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La important presència de la Xina a l’Àfrica  

Maig 10, 2010 

El 20 º Fòrum Econòmic Mundial sobre l’Àfrica cele‐
brat a Dar es Salaam, ciutat més poblada de Tanzà‐
nia, va finalitzar fa 3 dies. 

Tretze caps d’estat  i de govern africans van partici‐
par juntament amb més de 1.000 participants de 85 
països.  Repensar  l’estratègia  de  creixement  de 
l’Àfrica va ser el tema principal del Fòrum. 

Tot  i  tenir  un  enorme  potencial,  Àfrica  pateix  de 
falta d’integració en  l’economia mundial. Segons va 
dir Jakaya M. Kikwete, President de Tanzània. “És el 
moment de passar a Àfrica de la perifèria cap al cen‐
tre de l’economia global”. 

El president Kikwete va recordar als participants en 
la sessió plenària de cloenda que la porció més peti‐
ta de  les exportacions mundials prové d’Àfrica, no‐
més un 3,5%. A més només una porció molt petita 
de  la  Inversió Estrangera Directa  (IED) es destina  a 
Àfrica  (0,96%).   “Àfrica continua  sent predominant‐
ment  un  productor  primari  i  l’importador  per  a  ús 
industrial. Produïm el que no consumim i consumim 
el que no produïm. Això no pot continuar”, va dir el 
Sr. Kikwete. 

Els mercats emergents,  inclosos els de  l’Àfrica,  són 
els  primers  a  mostrar  signes  de  recuperació  i 
s’espera que  contribueixin  significativament al  crei‐
xement econòmic global durant  la pròxima dècada, 
segons  van  indicar  els  organitzadors  de 
l’esdeveniment. 

Xina: la nova propietària dels recursos de l’Àfrica 

Cada dia,  l’empremta xinesa és més visible al conti‐
nent  africà.  Basant‐se  en  acords  comercials  per  a 
l’extracció de matèries primeres (petroli, fusta, cou‐
re,  níquel,  alumini,  carbó, …).  El  gegant  asiàtic  ne‐
cessita matèries primeres per mantenir un ritme de 

creixement  imparable (entre 7%  i 9% de mitjana en 
l’última dècada). 

A canvi,  la Xina proporciona mà d’obra barata  i així 
milers  d’obrers  xinesos  treballen  a  preu  fet  en  la 
construcció  de  carreteres,  ponts,  preses,  centrals 
elèctriques, estadis, edificis públics a l’Àfrica. El pre‐
sident Hu  Jintao va prometre en el quart Fòrum de 
Cooperació  Xina  –  Àfrica,  celebrat  a  Egipte  el  no‐
vembre del  2009, un préstec de 10.000 milions de 
dòlars per posar en peu un sistema  financer robust 
al  continent  africà,  segons  va dir,  tot  i que de mo‐
ment  s’està  tractant  d’un  espoli  natural.  Entre  els 
principals  projectes  de  construcció  xinesos  destaca 
l’Estadi Nacional de Maputo  (capital de Moçambic), 
on 700 moçambiquesos  estan  en  l’esglaó més baix 
de la cadena: pocs passen de peons, mentre que uns 
300 xinesos acaparen els llocs directius i tècnics. 

Concretament, Maputo està vivint un boom immobi‐
liari  sense  precedents.  Els  edificis  en  construcció  o 
en rehabilitació sumen més de 140 en una ciutat de 
1,4 milions d’habitants. En la majoria de les obres hi 
treballen xinesos, que han instaurat una nova filoso‐
fia de treball, amb subcontractació d’empleats  i  jor‐
nades de treball interminables. 

La Xina ha desplaçat als Estats Units  com a mercat 
principal de diversos minerals i, en conseqüència, té 
molt a dir en la configuració de molts preus interna‐
cionals. 
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Kazakhstan creix, però amb inflació  
Maig 11, 2010 

El  primer ministre  de  Kazakhstan,  Karim Maximov, 
ha  informat avui mateix al Parlament Kazakh que el 
PIB del país ha crescut entre gener i abril un 7,6%. El 
Sr. Maximov  va  presentar  els  resultats  durant  una 
sessió del govern,  i destacà que és un bon  resultat 
després que el 2008 i 2009 el país “visqués una crisi 
permanent” . 

