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L’atur a França arriba al 10% de població activa 

Març 08, 2010 

“Ô  idiots  !  c’est  parce  que  vous  travaillez  trop  que 
l’outillage industriel se développe lentement.” – Paul 
Lafargue – polític  francès 

L’agència Eurostat encarregada de  les estadístiques 
econòmiques dels països europeus, ha publicat que 
durant  el  quart  i  últim  trimestre  del  2009,  la  taxa 
d’atur a França ha arribat fins al 10% de  la població 
activa (població en edat i condicions per a treballar), 
el nivell més alt dels darrers 10 anys. 

Concretament es tracta de 2,7 milions de  francesos 
en les àrees metropolitanes. Recordem que el tercer 
trimestre  del  2009  la  taxa  d’atur  era  del  9,2%,  fet 
que significa un augment d’un 0,8%.  

Eurostat situa una taxa d’atur superior (25,3%) per a 
les persones entre 15 i 24 anys. Tot i això, les dones 
semblen ser  les menys afectades,  ja que en  la com‐
paració trimestral la taxa ha baixat un 1,2%. 

Tot i això, bones perspectives 

Malgrat aquestes males dades,  l’economia  francesa 
ha crescut els 3 últims trimestres del 2009: 0,3, 0,2 i 
un 0,6% del PIB i s’espera que també creixi durant el 
primer trimestre del 2010. 

La  inflació  també  ha  tingut  un  repunt  i  l’últim  tri‐
mestre del 2009 va créixer un 0,9%. A més, el govern 
de Sarkozy  sembla haver  reduït el Dèficit Públic en 
una quantia  important: durant  el 2008  França pre‐
sentava  un  dèficit  de  ‐55.700  milions  d’Euros  i 
l’última  dada  del  2009,  segons  l’OCDE, mostra  un 
dèficit de ‐40.400 milions d’Euros. 

De fet, davant les bones perspectives de l’economia, 
fa  unes  setmanes  la ministra  d’Economia  francesa, 
Sra. Christine Lagarde,  ja anuncià una  revisió de  les 
previsions de  creixement per al 2010 amb un 1,4% 
positiu. 

Recordem  que  el  pla  econòmic  francès  s’ha  basat 
durant el 2008 i 2009 en un augment de les ajudes al 
sector  de  l’automòbil.  Aquestes  ajudes  semblen 
haver‐se començat a retirat durant finals del 2009  i 
principis del 2010, que com ja hem dit fa la reducció 
del dèficit públic. L’anunci del govern francès que el 
2010 retirarà el total de les ajudes, va fer que l’últim 
trimestre del 2009 es disparessin el nombre de ma‐
triculacions amb un augment del 21,3%. 

L’opinió de l’Humanitè 

El sector del treball francès semblar estar tocat  i és 
per  això  que  el  diari  francès  l’Humanitè  (90.000  
exemplars/dia;  d’esquerres)  escriu  avui  un  extens 
article en relació al tema. 

Apunta  4  raons  per  a  incrementar  salaris  i  evitar 
manifestacions i vagues com la de la setmana passa‐
da  a  una  fàbrica  de melmelades  a Materna.  Les  4 
raons en  línies generals serien: 1) Per augmentar  la 
demanda interna i el consum; 2) Les empreses solen 
gastar més en dividends que en salaris; 3) Hi ha mul‐
titud  de  llocs  de  treball  precaris,  sobretot  de  mà 
d’obra  qualificada.  També  apuntem  des 
d’Ekonomicus que en general molta mà d’obra quali‐
ficada a Europa decideix anar‐se’n a Estats Units on 
se’ls sol pagar més i solen haver‐hi centres de recer‐
ca més  preparats;  4)  Com  a multiplicadors  per  un 
canvi de tendència en l’economia. 
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L’economia japonesa creix 
Març 09, 2010 

L’economia  japonesa creix en el quart trimestre del 
2009,  estimulada  per  la  demanda  interna,  amb  un 
creixement  del  0,6%,    l’augment  de  la  inversió 
d’algunes empreses  i  la recuperació externa gràcies 
a  un  creixement  de  les  exportacions  cap  a  altres 
mercats asiàtics. 

Concretament,  segons  publicava  ahir  el  govern  ja‐
ponès,  el  Producte  Interior Brut  (PIB)  s’incrementà 
un 1,1% entre octubre i desembre, el que representa 
una taxa analitzada del 4,4%. Recordem que durant 
el 2009, ja havia crescut el 2n i 3r trimestre. 

