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La reforma del Pacte d’Estabilitat Europeu: un petit pas cap a la 

Integració Europea?  

Durant aquest darrer any 2009-10 els Estats de la 
Unió Europea han assistit, estupefactes, al fracàs 
d’una política destinada a controlar el deute i 
dèficit públic dels estats: el Pacte d’Estabilitat i 
Creixement. Efectivament, el deute i dèficit dels 
Estats Membres ha pujat de forma continuada 
gairebé sense excepcions, i fins i tot s’ha 
especulat amb la caiguda d’Irlanda, Portugal i 
Espanya arrel dels seus dèficits excessius. 

Davant d’aquesta situació, la Comissió Europea 
va presentar el passat dia 26 d’Octubre una 
proposta al Consell i al Parlament Europeu per 
tal de modificar els articles del Tractat de la 
Unió Europea referents al Pacte d’Estabilitat, 
amb l’objectiu de dotar-lo de més efectivitat i 
credibilitat. (Veure Annex per una breu 
explicació del disseny del Pacte d’Estabilitat). 

Les reformes proposades per la Comissió donen 
a entendre que l’error del Pacte rau en el disseny 
del seu procediment. D’una banda, la Comissió 

ha reforçat el braç preventiu del pacte, tot 
dotant-lo de sancions (preventives) en forma de 
dipòsit. D’aquesta manera, l’Estat que a causa 
del seu desequilibri fiscal rebi una recomanació 
del Consell, haurà de depositar un 0,2% del PIB 
fins que hagi superat la situació crítica que havia 
causat la recomanació. Amb aquesta mesura es 
posa de manifest la importància, fins ara 
ignorada, del braç preventiu i soluciona, en certa 
mesura, un problema del pacte: el retard de les 
mesures correctives que moltes vegades 
arribaven en un moment en que les sancions 
només poden empitjorar la situació fiscal de 
l’Estat en qüestió. 

Una altra proposta feta per la Comissió referent a 
aquest mateix problema és l’automatització tant 
de les mesures preventives com correctives. Fins 
ara, per aplicar una recomanació o una sanció, 
tant en el braç preventiu com correctiu, era 
necessària la majoria qualificada del Consell. 
Aquest procediment, que ralentitza les decisions, 
és justificat per molts autors i polítics en 
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arguments de legitimitat: un procés més 
automàtic seria un procés menys legítim. Tenint 
en compte els problemes de legitimitat de la 
Unió Europea en si i especialment d’algunes 
institucions concretes, l’argument sembla sòlid. 
No obstant això, s’ha demostrat reiteradament 
que aquesta poca automatització no és efectiva. 

La proposta de la Comissió capgira el procés de 
manera que un cop la Comissió hagi emès la 
recomanació, aquesta es considerarà aprovada 
directament a excepció que el Consell 
aconsegueixi reunir una majoria qualificada en 
menys de deu dies (l’anomenat “reverse voting 
mechanism”). D’aquesta manera també es 
soluciona en gran part el problema de credibilitat 
del Pacte, que té el seu origen en el fet que són 
els mateixos Estats, agrupats en el Consell de la 
Unió Europea, qui decideixen sobre la qüestió 
d’aplicar una recomanació o un Procediment 
d’Excés de Dèficit. Aquest procés de decisió 
podia portar a situacions indesitjades en les quals 
alguns països pressionaven a altres per tal de que 
no se’ls hi obrís un Procediment d’Excés de 
Dèficit. Molts autors coincideixen en apuntar 
que aquest va ser precisament el cas al 2003 amb 
Alemanya i França, als quals se’ls hi va obrir un 
Procediment d’Excés de Dèficit que no va 
superar la majoria qualificada al Consell. 

Per tant, sembla ser que la Comissió hagi apostat 
per agilitzar i automatitzar el procés, tot 
augmentant la seva efectivitat i credibilitat. No 
només això sinó que, amb la seva proposta, dóna 
un gir “supranacional” al Pacte, augmentant el 
marge de maniobra i poder de decisió de la 
Comissió en detriment al Consell de la Unió 
Europea, òrgan intergovernamental per 
excel·lència. Encara falta per veure la resposta 
del Consell i del Parlament Europeu a la 
proposta de la Comissió, ja que, no oblidem, el 
que hi ha ara sobre la taula és una proposta que 
molt probablement serà modificada amb 
esmenes per part dels dos òrgans mencionats 
anteriorment. 

Entre dos focs: legitimitat 
intragovernamental vs. credibilitat 
supraestatal 

Mentrestant, els Estats observen tot el procés 
amb cert recel: la legitimitat d’algunes de les 
mesures de la Unió Europea està en entredit si la 
Comissió guanya poder, ja que la Comissió és un 
òrgan els membres del qual s’elegeixen en un 
procés de democràcia bastant indirecta[1]. 
Aquest problema de legitimitat, a la vegada, 
contribueix directament al dèficit democràtic 
europeu. Diuen. 

Però aquest argument té punts obscurs. 
Primerament, el poder que se li ha otorgat a la 
Comissió, és, en aquest cas, un poder fiduciari, 
per tant, legitimat pels tractats. A més a més, 
existeixen procediments per controlar la 
Comissió: aquesta és responsable de les seves 
decisions davant del Parlament Europeu, el qual 
té poders per dissoldre tota la Comissió en 
complet. I en segon lloc, el dèficit democràtic no 
té la seva causa tant pel procès de decisió per se 
de la Unió Europea, sinó en la ignorància 
general fruit d’una comunicació poc clara i 
efectiva de les Institucions Europees cap al 
ciutadà. Si hi ha un aspecte que està realment en 
entredit després de la crisis és, de fet, la 
credibilitat dels Estats. Una credibilitat en hores 
baixes que només un òrgan supranacional aliè 
als interessos polítics a curt termini de cada Estat 
Membre pot augmentar. 

