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El mercat de treball al Regne Unit es recupera 

Març 22, 2010 

Sembla que el mercat  laboral anglès  s’està  recupe‐
rant.  Concretament,  segons  l’Oficina  Nacional 
d’Estadística britànica (ONS), l’índex d’atur ha caigut 
fins al 7,8%. En total, per tant, hi ha unes 2,5 milions 
de persones sense  feina. D’aquesta manera es con‐
tradiuen  les males  expectatives  que  hi  havia  en  el 
país el passat mes de febrer. 

Tothom sap que el sector  financer britànic és segu‐
rament després de Wall Street el més  important de 
tot el món. És per això, que  la noticia ha estat molt 

ben rebuda pel mercat anglès i l’índex de la borsa de 
Londres  (FTSE 100,  conegut  com  a  Footsie 100) ha 
pujat aquests dies un 0,85%, de 5.594 a 5.642 punts. 

Segons experts consultats per  la CNN,  la taxa d’atur 
ha disminuït degut principalment a que  les condici‐
ons  laborals del mercat britànic s’estan deteriorant, 
és a dir, en un context de crisi com  l’actual, els tre‐
balladors britànics pensen que no trobaran cap altre 
feina millor  i  accepten  salaris més  baixos  ó menys 
hores per a mantenir els seus llocs de treball. 

 

El preu del sucre es desploma  
Març 23, 2010 

Durant  l’última dècada hi ha hagut una forta oposi‐
ció per part d’ONG’s i altres organismes i institucions 
a  la  cotització  en  els mercats de productes  com  el 
sucre, el blat de moro,  l’arròs, el cafè  i d’altres que 
es  consideren  de  primera  necessitat.  El  fet  que  en 
l’actualitat cotitzin en borses com  la de Nova York  i 
Londres,  fa  que  degut  a  l’enorme  especulació  dels 
mercats els preus d’aquests productes sofreixin for‐
tes fluctuacions. 

D’aquesta manera, ahir mateix va caure en un dia un 
4,5% el preu dels futurs del sucre  sense refinar, tot 
situant‐se  en  preus  de  fa  8 mesos.  En  concret,  el 
preu s’ha situat en 17,84 centaus de dòlar la lliura. 

De  tota manera,  ja hi ha  “brookers” del  sucre que 
apunten  que  es  tracta  d’un moviment  natural  del 
mercat,  ja que el passat 1 de febrer el preu va arri‐
bar  a màxims  històrics  des  de  feia  quasi  30  anys, 
situant‐se en 30,40 centaus la lliura de sucre. 

Tot i això, ja s’apunta que va ser un moviment quasi 
planificat per part de molts  inversors,  ja que  la bai‐
xada va ser espectacular. 

Pel  que  fa  a  la  volatilitat  del  preu  (oscil∙lació),  la 
setmana  passada  al mercat  de  Nova  York  el  preu 
fluctuà entre una  franja d’un 7%, és molt,  si  tenim 
en  compte que per exemple  l’IBEX 35 espanyol  sol 
fluctuar entorn al 4% (normalment).Text. 

 

Taiwan enforteix relacions amb els països oblidats del Pacífic‐Sud  
Març 24, 2010 

Ma  Ying‐Jeou,  president  de  Taiwan,  del  partit  de 
centre  ‐dreta  Kuomintang,    està  visitant  aquests 
dies, del 21 al 27 de març, 6 països del Sud del Pací‐
fic per enfortir  llaços diplomàtics. Concretament es 

tracta  de  les  Illes Marshall,  Kiribati,  Tuvalu, Nauru, 
Illes Salomó i Palau. 
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Durant aquestes visites, els principals aspectes trac‐
tats  són:  enfortiment  de  les  relacions  comercials  i 
Taipei, capital de Taiwan, es compromet a entendre 
i proporcionar ajuda a aquests 6 països. En concret 
són temes de pesca, aliments, medicines, producció 
d’energia i intercanvi cultural. 