Punts negatius de l’economia 

No  obstant  això,  en  el  conjunt  de  l’any  2009, 
l’economia  japonesa ha decrescut un espantós 5%, 
enfront el decreixement de  l’1,2% del 2008. el prin‐
cipal  problema,  però,  és  la  deflació  a  la  que  està 
sotmesa el país des de fa 10 mesos i que continuarà 
almenys durant 3 anys segons el propi Banc del  Ja‐
pó. 

Com hem comentat abans, tot i haver hagut un crei‐
xement de les exportacions, aquestes es poden veu‐

re afectades a mitjà  termini per una apreciació del 
ien front al dòlar i l’euro els últims mesos. 

El país a més, presenta un enorme deute públic pro‐
per al 200% del PIB. 

Així  doncs,  el  Sr.  Naoto  Kan, ministre  d’Economia 
japonès   (com  ja varem citar en el nostre article del 
passat 22 de gener) va definir aquest creixement de 
l’últim  trimestre com un “raig de  llum entre els nú‐
vols”. 

Japó vs. Xina 

El  decreixement  japonès  del  2009  ha  permès  a  la 
Xina apropar‐se molt a la segona economia mundial 
en  quant  a  PIB.  El  2009  Beijing  registrà  un  creixe‐
ment del 8,7%, fet que fa que s’acosti a  l’economia 
nipona un total del 13,7%. 

En xifres de PIB, Japó estaria al voltant dels 3,7 bili‐
ons d’Euros  i  la Xina entorn els 3,6 bilions d’Euros. 
Molts analistes ja fa temps que assenyalen que amb 
el  vertiginós  ritme  de  creixement  xinès  no  trigarà 
gaire en superar el Japó. 

 

La Xina avisa d’una propera liberalització d’un Yuan infravalorat 
Març 10, 2010 

Sigui per  les pressions  internacionals que  la Xina ha 
rebut en matèria comercial o bé sigui pel propi inte‐
rès de  l’economia del país, el  governador del Banc 
central xinès, Zhou Xiaochuan, ha anunciat aquesta 
darrera setmana al Congrés Popular que caldrà aixe‐
car les mesures especials sobre la moneda nacional, 

el yuan, “tard o d’hora” (tot seguint una fraseologia 
molt  semblant a  la que aplica  la  Fed per donar  les 
pertinents  senyals als mercats). Es preveu que això 
acabi  amb  una  moneda  infravalorada  i,  per  tant, 
s’apreciï. 
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Aquestes mesures, implantades a 
meitats de 2008, implicaven fixar 
el valor del yuan  respecte el dò‐
lar  sobre  el  6,83  yuan/dolar  de 
forma estable. Van venir motiva‐
des  pels  efectes  negatius  que  la 
crisi  econòmica  global  va  provo‐
car sobre el sector exterior xinés: 
una  important  reducció  de  les 
exportacions, component vital de 
l’economia  del  gegant  asiàtic.  El 
fet  diferencial  es  que  el  valor 
donat  a  la  divisa  era  molt  més 
baix que el que realment hauria de tenir en un mer‐
cat  canviari  lliure,  és  a  dir,  es  va  fixar  un  tipus  de 
canvi molt depreciat. 

Aquesta  política  comercial  ha  set  precisament  el 
blanc  de  totes  les  crítiques  provinents  dels  socis 
comercials de  la Xina, especialment des dels Estats 
Units,  tal  com  ja  vam analitzar  fa unes  setmanes a 
Ekonomicus. Mantenir un tipus de canvi infravalorat 
durant  una  època  de  recessió  mundial  certament 
beneficia  a  la  Xina  en  forma  de  recuperació  de  la 
seva  capacitat  exportadora,  però  ho  fa  a  càrrec 
d’altres països que veuen perjudicada  la  seva  com‐
petitivitat  relativa en el comerç  internacional. Real‐
ment  és  una  política  molt  beneficiosa,  únicament 
aplicable per un Estat tan potent com ho és  la Xina, 
ja que li permet influir en el fluxos comercials i en les 
relacions de poder. Però no s’engloba en el conjunt 
de  polítiques  promogudes,  per  exemple,  dins  el 
marc del G‐20 (els 20 països amb més pes econòmic 
cridats a  liderar  la recuperació mundial). Són mesu‐
res que, en cas de ser aplicades per  tots, molt pro‐
bablement durien a una  situació molt pitjor que  la 
present. 