De ben segur que no estem davant d’una 
proposta perfecta. De totes maneres, ja es pot 
considerar un petit avenç cap a una Unió 
Europea més cohesionada, que avança a poc a 
poc però sense parar cap a un federalisme 
europeu més ampli; un triomf de les teories 
constructivistes vis à vis les teories racionals i 
intergovernamentalistes, que afirmen que la 
Unió Europea està conduida pels interessos de 
cada Estat Membre, principalment interessos 
referents a la conservació de la pròpia soberania. 
Aquest gir supranacional exemplifica el que 
molts autors ja havien afirmat sempre: les crisis, 
tot i que mai son benvingudes ni desitjades, són 
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la base per una integració Europea, són les que 
posen de manifest que una Europa dividida en 
petites Europes no pot triomfar en un món 
globalitzat, ni econòmica ni socialment parlant. 

Breu annex sobre el Pacte d’Estabilitat 

El Pacte d’Estabilitat es va crear a finals dels 
anys noranta per tal de coordinar les polítiques 
fiscals de cada Estat Membre de l’Eurozona. 
Aquest pacte consta d’un braç preventiu i un 
correctiu. 

El braç preventiu consisteix en que cada Estat 
Membre ha de presentar un programa 
d’estabilitat i convergència explicant els seus 
plans per aconseguir uns objectius fiscals a mig-
termini. En el cas que aquests objectius no siguin 
consistents amb les guies econòmiques 
formulades anteriorment pel Consell de la Unió 
Europea, la Comissió pot emetre un avis (early 
warning) al país en qüestió, i el Consell pot 
emetre, amb majoria qualificada, determinades 
recomanacions. 

Quant al braç correctiu, aquest fixa uns nivells 
de dèficit i deute (3% i 60% del PIB 
respectivament) que cap Estat pot sobrepassar. 

Quan un Estat sobrepassa aquests nivells, la 
Comissió prepara un report i en el cas que 
consideri que l’Estat en qüestió està davant 
d’una situació d’Excés de Dèficit, informarà de 
la mateixa al Consell de la Unió Europea. 
Aquest votarà, per majoria qualificada, si l’Estat 
Membre en qüestió es troba davant d’una 
situació d’Excés de Dèficit. En el cas que així 
s’acordi, s’obrirà un Procediment d’Excés de 
Dèficit (EDP en les sigles amb anglès) que 
inclourà una recomanació al país en qüestió per 
tal d’acabar amb el dèficit excessiu. En cas que 
el país no adopti la recomanació, el procediment 
anirà més enllà i el Consell, amb majoria 
qualificada, pot decidir d’adoptar mesures més 
dràstiques, que poden anar des del requeriment 
al país en excés de dèficit de publicar informació 
addicional sobre l’estat fiscal de la seva 
economia fins a imposar multes o dipòsits. 

 

[1]  El Consell Europeu (els Caps d’Estat) 
proposen el president de la Comissió, el Consell 
de la Unió Europea  juntament amb el president 
de la Comissió proposa els comissaris i tota la 
Comissió en conjunt és sotmesa a l’aprovació 
del Parlament. 

 

Article de Mireia Borrell, col·laboradora d’eKonomicus 
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Pujada del tipus d’interès a Austràlia  

Novembre 2, 2010 

El Banc Central d’Austràlia 
ha elevat els tipus d’interès 
per sorpresa, després de 6 
mesos sense canvis, un 
0,25% fins arribar al 4,75%. 
Segons Glenn Stevens, 
governador del Banc 
Central d’Austràlia, la 
pujada es deu a la 
“possibilitat d’un increment 
de preus a mitg termini”. La 
conseqüència més 
immediata ha estat la pujada del valor del dòlar 
australià enfront la “divisa verda”, passant de 
98,90 a uns 99,93 centaus de dòlar nord-americà, 
per tant, quasi fregant la paritat entre les dues 
monedes.  

 

Si observem el gràfic adjunt, veurem la típica 
correlació inflació – tipus d’interès fixat pel 
Banc Central. És per això, que no deixa de 
sorprendre a molts analistes que una disminució 
de l’índex de preus entre el passat mes de juliol 
fins setembre es tradueixi en un augment del 

tipus d’interès legal del diner, quan en teoria la 
reacció hauria de ser la oposada amb una política 
monetària expansiva. 

Tot i això, si també ens fixem en la gràfica del 
creixement del PIB (GDP en anglès) veurem 
com el país oceànic ja registra taxes de 
creixement positives i, per tant, segurament el 
Banc Central interpreta que no fa falta 
l’aplicació d’una política monetària expansiva, 
baixos tipus d’interès. En conclusió, el que 
s’extrau de la decisió del Sr. Stevens són 
diverses idees: 

- El Banc Central Australià considera que la 
recessió per Austràlia ja ha passat. 

- Intentaran atraure capitals estrangers, pel que 
s’ha apreciat la seva moneda enfront el dòlar 
nord-americà. 

- Des del passat mes d’abril, que la seva Balança 
Comercial (Exportacions – Importacions) 
registra superàvit, per tant, no veuen la necessitat 
de tenir un dòlar australià amb un baix tipus de 
canvi respecte altres monedes. 
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+ Consum o + Estalvi?  
Novembre 3, 2010 

Autor col·laborador: Juli Serra (economista per 
la Universitat de Barcelona) 

L’economia és una ciència lúgubre. En les 
definicions més famoses ens topem amb els 
termes “recursos escassos”. Semblant 
asseveració és en realitat molt dura i partir d’ella 
en l’estudi, desenvolupament i aplicació de tal 
ciència pot fàcilment crear insatisfaccions. 

Augmentar consum o estalvi? No m’agradaria 
solucionar el dilema amb un “depèn”. 
Augmentar el consum en un context com l’actual 
és positiu i a més necessari. Consum és 
“conditio sine quo non” d’una economia. 
Només la caiguda del consum arrossega una 
economia a la misèria. Es comença no 
consumint, es continua no produint i s’acaba 
acomiadant. 

Que hi ha de l’estalvi? L’estalvi, o prenguem la 
seva altra cara de la moneda, el deute públic, 
també té els seus efectes perversos que no es 
poden obviar. Molts el consideren com un 
“índex d’empobriment”. Quan un país emet 
deute públic a altres economies paga un preu: el 

“tipus d’interès”. Si augmenta la demanda, 
ceteris paribus, el tipus d’interès augmenta. Si es 
tracta a més de països amb cert deute acumulat ó 
baixos “ràtings” per part d’agències de 
qualificació, es cobra llavors un plus, anomenat 
“prima de risc”, que s’afegeix al tipus d’interès 
del deute. 