Recordem que el maig del 2008 els mateixos 6 estats 
varen visitar Taipei. 

Mentre  l’antic  president  Chen  Shui‐Bian,  del  partit  
de  centre‐esquerra  Democràtic‐Progressista,  prefe‐
ria reunions multilaterals,  l’actual president del país 
aposta per visitar país per país  i estudiar casos con‐
crets de cooperació. 

 

Creix l’ocupació als EEUU  
Març 25, 2010 

La setmana passada es registraren als EEUU un des‐
cens de 14.000 persones menys que varen sol∙licitar 
subsidis per l’atur respecte la setmana anterior. És la 
primera setmana des de  fa aproximadament 1 mes 
que cau l’atur. 

També  han  baixat  el  nombre  de  persones  que  de‐
manaven proteccions per a l’atur, concretament han 
passat  de  4.702.000  a  4.648.000,  és  a  dir,  54.000 
beneficiaris menys. 

Efectes a Wall Street 

Aquestes bones dades pel que fa al mercat de treball 
nord‐americà  i  a  resultats  positius  d’algunes multi‐
nacionals que operen en borsa, ha suposat que avui 
el Dow  Jones  (índex  borsari  d’EEUU)  obris  a  l’alça. 
Tot i això, al llarg del dia ha anat perdent pistonada, 

i al final s’ha situat en els 10.836 punts, perdent un ‐
0,48%,  acumulant  un  guany  des  de  principis  d’any 
d’un 2,40%. Aquesta baixada  final ha  estat deguda 
sobretot  a  les males  dades  de  venda  de  noves  vi‐
vendes, publicades avui pel Departament de Comerç 
nord‐americà. Recordem que el sector de l’habitatge 
nord‐americà és un dels que està sofrint més la crisi 
econòmica. 

Ben manté els tipus d’interès 

Ben Bernanke, president de  la FED (Reserva Federal 
nord‐americana),  ha  anunciat  que  mantindrà  els 
tipus  d’interès  baixos,  actualment  estan  en  un 
0,25%,  durant  un  llarg  període.  Recordem  que  el 
passat  27  de  febrer  el  Sr.  Bernanke  va  anunciar  la 
mateixa intenció. 

 

S’enfosarà Grècia?  
Març 26, 2010 

França  i Alemanya varen pactar ahir un possible pla 
de  rescat per  a Grècia, en el  cas que d’agreujar‐se 
els  seus problemes d’endeutament, per  tant, per a 
situacions extremes.  En  concret, es preveuen prés‐
tecs  voluntaris  entre  països més  una  aportació  de 
l’FMI  (Fons  Monetari  Internacional).  Per  tant,  es 

tracten de préstecs  i  aquests  a més  condicionats  a 
que la situació grega s’agreugi. 

Es  tracta d’una decisió històrica,  sense precedents. 
Primer pla de rescat per a un país europeu dissenyat 
entre  altres  països  europeus.  Tothom  es  pregunta: 
com afectarà  tot això a  l’Euro? Se’n  sortirà Grècia? 
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Es posarà en marxa efectivament aquest pla? Actua‐
rà  l’FMI  en  una  economia  considerada  del  primer 
món? Seran els propers Espanya i Portugal? La majo‐
ria de crítics amb  la moneda única europea aquests 
dies ja s’estan fregant les mans, molts ja veuen com 
l’euro  perd  terreny  com  a  moneda  de  referència 
enfront els clàssics Dòlar i Lliura Esterlina. 

La  reunió d’ahir  la varen mantenir primer  la cance‐
ller Angela Merkel i el president francès Nicolas Sar‐
kozy per separat, abans de  la reunió del conjunt de 
l’UE a Brussel∙les. 