El moment en que s’aplicarà i la intensitat en que es 
farà és  tot una  incògnita,  ja que depèn de diversos 
factors: (i) el comportament òptim dels exportadors 
xinesos, (ii) el previst increment de la inflació al país, 
ja que una forta pujada dels preus interiors (perjudi‐

cial,  en  tot  cas)  pot  ser  compensada  eficientment 
amb una apreciació del yuan, i (iii) l’atracció de capi‐
tals estrangers que busquin desestabilitzar l’evolució 
de  la moneda  i treure’n profit,  ja que permetre flo‐
tar  la moneda  implicarà  una  ràpida  apreciació  del 
seu valor. 

La Xina, però, no recula en política exterior 

Tot  i aquesta declaració d’intencions durant el Con‐
grés  Popular,  que  pot  ser  interpretada  com  un  se‐
nyal  de  conciliació  davant  les  acusacions 
d’unilateralisme  i com una voluntat de voler partici‐
par  en  unes  regles  de  joc  comunes  dins  el  tauler 
econòmic  internacional per  sortir de  la crisi, no vol 
dir que  la Xina cedeixi a  les pressions més enllà. So‐
bretot pel que  fa a matèria exterior, on han  reafir‐
mat  la seva posició de distanciament vers  les políti‐
ques desenvolupades per Europa  i Estats Units con‐
tra  Iran,  i  que  vam  detallar  en  un  passat  article  a 
Ekonomicus. 

També  es  segueix  notant  la  seva  força  davant 
l’Organització Mundial del Comerç, on les denúncies 
presentades per Xina davant  il∙legalitats  comercials 
dutes  a  terme  per  altres  membres  (normalment 
dumping i subvencions a productes no permeses) ha 
incrementat  aquest  darrer  any,  tot  i  que  a  nivell 
d’organització, el volum d’irregularitats ha disminuït 
notablement. 
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Uganda aposta per l’ecoturisme 
Març 11, 2010 

Uganda, situada a l’est d’Àfrica, decideix apostar per 
l’ecoturisme, tot donant suport a  la conservació pel 
medi ambient i per espècies en perill d’extinció, com 
el ximpanzé. 

Henrietta  Fore,  Administradora  de  l’Agència  dels 
Estats  Units  per  al  Desenvolupament  Internacional 
(USAID), va participar  la setmana passada a Uganda 
en la inauguració de les noves infraestructures i cen‐
tre  per  al  senderisme  Kaniyo  Pabidi  a  la  Reserva 
Forestal de Budongo. 

Com sol passar en aquests casos,  ja s’han  fet previ‐
sions  d’ingressos:  es  calculen  entre  350.000  i 
450.000 dòlars l’any, gràcies a activitats com el sen‐
derisme,  allotjament  turístic,  etc. Uganda  ha  rebut 
ajudes  dels  Estats  Units  per  a  construir  unes  ins‐
tal∙lacions  al  bosc  de  Budongo,  al  centre‐oest  del 
país. 

Actualment la Reserva de Budongo, declarada com a 
Reserva el 1932, ocupa uns 793 km2, més de dues 
vegades  l’extensió  del  Parc  Natural  del Montseny, 

dels  quals  només  un  53%  és  bosc.  El  47%  restant 
forma part de pastures i agricultors. 

És  curiós perquè,  tot  i  ser Reserva  Forestal des de 
1932,  s’extrau  fusta  ininterrompudament  des  de 
1915, fet que fa també que només el 53% de  la su‐
perfície  sigui bosc. És per això que el Departament 
de Boscos d’Uganda reconeix que Budongo es troba 
en un greu “estat de degradació” a causa de  la tala 
il∙legal de fusta, la caça i les invasions. 

També es parla de que  la població  local participi en 
el  projecte  i  s’inclogui  la  venda  de  productes 
d’artesania local i aliments per al nou centre turístic. 

Les catàstrofes d’Uganda 

La setmana passada va haver‐hi inundacions al país i 
es calcula que entorn a 400 persones han perdut  la 
vida i unes 300.000 més s’han quedat sense casa. 

Els principals problemes que afecten en l’actualitat a 
Uganda són: els conflictes armats del nord del país, 
el paludisme i el SIDA. 

 

 
Turquia mostra una posició de força davant el FMI 

Març 12, 2010 

Assolint  un  fet  a  l’abast de  pocs  Estats  en  aquests 
temps  de  profunda  crisi,  Turquia  s’està  mostrant 
capaç d’asseure’s a  la  taula de negociacions al ma‐
teix nivell d’autoritat que el Fons Monetari    i,  fins  i 
tot, prendre el  control del procés. Tant és així que 
desprès  de  18 mesos  d’estires  i  arronses,  ambdós 
parts  encara  no  han  arribat  a  un  acord  sobre  les 

condicions en que ha d’estar subjecte el préstec del 
FMI per valor de 20.000 milions de dòlars. Aquesta 
mateixa  setmana,  desprès  d’una  trobada  entre 
l’equip del Ministeri de finances turc, encapçalat per 
Ali Babacan,  i una  comissió del  FMI  a Washington, 
s’ha confirmat que  la decisió de Turquia es posposa 
fins al maig. 