Per tant, arribem al nucli del problema, quan una 
economia destina capital al servei del deute, 
deixa llavors de consumir, i per tant, d’invertir 
en infraestructures sobretot. Sí que cal afirmar i 
tenir en compte, però, de disminuir segons 
quines partides pot ser un llast per a una 
economia a llarg termini, sobretot la I+D en el 
cas espanyol. 

Si ens situem en un context d’elevats tipus 
d’interès, les empreses no tenen tants incentius a 
la inversió. Que hi ha darrere d’això? 
Treballadors i per tant, consumidors. A aquest 
fenomen se’l coneix com efecte “crowding out” 
o “expulsió”. La crisi va començar financera, 
mutar a crisis en economia real i ara és en bona 
part crisi de confiança. I si no confiem, ni 
consumirem ni estalviarem. 

 

Els 600.000 milions de Dòlars dels EEUU  
Novembre 4, 2010 

La Reserva Federal ha anunciat una injecció de 
600.000 milions de dòlars, 429.000 milions 
d’euros, que té com a únic objectiu la creació 
d’ocupació. El procés a seguir serà el de la 
compra de bons del Tresor a raó de 75.000 
milions mensuals, fins finals del 2011. A aquesta 
xifra, a més, s’afegiran entre 250.000 i 300.000 
milions procedents d’un programa de reinversió 
d’actius immobiliaris. 

 

A favor i en contra 

Per aquells que estan a favor de la mesura, 
aquesta injecció de diners juntament amb el 
descens dels tipus d’interès ha de servir perquè 
els bancs prestin amb més facilitat a les 
empreses que vulguin invertir. També ha de 
facilitar la compra d’accions, ja que hi haurà un 
intercanvi de bons per diners en mans del públic 
i, d’aquesta manera, un teòric enlairament de la 
borsa. A més, els baixos tipus han de conduir a 
que les famílies demanin préstecs per a la 
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compra d’habitatges o béns de consum. Tot un 
cercle de virtuosisme capitalista que segons la 
molt qüestionada teoria econòmica hauria 
d’acabar amb la reducció de l’elevada taxa 
d’atur als Estats Units. 

En canvi, per als detractors, tanta liquiditat 
planteja greus perills: Un augment de la inflació 
obligaria a pujar els tipus d’interès a la Reserva 
Federal fent així descarrilar tot el projecte actual. 
La FED, Reserva Federal, però ja ha contestat 

que “Les expectatives de la inflació a llarg 
termini romandran estables “. 

La opinió de Stiglitz 

Joseph Stiglitz, Premi Nobel d’Economia el 
2001, s’ha situat en una posició intermèdia i ha 
dit que no creu que la mesura tingui molt efecte 
perquè abans de prendre-la s’hauria d’haver 
sanejat el sector immobiliari i, especialment, el 
financer, origen de la crisi global. 

 

L’Índia i els Estats Units escurcen distàncies  
Novembre 8, 2010 

[Autora Col·laboradora: Marta Gonzalez] 

Dissabte, Barack Obama, president dels Estats 
Units (EEUU), va començar la seva gira per 
Àsia amb l’objectiu de millorar les relacions 
amb les ja innegables grans economies 
emergents. 

No és casualitat que el seu punt d’inici fos la 
capital econòmica de l’Índia, Bombai, un país 
que, des de que el 1947 va assolir la 
independència dels britànics, ha tingut un 
creixement econòmic, tecnològic i poblacional 
sorprenent. 

El mercat indi, amb una població de 1200 
milions d’habitants, un creixement econòmic 
anual al voltant del 9% i una classe mitjana 
consumidora i entusiasta pels productes amb 
segell americà; és des de fa temps un objectiu 
prioritari dels Estats Units. 

Així doncs, Barack Obama va anunciar el 
tancament de 20 acords comercials amb l’Índia 
(valorats amb uns 10.000 milions de dòlars) , 
que podria suposar la creació de més de 50.000 
llocs de treball als EEUU segons previsions 
oficials- una situació molt favorable tenint en 
compte la situació d’augment de l’atur que es viu 
a Estats Units. 

Entre els acords establerts, destaquen el de la 
companyia americana Boeing Co., la venda  
d’avions de transport militar per la Força Aèria 
de l’Índia (avions de càrrega) per un valor 
aproximadament de 4,1 bilions de dòlars i, 
segons la Casa Blanca, representarien la creació 
de 22.160 llocs de treball a la planta de 
producció que té Boeing a Califòrnia. 

Un altra acord destacat, és el de General Electric 
Co., referent a la venda de motors per avions de 
combat lleuger (motors de reacció), una operació 
valorada per 822 milions de dòlars. 

Barack Obama, per la seva banda, va garantir 
una reforma del sistema de control de les 
exportacions amb l’objectiu de no obstaculitzar 
el comerç d’alta tecnologia entre els dos països. 
És a dir, reduir  les restriccions a les 
exportacions dels Estats units a l’Índia. 

A canvi, el president dels Estats Units, va 
demanar a l’Índia una reducció a les barreres del 
comerç i la inversió estrangera en els sectors de 
l’agricultura, el comerç minorista, les 
infraestructures i les telecomunicacions. 

Tot i aquest apropament comercial amb aspectes 
molt positius, la realitat és que només un 10% 
dels béns importats per l’Índia provenen dels 
Estats Units i menys d’un 2% de les 
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exportacions dels EEUU tenen com a destí el 
país asiàtic, que es troba en la dotzena posició de 
soci comercial amb EEUU. 

Les tensions amb el Pakistan, la decadent 
infraestructura, la corrupció i l’extensió d’una 
perillosa guerrilla maoista a diferents regions del 
país, poden dificultar mantenir aquesta aliança. 
Però Estats Units dóna molta importància al 
llegat democràtic i a l’impuls de la cultura 
emprenedora en un país on han evolucionat 
grans empreses fortament competitives a nivell 

mundial. Un dels casos més coneguts és la major 
empresa d’acer del món, Tata, la gran marca 
d’automòbils que ara fabrica també els 
prestigiosos Land Rover. 

Sembla, doncs que el demà de l’Índia es presenta 
amb bones oportunitats econòmiques i socials. 
Vist aquesta nova situació, potser ens podem 
plantejar si existeix una tendència a les aliances 
entre regions, fa un temps Xina-Àfrica i ara 
Estats Units-Àsia. 

