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El context econòmic del cop d’Estat al Níger 

Febrer 22, 2010 

Aquest passat 18 de  febrer, Mamadou Tandja, pre‐
sident del Níger, va ser retingut a la seva residència i 
deposat del seu càrrec per un cop d’Estat de l’exèrcit 
a  la  capital, Niamey.  Els militars  rebels han  format 
una  junta  militar  provisional  de  govern  amb 
l’objectiu de destacar a Níger  com  “un exemple de 
democràcia i bona governança”, segons paraules del 
portaveu  dels  colpistes,  liderats  per  Salou  Djibo. 
Níger és un dels països econòmicament més pobres 
d’Àfrica  (última  posició  de  l’índex  de  desenvolupa‐
ment humà al 2009), però molt rica en recursos na‐
turals al  seu  subsòl: és el  tercer productor mundial 
d’urani (segons altres fonts, ocuparia el quart lloc). 

Les mines d’urani són una de  les principals fonts de 
riquesa  del  país,  tal  com  ho  demostren  les  dades 
macroeconòmiques.  Tot  i  que  la major  part  de  la 
població depèn encara de l’agricultura (al voltant del 
40%  del  PIB,  donant  ocupació  al  90%  de  la  força 
laboral), el  sector miner en  sí mateix  representa el 
16% del total de  l’activitat econòmica al Níger. Grà‐
cies al repunt del preu del urani al mercat internaci‐
onal  i  a  l’ampliació  de  les  concessions mineres,  el 
govern  depèn  dels  ingressos  que  genera  aquesta 
activitat,  tant  per  la  participació  directa  en 
l’explotació com per l’exportació del producte; per sí 
sol,  el urani  representa  el 87% de  les exportacions 
totals, tot i que Níger no destaca per la seva capaci‐

tat exportadora, que és tan sols del 19% en relació al 
PIB  (mentre  que  la mitjana  africana  es  situa  en  el 
37% amb dades del 2008 –African Economic Outlook 
i Banc Mundial). 

Però, a més, el sector miner és el centre dels greus 
problemes  econòmics  i  socials del Níger,  ja que  és 
un  factor  de  desestabilització  clau  i  els  fluxos 
d’inversió directa estrangera varien en  funció de  la 
situació del  sector.  Per un  cantó,  per  les pressions 
internacionals  en  favor  de  mantenir  el  monopoli 
d’explotació  francès  que  hi  restava  present  durant 
dècades o permetre  l’entrada  a  altres  competidors 
estrangers.  Tradicionalment,  els  interessos  france‐
sos,  liderats  per  l’empresa  nuclear  Areva,  domina‐
ven  l’extracció d’urani de  l’ex‐colònia  francesa,  fins 
que en els darrers anys, el govern de Tandja va obrir 
el  mercat  a  nous  contractes  d’explotació,  en  els 

quals,  entre  d’altres,  hi  va  entrar 
l’empresa de capital xinès China National 
Nuclear  Corp.,  fet  que  va  permetre  a  la 
Xina posicionar‐se en un  lloc preeminent 
pel  control  del mercat  energètic.  Aquest 
moviment  estratègic,  fruit  de  la  política 
xinesa d’abandonar la producció energèti‐
ca  utilitzant  petroli  o  carbó  en  favor 
d’altres fonts com el urani, va ser vist com 
una amenaça per part de París. 

D’un  altre  cantó,  a  nivell  intern,  per  la 

Creixement del PIB ‐ 2008  4,80%
PIB per càpita ($ corrents)  349 $
Composició del PIB per sectors    

Agricultura  39%
Indústria  17%
Serveis  44%

Relació exportacions/PIB  19%
Relació exportacions/PIB dels països menys 
desenvolupats  33%
Pes d'Àfrica en les exportacions mundials  3,5%
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resistència que plantegen els tuaregs que habiten a 
les  zones  riques d’urani  en  favor d’un més  just  re‐
partiment de les rentes nacionals derivades d’aquest 
sector  econòmic  i  d’una  harmonia  entre  les  seves 
activitats  tradicionals,  bàsicament  ramaderia,  i 
l’explotació  de  les mines  d’urani.  La  lluita  entre  el 
moviment  armat  i  el  govern de Niamey que no ha 
complert els acords de descentralització que es van 
acordar a  la dècada dels 90 ni respecta els drets de 
la població autòctona sobre el territori s’ha intensifi‐
cat d’ençà l’aprovació el 2007 del nou Codi de Mines 
que va permetre l’obertura del sector. 