Les xifres del pla 

En total el pla estarà dotat per uns 20.000 ó 22.000 
milions d’Euros, entre un 33%  i un 50% procediran 
de  l’FMI  i  els  dos  terços  restants  procediran  de  la 
resta de països de  l’eurozona.  Ja  s’especula que  la 
part de  l’FMI es destinarà a  finançar problemes di‐
rectes amb  la balança de pagaments grega. Sembla 
ser  que  no  tots  els  països  estarien  disposats  a 
col∙laborar,  per  tant,  tot  es  tracta  d’un  principi 
d’acord. El  tipus d’interès que es  fixarà pel conjunt 
del préstec es diu que es calcularà seguint la mitjana 
del mercat. 

Fins ahir mateix, la canceller Angela Merkel era reà‐
cia  a  concedir  aquesta  ajuda  a Grècia  en  el  cas de 
que l’economia acabés caient, tot insistint que “Grè‐
cia no necessita ajuda”, tot  i això, al  final cedí a  les 
peticions, sobretot al veure l’entrada de l’FMI. 

Segurament ara per ara, el tema més important sigui 
el deute  grec  i  l’estat d’aquest. Així doncs, el Banc 

Central Europeu es sumà a  la  llista d’actors que vo‐
len  ajudar  a Grècia  i  anuncià  que  perllongarà més 
enllà  del  2010  les mesures  extraordinàries  per  les 
que accepta com a garantia del deute grec els seus 
préstecs. 

Petita història d’una crisi 

El passat mes de gener (article Ekonomicus del 16 de 
gener) el BCE es fixà en l’enorme dèficit públic grec, 
que encara no s’havia acabat de trobar una solució. 
Primer, es va planejar una emissió de bons (article a 
Ekonomicus del passat 23 de gener), posteriorment, 
degut  a  aquesta  crisi  grega  l’euro  va  perdre  gran 
part  del  seu  valor  (article  a  Ekonomicus  del  8  de 
febrer), després durant la setmana del 26 de febrer, 
degut a  la decisió del govern de baixar el  sou  i  fer 
retallades  de  personal  als  funcionaris  va  haver‐hi 
nombroses  vagues  de  funcionaris  públics  (article 
Ekonomicus)  i finalment el 2 de març sembla que  la 
Reserva  Federal  nord‐americana  estava  investigant 
la  possible  relació  entre  grups  financers  nord‐
americans,  principalment  Goldman‐Sachs,  i  el  go‐
vern grec per a falsejar els comptes públics de l’estat 
(article d’Ekonomicus). 

Ara  sembla  que  s’ha  trobat  una  solució  acordada 
entre els membres de l’UE. Europa controlarà el pla i 
sembla  que  serà  compatible  amb  la  clàusula  del 
tractat que impedia rescatar a un país. En contrapar‐
tida,  tant  Alemanya  com  França  demanaran  a  la 
resta de països de l’UE la modificació d’una part del 
tractat  i endurir  les  sancions als països que  incom‐
pleixen els límits de deute i dèficit públic. 

 

Solucions a l’europea: anàlisi de les diferents receptes econòmi‐
ques aplicades contra la crisi  

27 Març, 2010 

Cimera rere cimera dels líders europeus i reunió rere 
reunió dels dos pols econòmics del continent, França 
i Alemanya, les estratègies per poder sortir de la crisi 

sembla que es van acabant de definir cada cop més. 
Desprès  de  diversos  mesos  d’aplicació  d’aquestes 
receptes acordades a Europa  i dels debats que han 
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generat als mitjans de comunicació, sembla que han 
acabat predominant dos visions oposades. Les  línies 
generals de cada una d’elles passaran a ser analitza‐
des  a  continuació,  juntament  amb  els beneficis  es‐
perats per  superar  la  recessió però  també  amb els 
perills i efectes negatius que poden generar. 

Partint  d’un  model  econòmic  bàsic  d’oferta  i  de‐
manda,  és  a  dir,  un  conjunt  d’oferents  de  béns  i 
serveis  que  interactuen  amb  els  diferents  deman‐
dants en un mercat comú, com seria l’europeu, cada 
una de  les dos receptes econòmiques es pot englo‐
bar  en  un  dels  dos  elements:  polítiques  sobre 
l’oferta i polítiques sobre la demanda. 