 

Barack Obama després de la derrota: èmfasi en l’APEC i en un 

creixement orientat a Àsia  
Novembre 9, 2010 

Tot just desprès de confirmar-se la significativa 
derrota del Partit Demòcrata a les eleccions 
legislatives nord-americanes, Barack Obama va 
iniciar una gira de 10 dies pel sud-est asiàtic, que 
durarà fins al proper cap de setmana del 13-14 
de novembre. Aquesta primera meitat de mes, 
per tant, tots els focus mediàtics de l’actualitat 
econòmica estaran centrats en Àsia i en els 
passos que hi realitzi el president nord-americà, 
que té com a finalitat convertir aquesta regió en 
el factor que consolidi la recuperació econòmica 
dels Estats Units. És allí on tindrà lloc la cimera 
del G-20 a Seul, i és allí també on els líders de 
l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en 
català, organització per la Cooperació 
Econòmica d’Àsia i el Pacífic) es reuniran el 
proper cap de setmana. 

Aquesta trobada anual dels països costaners amb 
l’Oceà Pacífic, l’APEC, que es realitza aquest 
cop al Japó, és molt rellevant pels Estats Units. 
L’estratègia econòmica exterior que 
l’administració Obama ha anat aplicant durant 
aquests primers 2 anys de mandat s’ha basat 
sobretot en passar de fer aliances comercials 
amb Europa a fer-les amb Àsia, degut al 
potencial de les economies emergents que s’hi 
troben i al seu vigorós creixement econòmic tot i 

la crisi financera global. En aquesta cimera, 
Obama es trobarà cara a cara amb potències 
econòmiques com la Xina (amb qui pugna pel 
tipus de canvi dòlar-iuan), Japó o Rússia, però 
també amb els dracs com Corea del Sud, 
Indonèsia, Tailàndia, Singapur o Malàisia. 

Així doncs, aquesta important cimera de 
l’APEC, que tindrà lloc just desprès de la del G-
20, es representa a la premsa econòmica com el 
canvi de paradigma en les relacions 
econòmiques internacionals dels Estats Units. 

Què hi ha a l’agenda a la cimera de l’APEC? 

El tema principal a tractar a l’APEC sempre ha 
estat el comerç. En aquest sentit, hi ha diversos 
projectes de creació d’un espai de lliure comerç 
entre els Estats membres, però el més important 
és el Trans-Pacific Partnership (Aliança Trans-
Pacífica), projecte al que Estats Units està 
guanyant enormes quotes de lideratge. Sembla 
que aquest tema estarà molt present en les 
converses que mantingui Obama amb altres 
líders asiàtics, ja que la propera cimera de 
l’APEC serà precisament a Hawaii i compta amb 
impulsar aquesta TPP. El TPP pretén liberalitzar 
el comerç entre els seus membres d’aquí a 10 
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anys; els membres actuals són Singapur, Brunei, 
Nova Zelanda i Xile, mentre que Estats Units, 
Austràlia, Perú, Vietnam i Malàisia estan a les 
últimes fases de les negociacions, a les que 
sembla que si inclourien Japó, Canadà i les 
Filipines, tot consolidant un dels principals blocs 
econòmics del món. 

D’altra banda, els que ja s’han reunit són els 
ministres de finances dels països de l’APEC, que 
ho van fer aquest passat 4 i 5 de novembre i en el 
que el secretari del Tresor nord-americà, 
Timothy Geithner, ha tingut un paper important. 
El manifest conjunt que n’ha sortit d’aquesta 
trobada clama per acordar accions dins l’APEC 
que impliqui, per una banda, que les economies 
comercialment deficitàries (és a dir, que 
importin més que exportin, com és el cas dels 
Estats Units) impulsin l’estalvi domèstic i 
consolidació fiscal i, per una altra banda, que les 
economies amb superàvit comercial passin a 

dependre menys de la demanda externa i 
realitzin reformes estructurals que faci de la 
demanda interna el catalitzador del creixement 
econòmic. 

També hi van haver paraules pel conflicte amb 
els tipus de canvi: haurien d’estar més aviat 
determinats per les forces de mercat. 

La importància creixent de l’APEC 

L’Asia-Pacific Economic Cooperation no és una 
organització, sinó tan sols un fòrum de trobada 
de 21 països riberencs a l’Oceà Pacífic, en que 
l’objectiu és facilitar la cooperació i integració 
econòmica entre l’est asiàtic i les Amèriques. 
Entre tots els Estats presents, representen el 53% 
del PIB mundial, 44% del comerç global i el 
40% de la població del món. 

Aquí es posa de manifest la importància del que 
s’acostuma a anomenar soft power, o 
poder tou, basat en tàctiques de 
cooperació i atracció política per 
incrementar la quota de poder i 
influència. A la pràctica, defineix 
perfectament aquestes trobades: 
aparicions diplomàtiques “avorrides”, 
compromisos d’inversions comercials, 
projectes de cooperació internacional, 
etc. Aquí i en aquests temes és on 
Obama, precisament, està posant 
l’èmfasi. 

 

Soja: augment de preus  
Novembre 10, 2010 

Tot i que el mercat de matèries primeres de 
Chicago, principal referència per a les 
cotitzacions del sector agrícola, va acabar amb 
guanys i la deixà el preu de la soja en 468 dòlars 
la tona, els preus pagats en la borsa de comerç de 
la ciutat argentina de Rosario fixaven màxims 
històrics en situar-se a 1.300 dòlars la tona. 

Des del passat mes d’abril, que la majoria de 
productors de soja de l’Argentina, tercer 
productor mundial (veure gràfic), es resisteixen a 
desprendre’s de grans volums de mercaderia, 
entre 5 i 6 milions de tones, amb el que fan 
augmentar encara més els preus que es paguen 
per a la planta oleaginosa. Segons la majoria dels 
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analistes, molts dels productors estarien 
disposats a vendre a 1.350 dòlars la tona. 

 

Pel costat de la demanda, les necessitats de les 
fàbriques locals i els exportadors nacionals 
argentins, s’han reprès les compres d’oli de soja 
per part de la Xina, per tant, va en augment. 