Ràpida  restauració  de  l’ordre  amb  la  connivència 
de la població 

El cop d’estat es va dur a  terme en un moment de 
debilitat  política  de  Tandja  i  enmig  de  fortes  críti‐
ques  socials  a  la  postura  de  l’ara  ex‐president  de 
voler reformar la Constitució per poder presentar‐se 
a  un  tercer mandat  i  reforçar  el  sistema  de  caire 
presidencialista,  erigint‐se  ell mateix  com  a  home 
fort.  En  aquest  sentit,  l’oposició  va  boicotejar  les 
eleccions  legislatives  del  passat  octubre  i  la  Unió 
Europea  va  suspendre  la  seva  ajuda  al  desenvolu‐
pament. 

El tret més significatiu del poc suport de  la població 
aquestes  intencions  i del fracàs de  les polítiques del 
govern deposat és que al dia següent és va tornar a 
fer vida normal als mercats de Niamey. 

 

La confiança empresarial a Alemanya baixa 
Febrer 23, 2010 

Tal  i  com  ja  varem  tractar  en  el  nostre  article  del 
passat  15  de  gener,  l’economia  alemanya  sembla 
que no es mostra molt bona de salut. 

La  confiança empresarial a Alemanya ha baixat du‐
rant el mes de febrer, després d’haver pujat durant 
10 mesos consecutius, segons l’Institut for Economic 
Research Alemany  (IFO)  situat a Munic. Després de 
les males dades publicades el passat mes de gener 

per el Institut Nacional d’Estadística en que es mos‐
trava  una  caiguda  del  5%  del  PIB,  els  empresaris 
alemanys no es mostren gaire esperançats de cara al 
futur. 

La majoria d’experts  esperaven una pujada  fins  als 
96 punts de confiança, però l’índex s’ha situat en els 
95,2 punts, front els 95,8 del mes de gener, és a dir, 
un descens de 0,63%. L’economia Alemanya es basa 

en  gran  part  en  el  sector  exportador  de 
mercaderies  d’alt  valor  afegit  i  el  fet  que 
aquests últims mesos l’euro s’ha mantingut 
com  una  moneda  forta,  ha  afectat  a  les 
exportacions de mercaderies al fer‐les més 
cares respecte altres monedes. 

En  un  article  recent,  el  Sr.  Hans‐Werner 
Sinn,  director  de  l’IFO,  considera  que 
l’economia alemanya  es recuperarà passat 
l’hivern. 
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El preu del coure cau 
Febrer 24, 2010 

Al  preu  del  coure  influeixen molts  factors  i  princi‐
palment les expectatives de sectors com la construc‐
ció  i  l’automoció.  Cal  destacar  que  els  principals 
consumidors d’aquest metall  són per aquest ordre: 
Europa,  la Xina  i Estats Units. Els principals produc‐
tors  d’aquest  metall  són  bàsicament  països  sud‐
americans: segons  l’U.S. Geological Survey, Xile pro‐
dueix el 40% del total del coure, Perú un 8% i Mèxic 
un 3%. 

El  fet que  l’economia  sud‐americana  es  fixi bàsica‐
ment en el dòlar i que Estats Units sigui un dels con‐
sumidors  principals  (extrau  un  7%  del  coure  total, 
però consumeix un 15% del coure total) fa que com 
la majoria de metalls, aquest depengui en gran me‐
sura de les fluctuacions del dòlar. 

D’aquesta manera, si observem el gràfic veurem una 
certa correlació entre el preu del coure i la deprecia‐
ció  del  dòlar  front  l’euro  dels  últims  mesos.  Així 
doncs, un dòlar dèbil fomenta que el preu del coure 
expressat  també en dòlars augmenti. Les expectati‐
ves de l’economia també influeixen en els preus dels 
metalls, per tant,  la majoria d’experts atribueixen  la 
davallada del preu del coure entre gener  i  febrer a 
les males expectatives dipositades en l’economia i la 
possible retirada d’estímuls per part de l’estat. 