És curiós perquè a principis d’any, les autoritats van 
pronosticar un creixement econòmic d’un 2%, men‐
tre que després dels primers tres mesos el PIB ja va 
créixer un 6,5%. 

En la mateixa sessió, segons el diari local Kazakhstan 
Today,  la  Ministra  d’Economia  i  Comerç,  Zhanar 
Aytzhanova,  va  informar  també  d’un  gran  creixe‐

ment dels preus. Pel que sembla la inflació s’ha loca‐
litzat sobretot en els preus dels aliments: “Els preus 
dels aliments han crescut  i han afectat en gran me‐
sura el creixement del 4,7% en el total dels preus els 
4 primers mesos de l’any”. Segons recordà la matei‐
xa Sra. Aytzhanova, la inflació s’ha doblat per al ma‐
teix període de l’any passat. 

Així  doncs,  ens  trobem  davant  un  clar  creixement 
nominal de  l’economia, un 7,6%, però un molt me‐
nor  augment  del  PIB  Real.  És  a  dir,  l’economia  ha 
crescut, però degut a que els preus han incrementat, 
per  tant,  es  tracta  de  xifres  enganyoses.  Simple‐
ment,  si  restem al 7,6% d’augment del PIB el 4,7% 
d’inflació,  ens  resulta  un  creixement  real  de 
l’economia d’un 2,9%. 

 

Cameron – Clegg: durarà?  
Maig 12, 2010 

David Cameron, de  43  anys,  va  entrar  ahir  a Dow‐
ning  Street  convertit  en  el primer ministre britànic 
més  jove des de 1812  i  va pactar  la  formació d’un 
Govern de  coalició amb el Partit  Liberal‐Demòcrata 
de Nick Clegg. Després de  13  anys  a  l’oposició,  els 
conservadors han tornat al poder. 

Com a resultat de les eleccions del 6 de Maig (veure 
article eKonomicus) Cameron  va proclamar que els 
millors dies de  la Gran Bretanya  “encara estan per 
arribar”, va entrar al número 10 de Downing Street i 
es  va posar  a  treballar.  La  seva primera decisió ha 
estat nomenar George Osborne Ministre del Tresor. 

Els tories van ser els més votats i els que més escons 
van obtenir  en  les eleccions de dijous passat, però 
amb 307 diputats es van quedar  lluny dels 326 que 
marca  la majoria absoluta. En  sumar els  liberals, el 

nou govern hauria de tenir una confortable majoria 
amb 364 diputats. 

Laboristes  i  liberal‐demòcrates  només  haurien  su‐
mat  315  escons  i  haurien  necessitat  el  suport  dels 
partits  nacionalistes  d’Escòcia,  Gales  i  Irlanda  del 
Nord  per  governar.  Això,  i  la  presència  de Gordon 
Brown primer  i després d’un  líder  laborista que no 
suspès  a  les  urnes,  feia molt  difícil  que  un  govern 
Lib‐Lab tingués el suport de l’opinió pública. 

En  la seva breu declaració de comiat, Brown va ex‐
plicar  que  la  seva  renúncia  com  a  líder  del  Partit 
Laborista  serà  efectiva  immediatament,  i  no  a  la 
tardor com s’havia compromès el dilluns en un últim 
intent per forjar aquesta aliança de  laboristes  i  libe‐
ral‐demòcrates. Brown, que probablement abando‐
narà  tota  activitat política  tant nacional  com  inter‐
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nacional,  va  dimitir  al  constatar  que  aquest  pacte 
era impossible. 

Com serà el nou govern? 

És encara molt d’hora per  saber  les polítiques eco‐
nòmiques que adoptarà el nou govern, però  l’acord 
assolit per conservadors i liberal‐demòcrates diu que 
tots dos partits  formaran una  coalició que  inclourà 
segurament  cinc ministres  liberals,  amb Nick  Clegg 
com a número dos del govern amb rang de vicepri‐
mer ministre. 

 

Entre  les  concessions  tories  als  liberals,  destaquen 
l’ajornament de la controvertida reducció del Impost 
de Successions,  l’elevació del mínim exempt de  tri‐
butació de  l’IRPF  i, sobretot,  la reforma del sistema 
electoral i el compromís d’introduir legislatures fixes 
de cinc anys, no de quatre com fins ara. 