Pel cantó de  l’oferta, equilibri fiscal  i estabilitat als 
mercats financers 

Davant  la  impossibilitat  d’ajustar  l’euro  a  un  valor 
que  sigui  compatible  amb  les necessitats dels dife‐
rents països de la Zona Euro (mentre uns Estats pre‐
feririen una moneda fluixa i competitiva altres volen 
una moneda  forta de  referència), molts dels països 
que  comparteixen  projecte  apliquen  (o  estan  obli‐
gats  a  aplicar)  mesures  que  s’anomenen  procícli‐
ques; és a dir, que la intervenció de l’Estat segueix la 
mateixa  tendència  que  l’economia,  en  aquest  cas 
cap  a  la  baixa.  Aquestes  consisteixen,  bàsicament, 
en  la reducció de  la despesa pública  i  l’augment de 
la  recaptació  via  impostos,  tal  com  estan  aplicant 
països com Letònia, Grècia o Espanya, entre d’altres. 

La gran majoria d’Estats europeus han acabat incor‐
rent en  forts dèficits  fiscals aquest darrer 2009 de‐
gut a l’augment de prestacions socials com la d’atur i 
a la disminució de la recaptació tributària, fet que té 
els  seus efectes negatius  sobre  l’economia.  La  con‐
seqüència  principal,  segons  els  analistes,  és  que  la 
generació de deute públic va en detriment dels  re‐
cursos que es podrien  invertir en  la  iniciativa priva‐
da, qui contribuiria a crear ocupació  i noves  inversi‐
ons  (és  aquí  on  juga  el  seu  paper  el  cantó  de 
l’oferta).  Aquest  fet  encara  seria més  greu  en  un 

context  actual  de  fortes  restriccions  del  sistema 
financer. 

Els  efectes  immediats  d’aquestes  polítiques  són, 
però,  força negatius per  l’economia  ja que no  con‐
tribueixen  a millorar  l’activitat  econòmica  sinó que 
l’empitjoren,  en  funció  del  temps  d’adaptació  de 
cada  país.  La  demanda  es  veu  afectada  degut  a  la 
superior  càrrega  impositiva  i  a  la  menor  despesa 
social i, alhora, contribueix a crear atur a curt termi‐
ni. Això obliga, sobretot a països amb poca flexibili‐
tat  laboral, a dràstics ajustaments dels costos  labo‐
rals  a  les  empreses  i  a  la  societat  en  general.  I 
d’aquesta manera, els productes  són més  competi‐
tius als mercats exteriors via uns salaris que tendei‐
xen a disminuir i abarateixen el preu. 

Pel cantó de  la demanda, manteniment de  la des‐
pesa pública i depreciació 

Aquesta és una solució que apliquen els països que 
disposen de moneda pròpia dins la Unió Europea, el 
més destacat dels quals és el Regne Unit;  també  la 
voldrien  aplicar  aquells  analistes  i polítics que pro‐
posen abandonar  l’euro,  ja que els beneficis de fer‐
ho  compensarien  teòricament  els  perjudicis  que 
aquesta acció suposaria. 

La principal mesura és  la depreciació de  la moneda 
amb  l’objectiu  d’augmentar  les  exportacions  del 
país, sense haver d’incórrer en ajustos dràstics com 
els  que  suposa  una  política  com  la  descrita  anteri‐
orment.  La  competitivitat  dels  productes  nacionals 
vindria via un  tipus de canvi més  favorable. Alhora, 
permet mantenir una política  fiscal expansiva, és a 
dir, uns nivells de despesa pública que contribueixin 
a estimular la demanda interna i complementar, així, 
la que prové de l’exterior. 

