser  presa  per 
finals d’aquesta setmana, s’ha posposat finalment. 
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Dèficit Públic: futur mal de cap d’Obama?  
Abril 13, 2010 

El Dèficit  Públic  d’EEUU  ha  caigut  un  8%  durant  el 
primer semestre del 2010 respecte el mateix perío‐
de de l’any passat. 

 

Aquest descens és degut sobretot a un augment dels 
ingressos  provinents  dels  impostos  i  també  del  fet 
d’haver  destinat  menys  fons  públics  al  rescat  del 
sector financer, segons fonts governamentals. 

Si aquesta  tendència es manté  la  resta de  l’any, es 
preveu que el dèficit anual sigui d’1,3 Bilions de Dò‐
lars,  prop  de  0,3  Bilions  de  Dòlars menys  del  que 
preveia  la  Casa  Blanca  fa  dos  mesos.  A  principis 
d’any,  s’havia  pronosticat  un  dèficit  del  10,6%  del 
PIB  (1,6 Bilions de Dòlars), el major nivell des de  la 
Segona Guerra Mundial. 

Per tal de controlar aquest creixent Dèficit, sobretot 
degut a polítiques keynesianes d’intervenció, Barack 
Obama va nombrar el febrer passat un comitè bipar‐
tidista  per  tractar  de  controlar  els  Dèficits  Pressu‐
postaris,  tot  fent  recomanacions  per  aplicar  políti‐
ques econòmiques. L’objectiu principal de  la comis‐
sió és dissenyar una estratègia per equilibrar el pres‐
supost, sense Dèficit, per al 2015. 

Segurament  l’argument  del  Dèficit  Públic  serà  un 
argument  de  pes  per  als Republicans  per  atacar  el 
president nord‐americà Barack Obama en les prope‐
res eleccions.  

 

El pou de les economies escandinaves  
Abril 14, 2010 

L’economia  sueca  ha  decrescut  un  1,225%  (4,9% 
anual) en el quart trimestre d’any, degut sobretot a 
una  brusca  baixada  de  la  producció  industrial  i  les 
exportacions, segons l’Agència Sueca d’Estadística. 

En el total de  l’any, Suècia presenta quasi un estan‐
cament  amb una baixada del PIB de 0,2%. En  con‐
cret, les exportacions han decrescut un 7,2% anual i 
la producció  industrial un 6,1%. Segurament  les ex‐
pectatives  negatives  sobre  l’economia  sueca  han 
influït  en els  consumidors,  ja que el  consum privat 
també presenta un retrocés d’un 3,3%. 

És la major caiguda des que l’Agència pren estadísti‐
ques mensuals de l’economia sueca, segons paraules 
de la portaveu Sra. Sofia Runestav. 

Les veïnes Dinamarca, Finlàndia i Noruega 

Tant  el  PIB  danès  com  el  finlandès  han  decrescut 
també, un 3,9  i un 2,4%  anual  respectivament.  So‐
bretot  la recessió en  l’economia  finlandesa és greu, 
ja que  segons  fonts governamentals es  tracta de  la 
pitjor crisi del país des de 1918. 
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Segons  paraules  de  l’analista  del  Banc  Central  Fin‐
landès,  Tiina  Helenius,  “La  recuperació  de 
l’economia serà  lenta  i dura. El creixement del 2010 
dependrà en gran mesura de com evolucioni el con‐
junt de les economies europees i de les exportacions 
que Finlàndia pugui fer”. 

No obstant  aquestes males dades per  a  les econo‐
mies escandinaves, Noruega  registra un creixement 

d’un 1,3% en el quart  trimestre del 2009  i un  crei‐
xement  total del 2009 d’un 2,0%,  comptant  les ex‐
portacions de petroli. Recordem que el sector petro‐
ler noruec és molt  important pel país, degut als  ja‐
ciments del Mar del Nord. 

Si  no  tinguéssim  en  compte  el  sector  exportador 
noruec, hi hauria una davallada del PIB de 0,2% en 
l’últim trimestre del 2009. 