Sembla  ser  que  Cameron  va  elevar  la  seva  oferta 
inicial a Clegg  i va proposarà potser un referèndum 
per canviar  l’actual sistema de repartiment de vots, 
que penalitza als liberal‐demòcrates, per l’anomenat 
“vot alternatiu”. Aquest mantindria  les circumscrip‐
cions d’un sol diputat però el guanyador ha de tenir 
el  suport  de  la majoria  absoluta.  No  introdueix  la 
proporcionalitat  que  volen  els  liberal‐demòcrates, 
però els dóna més possibilitats d’aconseguir escons. 
Des  d’eKonomicus,  pensem,  però,  que  aquesta  re‐
forma  en  el  sistema  de  votació  afavoriria molt  el 
pluripartidisme,  i  eliminaria  quasi  per  complet  la 
possibilitat de que un partit obtingui  la majoria ab‐
soluta ell sòl. Aquest fet és rellevant, ja que els par‐
tits britànics no solen estar acostumats a pactar amb 
altres partits per governar. 

 

“Estic entusiasmat davant la perspectiva de canviar la Història. La 
batalla comença ara”  

Maig 13, 2010 

Aquestes  eren  les  paraules  del  llavors  nou  primer 
ministre  japonès, Yukio Hatoyama, després de gua‐
nyar les eleccions l’agost del 2009. Es tractava d’una 
victòria  absoluta  (327  diputats  de  480  possibles)  i 
històrica que acabà amb  l’hegemonia de més de 50 
anys del Partit Lliberal Democràtic. 

El  factor clau d’aquest gir històric  fou  la  incapacitat 
del partit del carismàtic Junichiro Koizumi per supe‐
rar més d’una dècada. 

Al llarg d’aquests mesos, però, la popularitat del nou 
primer ministre ha caigut en picat, sobretot degut a 
un  suposat  escàndol  financer  del  secretari  general 

del partit,  Ichiro Ozawa,  i a  les altes taxes d’atur[2]. 
A  més,  el  Ministre  de  Finances  Japonès,  Hirohisa 
Fujii, va renunciar el passat mes de gener al seu càr‐
rec al∙legant, segons sembla, motius de salut. 

Serà Hatoyama de veritat un canvi? 

En  un  principi,  les  propostes  del  primer  ministre 
Hatoyama  eren  augment  de  les  polítiques  socials 
(pujada de salaris  i pensions)  i reducció d’impostos. 
Encara  és,  però,  d’hora  per  avaluar  l’efecte  de  les 
seves  polítiques  sobre  el mercat  laboral,  ja  que  el 
mercat  japonès  s’ha  caracteritzat  al  llarg  dels  anys 



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 5 

Edició setmanal � 10 a 16 de Maig 

http://ekonomicus.wordpress.com 
 

per  una  dedicació  exclusiva,  vitalícia  i  devota  del 
treballador a la seva empresa. 

El precari mercat laboral japonès 

A canvi d’hores extres  i caps de setmana  impagats, 
no gaudir de moltes de  les seves vacances per con‐
tracte  i no  tenir vida  fora de  la  feina, els  japonesos 
gaudien d’una cobertura per part de  l’empresa gai‐
rebé tan completa com  la de  l’estat en molts països 
europeus  :  guarderies,  vacances  subvencionades, 
fins assegurances d’atur corrien a càrrec de la pròpia 
empresa, que  a més  tenia un  compromís no  escrit 
de no acomiadar als seus empleats. 

La  crisi,  però,  està  deixant  un  nombre  inusitat  de 
japonesos  en  una  precarietat  absoluta.  El  cas més 
extrem són els milers de sense sostre que poblen els 
parcs de  les  grans  ciutats  amb  les  seves barraques 
de lones blaves i que són en general gent de mitjana 
edat que va quedar  totalment  fora del  sistema du‐
rant la crisi, al perdre el seu mitjà de vida. 

Aquesta problemàtica és ignorada per les autoritats i 
la societat japoneses, que no proporcionen a aques‐
tes persones en situació d’extrema necessitat la més 
mínima cobertura social, acostumats a que fossin les 
empreses les que s’encarreguessin de les necessitats 
socials de la població. 