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 6 

Edició setmanal � 08 a 14 Març 

http://ekonomicus.wordpress.com 
 

De fet, dona la impressió que és 
el mateix  FMI qui  té  interès en 
arribar  a  un  acord  amb  un  go‐
vern turc que ha aconseguit una 
posició de força econòmica molt 
important. Sobretot d’ençà que 
s’ha  confirmat  que  hi  torna  a 
haver  creixement  positiu  en 
l’activitat  econòmica  del  país, 
gràcies  a  un  increment  del  PIB 
de  l’últim trimestre del 2009 de 
vora el 5%. El FMI veu  la neces‐
sitat de  l’ajut d’aquesta  institu‐
ció en el  fet que  la política domèstica està  lluny de 
ser  estable  i que  els mercats  internacionals  encara 
trontollen,  i per tant,  les condicions de finançament 
extern són  força estrictes. És en aquest últim sentit 
que preveuen el màxim risc, ja que el creixement de 
Turquia s’ha basat en un ampli dèficit  fiscal, com  la 
majoria  de  països  occidentals,  de  fet.  Lògicament 
aquest desequilibri s’ha de finançar.  

El  principal  problema  que  això  genera  en  un  país 
com Turquia, i que també senyalen diversos mitjans 
de  comunicació  financers,  és  l’anomenat  efecte 
crowding out.  Seguint  la  teoria econòmica  clàssica, 
això consisteix en que si  la credibilitat d’un Estat no 
és prou elevada  com per aconseguir  atreure  sufici‐
ent  capital  estranger  amb  l’objectiu  de  finançar  el 
deute públic,  aquest  Estat  es  veu obligat  a obtenir 
els fons dels mercats financers de dins del país. Això 
significa que,  tenint en compte que es  troba en un 
context  d’importants  restriccions  a  l’endeutament, 
es detreuen recursos dels mercats que d’altra mane‐
ra  podrien  anar  a  parar  a mans  de  prestataris  pri‐
vats. 

Unes eleccions properes  i el bon context econòmic 
suggereixen a Erdogan retardar l’ajuda 

Però  el  cert  és  que  les  polítiques  desenvolupades 
han afavorit que Turquia hagi arribat a una posició 
econòmica gairebé immillorable tenint en compte la 
situació en que es troba, per exemple, la Unió Euro‐

pea (institució que, de fet, li ha tancat les portes a la 
integració econòmica repetides vegades). El sistema 
bancari  turc mostra  la seva solidesa amb el  fet que 
no  hi  ha  hagut  cap  caiguda  dels  bancs  nacionals, 
probablement  gràcies  a  una  política monetària  de 
tipus d’interès molt baixos  i a  l’absència de previsi‐
ons de que s’augmenti. D’altra banda, la lira segueix 
en un valor relativament depreciat respecte  l’euro  i 
el  dòlar,  fet  que  contribueix  a mantenir  un  sector 
exportador fort. 

Tot  en  conjunt,  permet  al  govern  de  Recep  Tayyip 
Erdogan qüestionar‐se si és convenient o no accep‐
tar  l’ajuda del FMI. Segons es desprèn de declaraci‐
ons  als  mitjans  de  comunicació  nacionals  (veure 
Hürriyet  o  Today’s  Zaman  en  versió  anglesa),  els 
principals  representants  del  sector  financer  turc 
estan a  favor de mantenir  la  independència econò‐
mica;    en  paraules  del  director  de  Finansbank,  “el 
FMI representa una assegurança a llarg termini, però 
durant  aquests  temps  difícils,  ens  en  em  sortit  bé 
sense aquesta política; un escenari catastròfic no té 
sentit encara que no s’accepti l’ajuda del FMI”. 

En canvi, aquesta mesura del FMI seria ben  rebuda 
per part d’inversors i actors econòmics estrangers, ja 
que  la  seva  prioritat  seria  garantir  l’estabilitat  dels 
mercats.  En  aquest  sentit,  el  destacat  economista 
d’origen  turc Nouriel  Roubini,  professor  de  la Uni‐
versitat de Nova York, s’hi mostra favorable degut a 
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l’efecte  positiu que  podria  tenir  sobre  la  confiança 
dels inversors, fet que contribuiria a una recuperació 
més ràpida i sòlida i ajudaria a millorar el panorama 
creditici del país. 