 

Preocupació per la política comercial de Rússia: no retirarà aran‐
zels especials i es qüestiona la seva entrada a l’OMC  

Abril 15, 2010 

Un  dels  països  amb més  pes  internacional  tant  en 
política com en comerç, com és  la Federació Russa, 
no és encara membre de  l’Organització Mundial del 
Comerç (OMC). De fet, tot i portar 16 anys a la taula 
de  negociacions  per  formar‐hi  part,  recentment 
s’està posant en qüestió,  tant en  l’àmbit polític  in‐
tern com en els mitjans de comunicació, que Rússia 
realment  tingui  interès  en  ser  un membre  de  ple 
dret de  l’organització. El  fet de  ser‐ho  té  implicaci‐
ons  econòmiques molt  importants  i  de  pes  tant  a 
favor com en contra per un país del perfil de Rússia, 
que es caracteritza per una enorme dependència de 
les  exportacions  de  gas  i  petroli  però  importador 
d’una enorme varietat de productes, sobretot indus‐
trials. 

Els dubtes neixen arrel de  la negació d’eliminar els 
aranzels especials que Rússia va establir l’any passat 
amb  la  finalitat de combatre els efectes de  la crisis 
internacionals a nivell  intern que amenaçaven amb 
suprimir molts  llocs de  treball dels  sectors  industri‐
als. Aquesta mesura xoca amb els principis defensats 
per  l’OMC  (reducció progressiva dels aranzels  i  tra‐
ves al  lliure comerç entre Estats)  i el  fet de voler‐la 
mantenir,  fins  que  “la  situació  global  s’estabilitzi” 
segons declarava el vice‐primer ministre Igor Shuva‐
lov,  està  començant  a  disparar  les  alarmes  en  el 
tram  final  de  la  incorporació  de  Rússia  a 

l’organització. Les tarifes especials afecten a  les  im‐
portacions de metalls i derivats, automòbils i maqui‐
naria agrícola. 

Com  es  pot  comprovar  al  gràfic,  sembla  que  els 
aranzels han pogut alentir  la recuperació de  les  im‐
portacions  i  això  ha  aconseguit  influir  en  reduir 
l’abast de  la  recessió durant  tot el 2009, en que el 
PIB rus ha acabat registrant un decreixement de més 
del 7%. La  importància del sector exterior de Rússia 
es manifesta  veient  com  en  el moment  en  que  la 
variació interanual de les exportacions ha abandonat 
la  tendència de decréixer cada cop més, al contrari 
que  la tendència de  les  importacions que s’ha man‐
tingut  gràcies  als  aranzels,  el  PIB no  ha  capgirat  la 
seva tendència de recessió. 

Balanç  dels  efectes  per  Rússia  de  formar  part  de 
l’OMC 

Incorporar‐se a l’OMC, per tant, té efectes positius i 
negatius. Començant per aquests darrers, Rússia es 
veuria obligada a rebaixar els aranzels de la pràctica 
majoria de productes que actualment està gravant, 
ja que es situen en uns nivells molt superiors als que 
estableixen  els  cànons  internacionals.  Aquest  fet 
provocarà un  fort  increment de  les  importacions  ja 
que, com s’ha dit, el seu motor econòmic necessita 
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importar  una  gran  varietat  de  productes  de  fora 
degut a  les  ineficiències de  la seva pròpia  indústria, 
incapaç de cobrir el mercat  intern. Per descomptat, 
aquest efecte  sobre  les  importacions no és desitja‐
ble  ja  que  eliminarà  els  avantatges  comparatius 
(gràcies  a  la protecció  aranzelària) dels que  actual‐
ment  gaudeixen  els  productes  russos,  clarament 
menys competitius que els externs. 

A més,  les recaptacions de  l’Estat per aquestes me‐
sures proteccionistes es veuran reduïdes considera‐
blement,  tot  afectant  la  salut dels  comptes públics 
de  Rússia,  actualment  amb  males  perspectives  ja 
que es preveu un dèficit fiscal entre el 6 i 7% (segons 
anuncia l’agència Bloomberg). 

D’altra  banda,  avançar  cap  al  lliure  comerç  tindria 
uns efectes positius pel país i, tal com reconeix Shu‐
valov,  les  importacions  per  Rússia  són  indispensa‐
bles,  ja  que  sinó,  “la  modernització  i  innovació  a 

Rússia  serà molt  dificultosa”.  La  indústria  russa  re‐
quereix de  la  tecnologia  i equipaments  tècnics des‐
envolupats a l’exterior ja que encara es troba en una 
situació  d’endarreriment  i  ineficiència  relatius.  A 
més, el fet de ser membre de l’OMC atorga a Rússia 
cert nivell de  confiança  i  credibilitat dels que actu‐
alment  li manquen  de  cara  a  l’atracció  de  capital 
estranger i inversions estrangeres directes. 