En un graó només  lleugerament  superior es  troben 
els  day workers:  persones  sense  ocupació  fixa  que 
solen obtenir treballs precaris que duren en general 
només un dia en sectors com la construcció. 

Els contractes “friitaa” 

I en els darrers anys s’ha afegit tota una nova cate‐
goria  de  precaris,  els  anomenats  friitaa  (paraula 
creada a partir de  l’anglès freelance). Aquests  joves 
salten d’un treball parcial i temporal a un altre, sota 
contractes  coneguts  comunament  com  “bait”  (de 
l’alemany Arbeit), que no proporcionen cotització a 
la Seguretat Social ni cap tipus de cobertura mèdica. 

Aquests contractes van ser creats durant  la crisi per 
“flexibilitzar” el mercat  laboral,  i permetre als estu‐
diants  guanyar  alguns  diners  compatibilitzant  les 
seves  classes  amb  treballs  en  els  que  podien  fixar 
lliurement  l’horari de comú acord amb  l’empresari, 
fins i tot els dies i durada de la seva jornada. 

Però amb el temps molts d’aquests  joves (gran part 
d’ells, com diem, fins i tot graduats universitaris) han 
anat adonant‐se que no hi havia un “més enllà” dels 
“bait”.  Molts  d’aquests  japonesos  ronden  els  30 
anys. Ells, han acabat per descobrir que mai aconse‐
guiran un d’aquests treballs  fixos, ben remunerats  i 
amb assegurança mèdica que els seus pares tenien. 
Estan estancats en aquests llocs de treball ultraflexi‐
bles, com a dependents de cadenes de menjar ràpid, 
cafès o botigues 24 hores. 

En els casos més extrems, com es ve denunciant en 
els últims anys, l’existència de “refugiats de ciberca‐
fé”: precaris  friitaa en que els  ingressos no arriben 
per pagar un habitatge  i es veuen obligats a dormir 
en aquests negocis, que al Japó estan oberts 24 ho‐
res i proporcionen un petit habitacle privat amb una 
còmode butaca, begudes fredes i calentes gratuïtes i 
fins  i  tot,  en  no  pocs,  dutxes  d’aigua  calenta  que 
s’accionen amb monedes. 

I és de les interaccions entre aquests grups de nous i 
vells desplaçats del  sistema de on està  sorgint una 
nova dinàmica social al  Japó.  Ja existeix a Tòquio  la 
seu  d’un  sindicat  de  friitaa,  per  descomptat  total‐
ment aliè als conservadors sindicats tradicionals. Els 
seus membres es barregen en gran part amb  joves 
activistes  que  realitzen  activitats  de  suport  als  day 
workers o als sense sostre. Serà potser per això que 
al Japó es troben escenes curioses com la dels sense 
sostre  cuinant  per  als  activistes  que  participen  en 
mobilitzacions en els últims anys, o els  seus porta‐
veus donant conferències en fòrums on normalment 
un  està  acostumat  a  la  presència  de  saberuts  in‐
tel∙lectuals progressistes. 
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Brasil adopta una retallada de la despesa pública per no sobreca‐
lentar l’economia  

Maig 14, 2010 

A diferència del que succeeix als països econòmica‐
ment més desenvolupats,  les  expectatives  sobre  el 
Producte Interior Brut al Brasil apunten a que aquest 
país registrarà  la taxa de creixement  interanual més 
alta dels darrers anys, prevista al voltant del 6.5%. El 
factor principal d’aquesta  tendència és  la demanda 
interna,  ja que, per exemple,  les vendes minoristes 
han augmentat un 15.7%. El principal banc brasiler, 
Itau  Unibanco,  ha  arribat  a  comparar‐ho  amb  uns 
registres  “dignes  de  la  Xina”;  en  aquest  sentit,  el 
govern ja ha pres mesures per no excedir les expec‐
tatives. 