De  tota manera,  s’espera que  la  recupera‐
ció de l’economia xinesa dispari els propers 
mesos  la demanda de coure per a  la cons‐
trucció,  tot  i  que  ja  s’especula  amb  una 
possible  bombolla  especulativa  basada  en 
aquest metall, és  a dir, un preu  situat per 
sobre la demanda. Es pensa que el preu del 
coure  no  reflecteix  el  que  realment  s’està 
demandant. 

La major part del coure, per cert, es nego‐
cia a Londres  (London Metal Exchange)  i a 
la Borsa Mercantil de Nova York  (Comex)  i 

recentment, degut a  la gran quantitat de demanda 
d’aquest metall, a la borsa de Xangai. 

Petita història de la mineria a Xile 

Xile,  al  ser  el  principal  productor  de  coure,  fa  que 
COCHILCO (Comissió Xilena pel Coure, depenent del 
Ministeri  de Mineria)  tingui  gran  influència  en  les 
extraccions de coure i en l’evolució del mercat. A tall 
informatiu, es pot dir que a principis del  s.XIX, Xile 
produïa unes  19.000  tones  l’any de  coure  i  actual‐
ment la producció està prop de les 5.200.000 tones. 

Aquest  gran  augment  és  degut  a  diversos  factors, 
però  principalment  a  l’entrada  d’empreses  nord‐
americanes  a principis de  segle que  s’instal∙laren  a 
les mines xilenes,  i molts cops  l’estat xilè a canvi de 
les  concessions d’explotació no  rebé  res  a  canvi. A 
partir  de  1951,  però,  aquesta  situació  canvià  una 
mica amb  la  creació de  societats mixtes, organitza‐
des un 49% per entitats xilenes i un 51% en la majo‐
ria  de  casos  per  empreses  d’Estats  Units.  El  1971 
amb Salvador Allende al poder, el conjunt del sector 
miner es va nacionalitzar. Posteriorment, el general 
Pinochet  fundà el 1976 CODELCO  (Corporació Naci‐
onal del coure de Xile) per a gestionar l’extracció de 
coure  i  que  encara  opera  actualment  (COCHILCO 
depèn de CODELCO). 
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Es crea el CALC 
Febrer 25, 2010 

Cancún ha estat el lloc escollit per a organitzar la XXI 
cimera de l’anomenat Grup de Rio. 

El Grup  de  Rio  és  la  principal  organització  d’estats 
d’Amèrica  Llatina  i  es  reuneix  anualment. 
L’organisme es creà el 1986 amb  la declaració a Rio 
de  Janeiro,  per  part  de  Brasil,  país  organitzador, 
Veneçuela,  Argentina,  Perú,  Mèxic,  Colòmbia,  Pa‐
namà  i  Uruguai.  El  1990  s’afegiren  Xile,  Equador, 
Bolívia i Paraguai. Durant la dècada del 2000 ja s’han 
adherit  la  resta  de  països  de  l’Amèrica  Llatina  i  el 
Carib: Guatemala, El  Salvador, República Dominica‐
na,  Haití,  Costa  Rica,  Belize,  Guyana  i  l’any  2008, 
Cuba. 

Sempre s’ha dit que el Grup de Rio és una alternati‐
va  a  l’OEA  (Organització  d’Estats Americans),  orga‐
nització que engloba tots els països americans. Tot i 
que seria objecte d’un altre article,  l’OEA es creà el 
1948  i  està  liderat  pels  Estats  Units,  que  amb  la 
complicitat  de  Canadà  intenta  en  general  imposar 
les seves polítiques. 