Pel costat de la oferta, la producció de soja del 
2010 ha estat rècord amb 55 milions de tones, i 
s’espera que el proper mes d’abril, que és quan 
es recull la soja, estigui entorn els 54 milions de 
tones. S’ha de tenir en compte que el valor actual 
de la soja a Argentina és el més alt de la història 
i s’ubica un 35,4% per sobre del preu d’ara fa 1 
any, i un 73,3 % superior al de fa 2 anys.  

Tal i com s’indicava el mes d’agost de l’any 
passat, les importacions de soja dels EEUU, 
primer productor mundial, s’estan substituint 
progressivament per la soja argentina, ja que 
aquesta no sol estar modificada genèticament. 
Per tant, la pujada de preus al mercat de Rosario 
pot afectar de manera molt directa els preus 
espanyols i europeus.   

 

El Green New Deal i l’economia verda d’Obama està en entredit 

amb l’arribada de la majoria republicana als Estats Units  
Novembre 11, 2010 

La política mediambiental durant aquests 
primers dos anys de legislatura de 
l’administració Obama s’ha centrat 
essencialment en el compromís per la lluita 
contra el canvi climàtic, en contrast al mandat 
anterior de George Bush en que s’anteposaven 

interessos econòmics puntuals. Les 
paraules de Barack Obama ressonaven 
fermes sobre la necessitat de reduir les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GHG), sobre els acords multilaterals 
com el que va representar el protocol 
de Kyoto i sobre la necessitat d’un 
canvi en l’economia impulsat per un 
Green New Deal (joc de paraules amb 
el New Deal del president americà dels 
anys 30, Franklin Roosevelt). 

Però, un congrés americà amb majoria 
republicana pot comprometre definitivament 
l’ambició d’unes polítiques que, ja de per sí, han 
estat molt complicades de tirar endavant enmig 
de la crisi econòmica global. Les eleccions 
legislatives als Estats Units de la setmana 
passada han configurat un panorama polític amb 
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el que serà més complicat impulsar polítiques 
d’aquesta caire. 

Així doncs, líders republicans al Congrés ja han 
anunciat la seua intenció de lluitar en contra del 
que es coneix com Clean Air Act (Llei de l’Aire 
Net) i, si cal, negar-li el finançament a la 
Agència de Protecció Ambiental (EPA, en 
anglès). Aquesta llei havia d’articular i regular el 
negoci dels drets d’emissió de GHG de les 
indústries assignades, tema que es coneix com 
cap-and-trade, o “limitació i comerç” (sistema 
en que s’estableixen uns límits d’emissió de 
GHG a cada indústria particular, qui, en cas de 
voler superar aquest límit, hauria de comprar 
drets a emetre a altres indústries que tinguessin 
excedent de drets). Però el col·lapse del Chicago 
Climate Exchange, institució que centralitzaria 
bona part d’aquest intercanvi de drets, fa que 
aquest programa “estigui mort per a un futur 
immediat”, segons paraules a Fox News de 
Myron Ebell, director del Centre per l’Energia i 
el Medi Ambient (contrari a la llei). 

Hi ha el temor que Obama hagi abandonat 
definitivament tot programa governamental per 
limitar l’emissió de GHG i combatre el canvi 
climàtic. Actualment no hi ha cap referència 
pública sobre quins són els següents passos de 
l’administració federal sobre aquesta matèria.  

La política energètica en relació amb el medi 
ambient, també pot capgirar-se 

L’energia, també, es convertirà en un tema 
important de discussió. Els republicans optarien, 
segons s’anuncia als mitjans de caire republicà, 
per reduir la intervenció governamental en el 
mercat d’energies renovables, juntament amb 
una intensificació de les explotacions 
petrolíferes a les costes nord-americanes i de l’ús 
de la capacitat energètica nuclear. Aquesta 
agenda política seria totalment contrària al que 
ha desplegat Obama fins al dia d’avui. 

I no només pot haver-hi una forta oposició per 
part de la majoria republicana, sinó també dins 
les pròpies files demòcrates a les que pertany 
Barack Obama. Diversos governadors 
demòcrates d’Estats industrials o amb fort 
consum de carbó s’han mostrat sempre adversos 
a les polítiques de Washington, i ara, enmig de la 
paràlisi demòcrata, han intensificat les seues 
veus. Les figures més destacades són Joe 
Manchin, governador reelegit de Virgínia de 
l’Oest, qui ja es va mostrar molt distant respecte 
el President durant la campanya, i Jay 
Rockefeller, senador provinent del mateix Estat. 

 

Controvertida reforma del sistema sanitari a Alemanya  
Novembre 15, 2010 

[Autora Col·laboradora: Marta Gonzalez] 

Finalment, divendres passat, Alemanya ha donat 
llum verda a una de les reformes sanitàries més 
polèmiques dels últims anys. 

El sistema sanitari alemany cobreix 72 milions 
de persones a través d’assegurances públiques, 
mentre que només 8,5 milions d’alemanys 
disposen d’assegurances privades. Aquest 
sistema està compost per 4,3 milions de 

persones, fet que representa l’onze per cent de la 
població activa del país. 

La reforma proposada per Angela Merkel i el seu 
executiu rau en incrementar les actuals 
cotitzacions de la seguretat social del 14,9% al 
15,5% a partir del gener de 2011.  A més, les 
mútues que es trobin amb dificultats 
econòmiques tindran la possibilitat d’ 
incrementar les contribucions dels pacients. 
Finalment, estableixen una sèrie de normes que 
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limiten el poder de les empreses farmacèutiques 
a l’hora de fixar els preus al mercat. 

Amb aquestes mesures, s’estima aconseguir una 
retallada de les despeses del sistema sanitari 
entre 2000 i 3500 milions d’euros, a partir del 
pròxim any. Aquesta decisió arriba en un 
moment on el dèficit del sector sanitari 
s’aproxima als 10.000 milions d’euros. 

La reforma estableix que les proporcions de les 
quotes es distribuiran en un 8,2% del salari dels 
assegurats i el restant 7,3% de la quota 
l’assumirà l’empresari; d’aquesta manera es 
completarà la quota objectiu del 15,5%. 