Per descomptat, aquest contrastat creixement té les 
seves  conseqüències  que  no  sempre  són  positives, 
tot  i que  cal  reconèixer  la bona política que  el  go‐
vern de Lula ha desenvolupat durant la crisi i que ha 
minimitzat  els  seus  impactes.  Hi  ha  riscos: 
l’economia pot estar sobrecalentant‐se, és a dir, pot 
estar  adoptant  un  creixement  espectacular  a  curt 
termini però que no vagi acompanyat d’una sosteni‐
bilitat econòmica en el llarg termini. Bàsicament això 
es pot mesurar a través d’un indicador clau, sobretot 
en el conjunt d’economies emergents: la inflació. 

L’equip polític de Lula es va fixar una  inflació objec‐
tiu del 4.5%, límit que permetria no posar en perill el 
creixement  econòmic.  Però  el  fort  creixement  del 
consum  intern ha provocat que  la  inflació esperada 
per al 2010 es situï al 5.5%,  fet que ha disparat  les 
alarmes  ja que seria molt dificultós revertir aquesta 
tendència. 

Per aquest motiu, el govern brasiler ha adoptat de 
forma  urgent mesures  per  no  accelerar  excessiva‐
ment la taxa de creixement i d’inflació del país. Això 
s’ha traduït en retallades en  la despesa pública, per 

valor de 10.000 milions de  reals  (uns 4.400 milions 
d’euros a tipus de canvi actual). Aquesta acció, que 
ha set felicitada tan pel governador del Banc Central 
brasiler,  Henrique Meirelles,  com  per  diversos  re‐
presentants de les institucions financeres brasileres, 
no representa més del 0.3% del PIB total del Brasil. 
Per tant, no posa en perill els forts programes socials 
tan necessaris en una societat amb elevats contras‐
tos de  riquesa, però  si que dóna un missatge molt 
important  als  inversors  del  país  llatinoamericà:  es 
realitzaran les accions que facin falta per controlar la 
inflació, es mantindrà el creixement en el  futur  im‐
mediat i s’estabilitzarà aquest a llarg termini. 

El Fons Monetari  Internacional demana que es  re‐
dueixi deute públic 

D’altra  banda,  el  Fons  Monetari  Internacional  ha 
llençat un avís, dirigit no només als països desenvo‐
lupats sinó també als que es troben en vies de des‐
envolupament, per a reduir els nivells de deute pú‐
blics. La  institució avisa que als països de  l’OECD el 
rati de deute sobre PIB podria arribar al 110% per al 
2015 de seguir al ritme actual, enfront d’un 73% que 
es va registrar al 2007. 

Avisa  que  aquesta  situació  és  insostenible  ja  que 
pressiona  a  l’alça  els  tipus  d’interès  al mercats  de 
capital  i  perjudica  la  recuperació  econòmica,  que 
s’alenteix. Això seria així perquè cada cop és més car 
aconseguir  finançament per part dels Estats, sobre‐
tot per les economies emergents ja que és sobre que 
acostumen a ser els més necessitats de finançament 
i els que menys credibilitat aixequen. 
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La compra de deute públic per part del BCE no provocarà inflació: 
Trichet afirma que “no estem canviant la política monetària”  

Maig 15, 2010 

En  poc  menys  d’una  setmana,  el  governador  del 
Banc  Central  Europeu,  el  francès  Jean‐Claude  Tric‐
het,  ha  passat  d’assegurar  que  existia  cap  debat 
sobre la intervenció en els mercats de deute públic a 
confirmar  que,  finalment,  el BCE  ha  acceptat  com‐
prar  directament  emissions  de  deute  dels  Estats 
membres  de  la  zona  Euro.  D’aquesta  manera,  es 
trenca una norma de  funcionament  tàcita heretada 
del Bundesbank alemany, el nucli central d’aquesta 
institució financera europea. El volum d’aquest pro‐
grama d’adquisicions de deute no ha  set desvetllat 
per Trichet. 

Aquesta política de monetització del deute públic (a 
través de  la creació de nou diner al sistema)  rep el 
nom de quantitative easing, que es pot traduir com 
“flexibilització quantitativa”.  Implica un augment de 
la base monetària, és a dir, més diner en circulació, 
que  les  teories  econòmiques  i  la  realitat  empírica 
associen amb augments de  la  inflació. Tot  i això, el 
BCE  ha  informat  que  la  monetització  de  deute 
s’esterilitzarà (és a dir, se n’anul∙laran els efectes) de 
tal manera que realment no s’augmentarà la quanti‐
tat de diners en circulació a la zona Euro, mantenint 
intacte el compromís anti‐inflacionista. 