Com  a  conclusió,  Rússia  veuria  aprovada  la  seva 
entrada a  l’OMC entre  finals de 2010  i principis de 
2011. La Unió Europea i els Estats Units són els seus 
màxims  valedors  en  aquest  sentit. Però  a nivell  in‐
tern,  són  els  propis  polítics  russos  els  que  han 
d’acabar de  valorar  si  tenen  real  interès en  formar 
part  d’aquest  club  del  lliure  comerç  o  prefereixen 
mantenir‐se  al marge  i explotar els avantatges que 
això els aporta en qüestions com  la protecció d’una 
indústria autòctona  intensiva en mà d’obra tot  i ser 
ineficient (i no tenir incentius a modernitzar‐se). 

 

 

Cimera del G‐20: es comencen a perfilar i enfrontar els diferents 
posicionaments econòmics  

Abril 16, 2010 

De cara a la reunió del G‐20 prevista pel proper mes 
de  Juny  de  2010  al  Canadà,  on  es  preveu  intentar 

assolir l’objectiu de caminar cap a una millor coordi‐
nació de  les polítiques econòmiques entre els dife‐
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rents Estats amb més pes estratègic a nivell global, 
cadascun  del  diferents  blocs  de  països  comença  a 
ensenyar  les  cartes  sobre  quines  seran  les  seves 
propostes a realitzar. El posicionament que aconse‐
gueixin durant el procés de preparació, sense dubte 
marcarà el  resultat de  les negociacions a  favor dels 
interessos d’uns o d’altres. 

Recordem  que  el  G‐20  és  un  organisme  informal 
creat  arran  de  la  crisis  econòmica  apareguda  al 
2007‐2008 i obert a integrar els esforços de totes les 
economies més importants a nivell mundial per sor‐
tir de  la crisis en  la millor posició econòmica  i social 
possible.  Aquest  organisme  supera  les  limitacions 
que  imposava un fòrum de discussió obsolet  i  inefi‐
caç  com  era  el G‐7  (únicament  integrat  per  Estats 
Units, Canadà, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i 
Japó),  però  es  veu  mancat  d’una  línia  d’actuació 
conjunta  donada  la  disparitat  d’interessos  que  hi 
tenen cabuda. 

En  aquest  sentit,  el  Fons  Monetari  Internacional 
(FMI) ha avisat  recentment que, amb  la  finalitat de 
permetre  una  recuperació  econòmica  homogènia, 
totes aquelles economies que gaudeixen actualment 
de  grans  superàvits  comercials  (no  només  es  Xina, 
tot i el dèficit registrat aquest darrer mes, sinó mol‐
tes  de  les  economies  anomenades  emergents)  po‐
den  –i  haurien–  de  revaluar  les  seves  monedes. 
Molts d’aquests superàvits són aconseguits gràcies a 
un  tipus  de  canvi  infravalorat  i molt  depreciat,  fet 
que pot ser entès per alguns països com un greuge 
comparatiu,  ja  que  atorga  als  productes  d’aquests 
països un avantatge comparatiu en relació als països 
que  no  tenen  una  moneda  dèbil,  com  la  majoria 
d’Estats desenvolupats. Per no posar el  creixement 
econòmic dels països que  revaluïn en perill, el  FMI 
suggereix acordar  també un  canvi en  les polítiques 
internes  per  encoratjar  la  demanda  interna  dels 
consumidors  i desenvolupar més els mercats  finan‐
cers. 

 

Reticències mostrades per part de la Xina 

En aquestes propostes, que probablement secundin 
els països més desenvolupats del G‐20, la Xina hi veu 
una amenaça encoberta sobre  la situació en  la que 
manté el iuan, segons apunta l’ex‐director sènior per 
Xina  del  FMI,  Eswar  Prasad.  És  per  això  que,  per 
evitar una  intromissió major de  la resta del G‐20 en 
la seva política, no acaba de mostrar‐se obert a  les 
peticions  i plans de treball que  llança el FMI amb  la 
finalitat de preparar  la cimera del  Juny. Actualment 
la  Xina  sembla  tenir més  incentius  a  desenvolupar 
les seves pròpies receptes per sortir de la crisis que a 
dialogar la implantació d’unes altres mesures a nivell 
global que probablement no  li  siguin  tan beneficio‐
ses a nivell individual. 