La XXI cimera 

Els principals temes tractats i acordats a la cimera de 
Cancún han estat: 

a) Creació de la Comunitat d’Estats Llatinoamericans 
i Caribenys (CALC), que ha de substituir en un futur 
al Grup de Rio,  i ha de comptar amb un total de 32 
països. 

b)  Incorporació  de  Jamaica  al  Grup  de  Rio,  futur 
CALC. 

c) Mesures  d’ajuda  als  damnificats  pel  terratrèmol 
d’Haití. 

d) Tal  i com  ja vàrem comentar en el nostre article 
del passat 14 de gener, segurament els  temes  trac‐

tats  a  la  cimera  han  girat  també  entorn  de  l’ALBA 
(Aliança Bolivariana per als pobles de la nostre Amè‐
rica) i la futura moneda d’aquest, el Sucre. 

e) Des  de  l’editorial  de  la Revista,  també  suposem 
que s’haurà parlat del Banc del Sud i el paper que en 
un  futur  pot  tenir  aquest  enfront  al  Banc Mundial 
com a prestamista d’última instància. 

f)  Apart d’aquests, oficialment es diu que s’han trac‐
tat temes com el narcotràfic,  les migracions de per‐
sones i el canvi climàtic. 

Les diferències Uribe – Chávez 

Des de  l’arribada al poder el 2002, que s’ha relacio‐
nat  el  president  colombià,  Álvaro  Uribe  amb  dues 
coses: La  lluita contra  les guerrilles de  les FARC  i  la 
seva simpatia pels Estats Units. La relació que pugui 
haver‐hi  entre  ambdues  no  és  l’objectiu  d’aquest 
article. 

És  ben  sabut  que  el  fet  que  el  govern  de  Bogotà 
tingui simpatia per Washington és mal rebut pel Sr. 
Chávez  i  això  fa que  aquests últims  anys  la  relació 
entre els dos mandataris  i els dos països s’hagi ten‐
sat. 

El passat dia 22 es va viure un moment de confusió, 
quan  els  dos  presidents  varen  protagonitzar  una 
forta  disputa  verbal,  amb  tot  un  seguici 
d’acusacions. 

Amb  això,  la  resta  de  presidents  que  hi  havia  pre‐
sents es mostraren en acord d’elaborar una propos‐
ta que obtingui el compromís de Veneçuela i Colòm‐
bia  d’evitar  atacs  públics.  Amb  això,  el  president 
mexicà, Felipe Calderón, anuncià que tant Colòmbia 
com  Veneçuela  havien  acceptat  “conduir  les  seves 
diferències amb un diàleg amistós”. 
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La vaga general a Grècia debilita al govern i obliga a posposar im‐
portants emissions de deute públic 

Febrer 26, 2010 

Grècia  continua  el  seu  procés  de  desestabilització 
econòmica   a un  ritme difícil de posar‐hi  fre.  Justa‐
ment aquest dimecres passat dia 24 de febrer, gran 
part del país es va aturar en vaga general  i va pren‐
dre els carrers de  les principals ciutats sota un clam 
unit:  no  a  l’aplicació  de  les mesures  d’austeritat  a 
que es veu obligat el govern grec degut a  la pressió 
internacional, sobretot del nucli econòmic europeu. 
I parlem de “gran part del país” perquè, segons en‐
questes publicades als mitjans de comunicació grecs 
i  internacionals, més de  la meitat dels grecs està a 
favor tan del govern de Papandreou com de les me‐
sures aplicades fins el moment. 

De totes maneres,  les protestes de milers de perso‐
nes han aparegut en una setmana molt poc oportu‐
na pel Ministeri de  finances que dirigeix Papacons‐
tantinou.  Sigui  a  causa  del  considerable  malestar 
social,  del  continu  augment  dels  interessos  de 
l’assegurança d’impagament del deute grec (els cre‐
dit  default  swaps,  o  CDS)  o  de  l’amenaça  de  Stan‐
dard&Poor’s de baixar  la qualificació del deute pú‐
blic  grec,  la  notícia  ha  transcendit  fronteres  i  ha 
afectat negativament  a  les expectatives que  els  in‐
versors internacionals poguessin tenir de cara a Grè‐
cia. 