Les  paraules  de  Trichet,  en  una  entrevista  al  diari 
alemany  Handelsblatt,  són  clares  respecte  aquesta 
puntualització  i  el  refús  a  aquesta  política:  “no  es‐
tem modificant  la nostra política monetària. No ens 
estem embarcant en un quantitative easing. Retira‐
rem  la  liquiditat  que  injectarem  al  sistema  bàsica‐
ment a  través de  l’oferiment de dipòsits bancaris a 
mig  termini”.  També  s’ha  mostrat  franc  respecte 
l’estabilitat de preus,  que no  semblaria  estar  ame‐
naçada: “el Consell de Govern del banc no tolerarà la 
inflació”. 

Els efectes del quantitative easing,  com no pot  ser 
d’altra manera, poden ser positius i negatius. Com a 
factors  positius,  cal  tenir  en  compte  que  millora 
substancialment la posició financera de molts Estats 
membres, en el  sentit que  la  rendibilitat que gene‐
ren  els  bons  de  deute  públic  és menor,  reduint  la 
càrrega fiscal dels Estats pel pagament d’interessos. 
A  més,  permet  reforçar  la  figura  de  prestamista 
d’última  instància del Banc Central,  tot  reforçant  la 
credibilitat  dels  països.  D’altra  banda,  els  factors 
negatius  passen  per  la  generació  de  riscos  per 
l’estabilització  de  preus,  és  a  dir,  increments  de  la 
inflació, així com un deteriorament de la confiança i 
independència del Banc Central, un dels pilars de les 
institucions europees. 

Pràctica  ja aplicada entre els països desenvolupats 
però forta oposició del nucli alemany 

La  compra  directa  de  deute  públic  sobirà  per  part 
dels respectius Bancs Centrals és una política que ja 
fa mesos que és aplicada tant per la Reserva Federal 
americana com pel Banc d’Anglaterra, per donar dos 
exemples clars. L’adopció d’aquestes pràctiques van 
ser  ràpides  en  vista  a  reduir  la  pressió  que  podia 
generar  sobre els  interessos a pagar pels bons que 
els respectius dèficits fiscals podien ocasionar. 

Tot  i  això,  el  Bundesbank,  sempre  temorós  de  les 
repercussions  sobre  la  inflació que  aquest  tipus de 
mesures poden provocar, s’ha afanyat a manifestar 
la  seva  posició  crítica  degut  a  les  conseqüències 
negatives que això pot  comportar,  tal  com  s’ha dit 
anteriorment.  L’oposició  d’Axel Weber,  governador 
del  banc  alemany,  juntament  amb  altres  governa‐
dors de bancs centrals minoritaris, va provocar que 
aquesta decisió no s’adoptés per  unanimitat. 
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Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre la relació Àfrica – Xina 
(1)     Forum de Cooperació Xina – Àfrica, Ministeri de Comerç Xinès 
http://spanish.mofcom.gov.cn/subject/sinoafrica/index.shtml 
 
(2)     Recull d’articles del Financial Times sobre les relacions Xina – Àfrica 
http://www.ft.com/indepth/africachina 
 
(3) “China in Africa myths and realities” – Aid Watch 
http://aidwatchers.com/2010/02/china‐in‐africa‐myths‐and‐realities/ 
 
 
Sobre el Banc Central Europeu 
[1] Entrevista a Jean‐Claude Trichet realitzada pel diari Handelsblatt sobre les noves mesures (en anglès) 
http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/_b=2580549,_p=31,_t=ftprint,doc_page=0,fp=false,isPdf=
1;printpdf 
 
[2] Article de la Revista eKonomicus sobre les diverses solucions polítiques que podien ser aplicades a Euro‐
pa: entre elles, quantitative easing. 
http://ekonomicus.wordpress.com/2010/03/27/solucions‐a‐l%E2%80%99europea‐analisi‐de‐les‐diferents‐
receptes‐economiques‐aplicades‐contra‐la‐crisi/ 
 
 
 
 