A banda de la pujada de les cotitzacions, la 
reforma, ideada pel ministre de Sanitat Philipp 
Rösler, implica la consolidació de les 
assegurances mèdiques privades a través de 
l’anomenat “pagament per endavant” dels 
serveis mèdics. La factura d’aquests serveis 
podrà enviar-se a la mútua per sol·licitar el seu 
reemborsament. Aquest sistema, segons 

l’oposició, farà que els qui poden permetre’s 
avançar els diners obtinguin una atenció més 
ràpida. 

Tot i que l’actual govern va negar l’augment de 
les quotes durant la darrera campanya electoral 
del 2009, aquesta decisió ha amenaçat la dèbil 
coalició. Molts experts han llençat dures 
crítiques a la idea d’augmentar les quotes en 
comptes de reduir els costos, ja que els més 
crítics defensen la necessitat de canvis 
estructurals centrats en augmentar els ingressos. 
 No obstant, el ministre de Sanitat Rösler va 
refusar les crítiques, argumentant que la reforma 
estableix un marc “sostenible i socialment 
equilibrat” de finançament del sistema sanitari. 

El sistema de salut alemany és un dels més 
envejats a nivell mundial. Tot i això, la crisi ha 
ocasionat el replantejament de les bases 
econòmiques i polítiques. Aquesta reforma, com 
van declarar des de l’oposició, sembla que posa 
la primera pedra en la privatització del  sistema 
sanitari. 

 

 

El Pacient Irlandès  
Novembre 18, 2010 

La Unió Europea i el Fons Monetari 
Internacional (FMI) estan ultimant la magnitud 
del rescat del sistema bancari irlandès i les 
doloroses retallades que Dublín haurà d’aplicar a 
canvi de la solidaritat europea. Tècnics del Banc 
Central Europeu, la Comissió i el FMI aterraran 
avui mateix a la capital irlandesa per negociar 
amb el Govern de Brian Cowen els detalls del 
pla de rescat, en unes converses que duraran 
unes dues setmanes. Posteriorment, s’espera que 
el Sr.Cowen presenti un pla específic per reduir 
el dèficit fins al 3% del PIB el 2014, partint de 
l’actual 32%. 

Segons la ministra espanyola Elena Salgado “La 
prioritat és l’estabilitat de l’euro i la recuperació 

econòmica” va dir en la recent reunió de 
ministres d’economia dels 27. Ara bé, totes dues 
coses, tant l’Euro com la recuperació econòmica, 
poden saltar pels aires si la “volatilitat” en els 
mercats remata la ja danyada credibilitat de 
l’economia irlandesa. L’Eurogrup coincideix que 
s’està davant un moment crucial per al futur 
d’Europa, ja que una crisi de deute a Portugal, 
similar a la de Grècia, sentenciaria a mort la 
moneda única. 

La UE i l’FMI tenen el fons de 750.000 milions 
preparat. Només cal aclarir dos problemes: 
quants diners serà necessari per reflotar la banca 
i què haurà de fer amb ella el Govern irlandès 
perquè els pecats de les principals entitats no li 
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surtin gratis als seus responsables. El comissari 
europeu d’Economia, Olli Rehn, es va mostrar 
impacient per tancar l’acord final, alertant que la 
situació és “molt urgent i molt, molt greu, de 
manera que no tenim temps a perdre”. El sector 
bancari irlandès necessita, segons les 
estimacions de Dublín almenys 50.000 milions 
d’euros, però alguns càlculs eleven el total del 
rescat fins als 100.000 milions. 

Segurament l’ajuda serà condicionada, al igual 
que va passar amb Grècia, a dràstiques mesures 
de retallada de la despesa pública, supressió de 
milers de llocs de funcionaris, reducció de sous 
públics, i la pujada d’impostos, per garantir la 
devolución del rescat que rebrà de la UE i el 
FMI. 

 

Cancel·lació del deute extern al Congo, la història es repeteix  
Novembre 22, 2010 

Els principals creditors del Congo (RDC) s’han 
posat d’acord per cancel·lar el deute extern amb 
un import total de 7.350 milions de dòlars. Gran 
part de l’insostenible deute es va acumular 
durant la dictadura de Mobutu Sese Seko. La 
cancel·lació rècord del deute va ser anunciada la 
nit del dijous passat pel Club de París i Brasil, un 
grup informal que reuneix als principals països 
creditors del món, en total 19 membres. 

El ministre de Finances del Congo, Matata 
Ponyo Mapon, es va reunir ahir amb 
representants d’aquests països creditors a París, a 
fi de negociar un acord de cancel·lació del deute 
després que el Fons Monetari Internacional 
(FMI) al juliol d’aquest any hagués acordat que 
el seu govern havia avançat prou com perquè el 
país fos qualificat per a l’alleugeriment del 
deute. 

El deute extern de la República Democràtica del 
Congo s’estimava en un total de 13.700 milions 
de dòlars a finals de 2009, dels que 7.530 
milions, quasi un 55%, corresponien al Club de 
Paris, segons estadístiques de l’FMI. 

La gran part del deute del Congo està assegurat 
amb els seus immensos recursos minerals, per 
ordre del llavors despòtic president Mobutu. 
S’ha de tenir en compte que durant la seva 
dictadura, quan el país era conegut com Zaire, 
Congo era conegut com el país més corrupte del 
món. S’estima que la gran majoria dels fons 

prestats durant la dictadura del president Mobutu 
es van perdre a través de la corrupció i per 
finançar la luxosa vida del dictador, els seus 
familiars i els seus més propers aliats. 

 

Des de l’enderrocament del president Mobutu, el 
govern ha tractat de millorar la seva posició 
internacional, a través de la lluita contra la 
corrupció i amb unes rigoroses reformes 
econòmiques. Però fins ara, la inestabilitat 
política i diverses guerres han frenat el progrés 
econòmic i les reformes. Congo segueix, però, 
sent considerat com un dels països més corruptes 
del món. 

Congo: capital París 

En la reunió de París, els països creditors del 
país africà van instar al govern de Kinshasa “a 
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portar a terme noves reformes per millorar el bon 
govern, enfortir l’imperi de la llei i lluitar contra 
la corrupció, totes elles condicions necessàries 

per garantir un desenvolupament sostenible” 
després de l’acordada cancel·lació del deute. 