Per últim, però, hi ha una motivació molt significati‐
va al darrere de la posició del govern. Aquest any es 

celebren eleccions  legislatives  i acceptar  l’ajuda del 
FMI  podria  significar,  per  una  part,  una  imatge  de 
debilitat i incapacitat, i per una altra part, implicaria 
l’adopció d’importants  restriccions a  la despesa pú‐
blica  i a mesures d’austeritat que, a  la fi, serien no‐
tablement impopulars. 

 

Estats Units vol revisar els seus Tractats de Lliure Comerç  
Març 13, 2010 

Barack Obama assegura que promourà d’ara en en‐
davant relacions amb aliats clau com Corea del Sud, 
Panamà i Colòmbia, per avançar sobretot en els TLC 
(Tractats de Lliure Comerç) pendents. 

Els TLC són acords comercials entre 2 ó més països. 
La principal característica sol ser l’eliminació ó rebai‐
xa dels  aranzels  existents  en  el  comerç dels països 
firmants.  Es  regeixen  segons  les  regles  de  l’OMC 
(Organització Mundial del Comerç) ó per acord entre 
els països firmants. 

Els principals Tractats de Lliure Comerç que té Estats 
Units en l’actualitat són: 

‐          EEUU amb els països d’Amèrica Central: Hon‐
dures, Guatemala, El Salvador, … 

‐                   EEUU amb tots els països d’Amèrica menys 
Cuba. Actualment no està en  funcionament,  sobre‐
tot per  les dures crítiques que ha rebut de diversos 
països  Sud‐americans,  com  Veneçuela  per  part  de 
Chávez. 

‐          EEUU amb Canadà i Mèxic. 

‐          EEUU amb Colòmbia. 

El president dels Estats Units va dir que promouria 
sobretot el sector exportador nord‐americà, clau per 
a la creació de nous llocs de treball.  Ja s’ha anunciat 
l’ambiciós  pla  de  duplicar  el  volum  exportador  del 
país en els propers 5 anys, fet que podria crear uns 2 
milions de llocs de treball. 

Actualment el país presenta una taxa d’atur del 10% 
i la Balança Comercial (Exportacions – Importacions) 
presenta un dèficit de  ‐40,18 bilions de dòlars, que 
s’ha  vist  incrementada  des  de  principis  del  2009, 
quan llavors era de ‐26,55 bilions de dòlars. 

La promoció del ja mencionat sector exportador s’ha 
concretat amb la creació de l’Oficina de Promoció de 
les Exportacions, depenent en un principi del Depar‐
tament  de  Comerç  dels  Estats Units.  Els  integrants 
de  la  nova  oficina,  celebraran  la  primera  reunió  a 
l’abril.  Entre  els  assistents  a  la  primera  reunió  hi 
haurà  la  ja coneguda Secretària d’Estat, Hillary Clin‐
ton,  el  Secretari  del  Tresor,  Timothy Geithner,  i  el 
Secretari de Comerç, Gary Locke. 

Segurament  la  nova  oficina  s’orientarà  més  a  les 
petites i mitjanes empreses (els paràmetres de peti‐
ta  i mitjana empresa a Nord‐Amèrica  són diferents 
que  els  catalans, per  exemple, una petita  empresa 
és  aquella  amb  menys  de  500  treballadors).  En 
aquest sentit va anunciar un augment de 2.000 mili‐
ons de dòlars anuals en el finançament que oferirà a 
les empreses el Banc d’Exportacions i Importacions. 

Concretament  Barack  Obama  va  afegir  que 
s’asseguraria  que  les  empreses  dels  Estats  Units 
tindrien “accés lliure i just als mercats”, on va afegir 
que  “això  es  comença  posant  en  pràctica  amb  els 
acords comercials amb els que ja comptem”. 
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Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre França 
[1] L’Humanité – Quatre bones raons per augmentar els salaris (en francès) 
http://www.humanite.fr/Quatre‐bonnes‐raisons‐de‐relever‐les‐salaires 
 
Sobre la Xina i comerç internacional 
[1] Organització Mundial del Comerç –  Informe sobre  les mesures del G‐20 en comerç  i  inversions, de Se‐
tembre 2009 a Febrer 2010 (en anglès) 
http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trim_report_08mar10_e.doc 
 
Sobre Estats Units 
[1] Departament de Comerç dels EUA – Colombia Free Trade Agreement (en anglès) 
http://www.ustr.gov/trade‐agreements/free‐trade‐agreements/colombia‐fta 
 
 