El problema per Xina, però, és que l’assoliment d’un 
món  tan  interconnectat  condiciona  la  superació de 
la crisi econòmica  (sostenible a  llarg  termini) a  tro‐
bar una solució que afavoreixi tothom  i no només a 
uns. 
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Argentina aconsegueix acord per saldar part del deute extern en‐
darrerit  

Abril 17, 2010 

“Argentina ha tornat al món”. Així ho va anunciar la 
presidenta del país  llatinoamericà, Cristina Ferndán‐
dez,  després  de  que  el  gabinet  del  ministeri 
d’economia anunciés dijous oficialment que es  rea‐
litzarà  un  bescanvi  d’una  part  important  del  deute 
públic que resta pendent de pagar als seus creditors 
des de  la darrera  suspensió de pagaments al 2001. 
Aquesta part del deute correspon a uns 20.000 mili‐
ons de dòlars de capital  i 9.000 milions d’interessos 
de mora,  i  corresponen a uns 180.000  tenedors de 
bons a Itàlia. 

Aquest bescanvi  consisteix  en  el  fons  en una  rees‐
tructuració  del  valor  del  deute  i  l’emissió  de  nous 
títols: el valor nominal dels bons actual es reduirà en 
un terç, però a canvi, s’emetran i s’entregaran títols 
de deute nous a un valor de mercat superior. Davant 
el risc i la delicada situació de les finances al país i al 
món, molts  creditors  han  acabat  acceptant  la  pro‐
posta. 

Vuit anys desprès del default, aquest anunci perse‐
gueix  l’objectiu  de  que  Argentina  pugui  tornar  a 
emetre  deute  als mercats  financers  internacionals 
amb  la  garantia  d’obtenir‐ne  als  tipus  d’interès  de 
mercat,  i  no  amb  l’enorme  prima  de  risc  que  ara 
hauria de pagar.  L’efecte  s’espera que no  sigui  im‐

mediat  i,  a més,  es  preveu  subjecte  a  que  el  país 
segueixi  les  reformes  necessàries  per  normalitzar 
l’economia,  com  reconeixes  diversos  mitjans  de 
comunicació.  En  aquest  sentit,  una  primera  acció 
imperant és aturar el  finançament del deute actual 
del  govern  amb  reserves  financeres  del  Banc  Cen‐
tral, mesura que és  la principal causa de  les pressi‐
ons  inflacionistes  i  tipus  d’interès  alts  d’Argentina. 
Aquest  fet  ja  va  comportar  una  disputa  interna  al 
govern quan  l’anterior governador del Banc Central, 
Martín Redrado, es va negar a acceptar finançar més 
deute públic. 

Ara, pendents del Club de París 

El pas immediat a l’agenda del ministre d’economia, 
Amado Boudou, abans de realitzar altres accions, és 
saldar  totalment  el  deute  que  encara  té  amb  uns 
altres creditors amb més pes polític, com són els del 
Club de París, una agrupació de  creditors que exis‐
teix  des  del  1956,  any  de  la  primera  suspensió  de 
pagaments  d’Argentina.  Aquest  deute  ascendeix  a 
7.500  milions  de  dòlars,  dels  quals  3.000  milions 
corresponen a interessos de demora. 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Estats Units 
[1] Article del Washington Post sobre el Dèficit Comercial Nord‐americà 
http://www.washingtonpost.com/wp‐
dyn/content/article/2010/04/12/AR2010041204364.html?hpid=topnews 
 
Sobre Suècia 
(1)    Article del Wall Street Journal sobre l’economia sueca 
http://online.wsj.com/article/BT‐CO‐20100301‐704568.html?mod=WSJ_latestheadlines 
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http://ekonomicus.wordpress.com 
 

 
(2)    Article del diari suec The Swedish Wire 
http://www.swedishwire.com/business/3102‐sweden‐slips‐back‐into‐recession 
 
(3)    Agència Sueca d’Estadístiques 
http://www.scb.se/default____2154.aspx 
 