 

Què és el QE2 i la seva importància  
Novembre 23, 2010 

QE2, “Quantitative Easing”, ó flexibilització 
quantitativa en anglès, és un mecanisme que 
utilitzen els bancs centrals de cada país per 
injectar diners en l’economia, el que es coneix 
com una política monetària expansiva. 
L’expressió QE2 s’ha fet popular durant l’any 
2010, fent referència a una segona ronda de 
flexibilització quantitativa de diners per part dels 
bancs centrals. 

El terme QE2 el donà el professor de la 
Universitat de Southampton, Richard Werner, 
fent referència al famós vaixell “Queen 
Elizabeth 2 (QE2)”. La raó del nom és que el 
prof. Werner creu que la política monetària, com 
a “Quantitative Easing”, no ha estat de veritat 
una flexibilització quantitativa, ja que no hi ha 
hagut un augment en la concessió de crèdits cap 
a sectors productius de l’economia, que és el que 
persegueix en el fons una “Quantitative Easing”, 
és per això, que els bancs centrals segons 
Werner necessiten una QE2. 

Recenment Greg Mankiw 
publicava al seu blog 
diverses raons per 
mostrar-se a favor d’una 
nova injecció de diners a 
l’economia per part de la 
Reserva Federal (FED) 
nord-americana, una QE2: 

“Al igual que Ben 
Bernanke [president de la 
FED], estic més preocupat 
perquè els Estats Units 
adoptin l’estil de 
l’economia japonesa de 
deflació i estancament, que per l’excès 
d’inflació. Una QE2 ajudarà a expandir la 
demanda agregada. Tot i això, crec que la 
reacció serà modesta, ja que no espero que 
aquest tipus d’accions tinguin un gran impacte”. 

 

 

Veneçuela s’enfronta a una crisi comercial  
Novembre 24, 2010 

A Veneçuela l’activitat comercial sembla no 
millorar. Les vendes dels comerços porten 
baixant des de finals del 2008, al que s’ha sumat 
el problema de no poder importar productes de 
l’exterior per l’escassetat de divises a nivell 
internacional. 

Recentment el govern d’Hugo Chávez va fer un 
sondeig en el que els comerciants reconeixien 

que el 85,5% dels que varen importar 
mercaderies varen invertir menys diners que el 
mateix trimestre de l’any passat. 

Segons declaracions del president de 
Consecomercio, “Consejo Nacional de Comercio 
y Servicios”, Fernando Morgado: “En els ports 
veneçolans estranyament no hi ha 
endarreriments i el motiu no és precisament la 
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diligència de l’entitat portuària, sinó simplement 
que la majoria dels importadors que 
tradicionalment portaven mercaderies per 
desembre no ho han fet”. Això sí, de moment la 
falta de productes importats no es centra ni en 
béns de primera necessitat ni en aliments. 

Segons Morgado, el principal factor que ha 
ocasionat aquesta situació és la restricció per 

obtenir dòlars a qualsevol de les tasses de canvi 
oficial.  “Estem fent una crida al govern perquè 
entengui que les polítiques econòmiques han de 
ser revisades, que s’ha de fer un esforç 
importantíssim per revertir el tancament de 
tantes empreses, indústries perquè d’altre manera 
estarem front un escenari d’escassetat” va afegir 
en la seva roda de premsa el Sr. Morgado. 

 

 

El platí, centre de les inversions  
Novembre 25, 2010 

 

Mentre que el preu de metalls com el paladi i la 
plata presenten unes pujades del 60% del seu 
preu des del passat mes de gener, l’or un 27%, el 
platí creix només un 14%, fins situar-se en els 
1.647 Dòlars l’unça. 

El platí és un component essencial en la 
fabricació de catalitzadors per a cotxes i 
camions, pel que s’espera que la possible boom 
automobilístic a nivell mundial el faci pujar molt 
més. L’empresa britànica Johnson Matthey, que 
té pràcticament el monopoli del subsector del 
platí i paladi per a catalitzadors, amb un 65% 
segons el Wall Street Journal,  va anunciar un 
augment del 72% d’aquests per als propers 

mesos. Aquest augment es deu sobretot a que els 
catalitzadors de platí i paladi redueixen les 
emissions nocives dels vehicles i als Estats Units 
(EEUU) han introduït una regulació més severa 
respecte les emisions. També a la Unió Europea 
(UE) s’estan impulsant estàndards d’emisions 
més estrictes que les actuals. 

Però, de on prové la majoria del platí? Les mines 
de Sud-àfrica extreuen el 80% de la producció 
anual del metall. Les tenses relacions laborals 
que està vivint el país africà, juntament amb 
problemes de seguretat en les mines i la fortalesa 
del rand, moneda de Sud-àfrica, front el dòlar 
[veure gràfic] dificulten l’augment de la 
producció. Per tant, es preveu que les 
extraccions de platí en el país africà caiguin 
aquest any fins els 4,6 milions d’unces. 
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El futur de la tonyina vermella  
Novembre 26, 2010 

La Comissió Internacional per a la Conservació 
de la Tonyina de l’Atlàntic (CICAA) en una 
reunió de dissabte passat, va mantenir quasi 
sense canvis la quota de pesca de la tonyina 
vermella per al 2011. Molts grups ecologistes 
exigien una reducció en el nombre de captures 

de l’espècie de almenys 6.000 tones, 
argumentant que la xifra havia estat fixada per 
propi comitè científic del CICAA, per a que les 
poblacions de l’espècie es poguessin recuperar 
per a l’any 2022. 

En concret, després de 10 dies de negociacions, 
els 48 estats membres de la CICAA van acordar 

a Paris reduir la quota vigent de 13.500 a 12.900 
tones, és a dir, una reducció de 600 tones, un 
4,44% per al proper any, reducció que ha estat 
qualificada de simple “gest simbòlic” per moltes 
organitzacions protectores dels drets dels 

animals. 

Segons portaveus del 
grup ecologista Oceana: 
“La quasi estabilitat de la 
pesca equival a un error 
massiu”. Mentre que 
Greenpeace ho qualifica 
de “fracàs, un resultat 
lamentable que no 
permetrà la recuperació 
de l’espècie”. S’ha de 
tenir en compte que la 
comissaria europea de 
Pesca, Maria Damanaki, 
portava sota el braç a 

Paris una proposta de reducció del 50% de les 
quotes actuals. 