Per  lluitar  contra el dèficit  fiscal del  governs, hi ha 
veus que suggereixen aplicar  l’anomenat quantitati‐
ve  easening,  que  consistiria  en  que  els  Bancs  Cen‐
trals emetin més moneda amb la que comprar bons 
de deute públic del propi país. Aquest fet estalviaria 
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costos financers excessius per l’actual govern i futu‐
res generacions  i, alhora, contribuiria a evitar caure 
en deflació (i recuperar el consum). Aquesta és una 
opció que, per exemple, el Regne Unit ha anat apli‐
cant. De  totes maneres,  és de  sobres ben  conegut 
que l’experiència en el passat d’altres països (Argen‐
tina com a cas paradigmàtic, veure punt 2 de  la  lec‐
tura  recomanada)  no  aconsellen  aplicar  en  excés 
aquesta mesura. 

La  principal  limitació  aquí  és  que  no  és  una  opció 
aplicable individualment per un país de la Zona Euro 
en dificultats econòmiques,  ja que requereix un de‐
bat en que és difícil arribar a un consens actualment. 

El contrapunt de tot plegat 

En definitiva,  totes dues estratègies per sortir de  la 
crisi es basen en el  impuls econòmic provinent del 
sector exterior, és a dir, de les exportacions, gràcies 
a una millora de la competitivitat. A Xina, l’estratègia 
a funcionat bastant bé gràcies a un  iuan molt  infra‐
valorat  (article  Ekonomicus),  així  com  als  Estats 
Units.  En  canvi,  a  la Unió  Europea no  és  tan  segur 

que així sigui i que contribueixi a sortir de la crisi de 
forma equilibrada,  ja que més de  la meitat del  co‐
merç entre els diferents Estats membres es realitza a 
dins mateix de la Unió. 

Per  aquesta  raó,  tot  això  indueix  a  competir  entre 
els propis països europeus per veure qui surt abans 
de  la  crisi  en  comptes de dissenyar  estratègies  co‐
munes  per  intentar  impulsar,  per  exemple,  la  de‐
manda interna de tot el territori de la Unió Europea 
(els  tipus  d’interès  baixos  tenen  efectes  perversos 
en un continent econòmicament tan dual). És a dir, 
es  tracta  d’intentar  exportar  el màxim  possible  als 
altres països a costa de retardar el creixement eco‐
nòmic d’aquells que no  són  suficientment competi‐
tius? O s’ha de continuar el debat  i consensuar una 
estratègia  comuna  que  permeti  continuar  amb  el 
projecte  de moneda  única?  Recentment  s’està  co‐
mençant  a  parlar  d’un  fons monetari  europeu,  de 
l’emissió de bons de deute públic comú a nom de la 
Unió Europea i no dels Estats individuals, etc. Caldrà 
estar  atent  a  les  diferents  propostes  que  de  ben 
segur seguiran arribant de Brussel∙les. 

 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Regne Unit 
[1] Article de l’Oficina Nacional d’Estadística del Regne Unit 
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=12 
 
 
Sobre Taiwan 
[1] Article al diari Taiwan Today sobre la visita de Ma Ying‐Jeou a Tuvalu avisant sobre l’escalfament global: 
http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=96684&CtNode=413 
 
[2] Article relacionat al Solomon Star (diari més llegit a les Illes Salomó) 
http://www.solomonstarnews.com/news/national/4183‐taiwanese‐president‐arrives‐in‐dramatic‐fashion 
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http://ekonomicus.wordpress.com 
 

 
Sobre Estats Units 
[1] Article al New York Times sobre l’atur als Estats Units: 
http://www.nytimes.com/2010/03/26/business/economy/26econ.html?ref=business 
 
[2] Article a The Economist sobre la situació econòmica de Detroit, reflex de la resta del país. 
http://www.economist.com/world/united‐states/displaystory.cfm?story_id=15772751 
 
 
Sobre Europa 
[1] Rethink the euro to save economies. Article online publicat per Mark Weisbrot al diari anglès The Guardi‐
an. 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/mar/25/greece‐euro‐economy 
 
[2] El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual. Llibre publicat per Paul Krugman; hi apareix un 
repàs a les crisis econòmiques contemporànies i s’analitzen les seves causes i interrelacions. 