Tot i les males notícies per a molts, es preveu 
que a partir del 2013 sigui obligatòri que tots els 
vaixells grans portin a bord observadors 
regionals i que controlin la pesca que faci el buc. 

 

Del pacient irlandès al sacrifici irlandès  
Novembre 29, 2010 

La passada setmana, eKonomicus es feia ressò 
de les darreres notícies aparegudes entorn de la 
crisi financera d’Irlanda. Ara, un cop conegut 
que el rescat financer (bailout, segons la 
terminologia anglesa) s’acabarà produint i que 
només queda acordar els detalls, passem a 
valorar des del nostre punt de vista particular el 
que això suposa dins un context europeu, a la 
Zona Euro. 

Sens dubte, els darrers dies han suposat un 
encreuament de declaracions en un sentit i un 
altre per part de la Unió Europea, dels països 
líders de la Zona Euro i del govern irlandès. Però 
finalment, en una mostra de cinisme desmesurat, 
els socis europeus han acabat per “imposar” 
veladament el rescat d’Irlanda. Encara que 
assegurava disposar de suficients recursos 
financers com per no incrementar el deute 



eKonomicus – Revista d’Economia Mundial 17 

Edició setmanal – 01 a 30 de Novembre 

http://ekonomicus. com 
 

públic, el primer ministre Brian Cowen no s’hi 
ha pogut oposar. 

L’escena és molt visual. Ha estat com un 
sacrifici als déus (en aquest cas, els mercats de 
capital) d’un membre d’Europa, com és la 
societat irlandesa, tot per apaigavar la pressió 
dels mercats sobre la moneda comuna, l’Euro . 
Amb això, la resta de socis europeus pretenen 
evitar mals majors per tots ells, i així desviar 
l’interès i amagar els problemes econòmics de la 
resta de països… pel bé comú. 

No sembla ser que la política europea sobre 
aquests temes sigui consistent. Uns tests d’estrés 
a la banca que han resultat ser molt suaus, un 
Fons d’Emergència Europeu que no pot evitar 

les pressions sobre els bons públic irlandesos i 
portuguesos, la generalització de mesures 
d’austeritat, la negativa a desenvolupar un marc 
de regulació més estricte pels mercats de 
capital… i, ara, el sacrifici d’Irlanda a través de 
dràstiques reformes i reformulació de l’estat del 
benestar. 

Per tant, per molts líders europeus, aquest rescat, 
al cap i a la fi, sembla ser l’alternativa menys 
compromesa amb Europa i amb la relació amb 
els mercats, que són qui finança el deute públic 
dels països membres. En nom de l’Euro, tan sols 
ha calgut assumir paralitzar el desenvolupament 
econòmic d’Irlanda, sumir tot el país en un 
profund desgavell i tallar d’arrel la capacitat de 
progrés de tota una generació d’irlandesos, 
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present i futura, a través de dràstiques reformes. 
Per descomptat, qui voldrà sentir-se europeu 
ara, a Irlanda? 

I si no funciona? 

Bé, i ara la qüestió és una altra. La preservació 
de l’Euro com a moneda passa per evitar que els 
dubtes de solvència dels països amb la moneda 
comuna s’estenguin cap a Portugal i Espanya. El 
fet de sacrificar i rescatar Irlanda, però no 
aconseguir aturar les pressions sobre l’Euro a la 
perifèria del continent, pot ser indicatiu que 
l’estratègia presa no és l’adequada i, per tant, 
posar en entredit l’acord europeu a l’haver-hi 
països molt perjudicats per les decisions 
imposades des d’altres regions. Ha estat, per 
tant, una estratègia molt perillosa. 

En aquest sentit, segons dades que apareixien el 
passat 25 de novembre al Wall Street Journal, el 
rescat de Portugal està xifrat en uns 50.000-
100.000 milions d’euros, mentre que el 
d’Espanya ja implicaria fins a més de 300.000 
milions d’euros. 

Cal vigilar amb el fenomen de les expectatives 
autocomplertes: degut a les expectatives de 
possibles rescats, la pressió sobre l’economia per 
part dels mercats s’intensificarà fins fer realitat 
les previsions i requerir un rescat. Anirem els 
europeus sent rescatats a mesura que les 
pressions del mercat vagin d’una punta a l’altra 
de la Unió? 

 

Il·lustració de Jordi Ortiz Bertol. 

 

Recomanació d’enllaços relacionats amb els temes de la setmana: 

 

Sobre l’APEC 

[1] Acord conjunt dels ministres de finances del 21 membres de l’APEC- 6 de Novembre. 

http://www.apec.org/apec/ministerial_statements/sectoral_ministerial/finance/2010_finance.html 

[2] Questions & Answers: Temes econòmics a l’agenda asiàtica d’Obama desprès de les eleccions 

http://in.reuters.com/article/idINTRE6A40Q220101105?pageNumber=1 

 

Sobre el Green New Deal d’Obama 

[1] The story of cap and trade. Animació de 10 minuts amb l’explicació del mal funcionament del 
sistema cap-and-trade (en anglès). The Story Of Stuff. 

http://www.storyofstuff.com/ 

[2] The Green New Deal Group. Centre de pensament econòmic que ha estructurat la política cap a 
una economia verda en que Barack Obama s’ha basat. 
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http://www.greennewdealgroup.org/ 

[3] L’agenda ambiental d’Obama sota amenaça pels republicans. Article aparegut al The Guardian, 
31 d’octubre 2010. 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/31/republican-onslaught-obama-environment-agenda 

 

Sobre la política de Quantitative Easing 

(1)    Blog de l’economista Greg Mankiw 

http://gregmankiw.blogspot.com/ 

(2) Article de l’economista Edward Hugh: “An Unusual But Interesting Argument Which May Help 
To Understand Why QE2 Is Now Almost Inevitable” – 16/10/2010 

http://edwardhughtoo.blogspot.com/2010/10/unusual-but-interesting-argument-which.html 

(3) Video satíric sobre la QE 

http://www.youtube.com/watch?v=PTUY16CkS-k 

 

Sobre el sector de la pesca de tonyina 

(1)   Pàgina web de CICAA 

http://www.iccat.int/es/ 

(2)   Nombre de captures per país – Butlletí estadístic 2010 

http://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/StatBull39.pdf 

 