Tan és així, que el govern s’ha vist obligat a posposar 
indefinidament  la  gira  per  Àsia  i  Estats  Units  que 
tenien  previstos  fer  amb  la  intenció  de  reunir‐se 
amb  inversors clau  (un roadshow, com s’anomenen 
aquest  tipus  d’actes  en  el  món  financer)  i  poder 
col∙locar  títols  de  deute  públic  grec  per  valor  d’un 
2.000 milions d’euros, emissió que ja vam comentar 
en un article anterior a Ekonomicus. En canvi, a Eu‐
ropa,  gràcies  a  la  retòrica  política  de  grecs  i  ale‐
manys,  les  perspectives  encara  són  prou  positives 
com  per  mantenir  contactes  amb  inversors  euro‐

peus, tot  i que aquesta gira s’ha hagut de posposar 
també  fins  la  setmana  vinent  per  a  que  hi  hagi 
temps de que els ànims temperamentals es calmin i 
per a que s’hi posi el propi ministre Papaconstanti‐
nou al capdavant; en definitiva, amb el mateix estil 
que la ministra espanyola Elena Salgado a Londres fa 
unes  setmanes. A Europa  s’espera que els mercats 
de  capital  adquireixin  entre  3.000  i  5.000  milions 
d’euros en bons de l’Estat a 10 anys. 

Aquesta  serà,  en  definitiva,  una  prova  de  foc  per 
intuir  la  solvència que  tindrà Grècia a  curt  termini. 
Tal com es planteja, si  la venda de bons és un èxit, 
significarà que hi ha expectatives als mercats euro‐
peus de que Grècia és capaç de  solucionar els pro‐
blemes  econòmics  (o  al  contrari, que  en  tot  cas  la 
Unió Europea durà a  terme un  rescat  financer  i  tot 
acabarà  bé  dintre  els  seus  límits).  En  canvi,  si  la 
col∙locació de bons no  segueix el  ritme esperat,  les 
pors  financeres  és  faran més  intenses  i  obligarà  a 
Grècia  i a  la resta de països europeus a realitzar ac‐
cions encara més fortes al respecte; en aquest cas, la 
fractura social podria arribar a límits encara per veu‐
re. En  tot cas, en total el Ministeri de  finances grec 
espera que  al  llarg de  l’any pugui  vendre bons per 
valor de 54.000 milions d’euros, xifra necessària per 
finançar  les despeses actuals que no queden cober‐
tes pels  ingressos corrents; rere aquesta  intenció hi 
ha l’amenaça de baixar la puntuació del deute públic 
grec. 

Grècia no  és  l’únic país d’Europa  en  emetre  títols 
de deute aquest març 

És possible que Grècia trobi competència per captar 
les  inversions, europees o globals, cap al deute pú‐
blic. Països que també estan en el punt de mira crític 
com  Espanya,  Portugal  o  Irlanda  tenen  previst 
aquest mes de març emetre bons del Tresor. També 
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països  de  solvència  contrastada  com  França  o Ale‐
manya ho  tenen previst;  en  aquest  darrer  cas, per 
valor  d’uns  5.000  milions  d’euros  i  a  un  tipus 

d’interès del 2.50%, mentre que en el cas de França 
són 8.000 milions. 

 

Estats Units mantindrà els tipus d’interès baixos  
per un llarg període 

Febrer 27, 2010 

El Sr. Ben Bernanke, governador de la Reserva Fede‐
ral nord‐americana, va decidir dijous passat mante‐
nir els tipus d’interès entre el 0 i el 0,25% durant un 
llarg període de temps va dir. 

Aquesta decisió  va  ser deguda  a  les males notícies 
de l’economia d’Estats Units: baixada de la venda de 
vivendes de segona mà, caiguda de la confiança dels 
consumidors (segons anuncià un estudi de l’ Univer‐
sitat de Michigan) i anunci de la caiguda del PIB l’any 
2009, d’un 2,4%  i deixa el 2009 com un dels pitjors 
anys de la història de l’economia del país. 

Recordem  que  les  polítiques  keynesianes  recoma‐
nen un tipus d’interès baix en èpoques de crisi i taxa 
d’inflació baixa. 

D’aquesta  manera,  el  congressista  nord‐americà 
Barney Frank va admetre que “òbviament,  l’atur és 
el  major  problema”.  Les  previsions  de  la  Reserva 
Federal estimen una  taxa d’atur de entre el 6,5  i el 
7,5% el 2012. 

Tot i això, sembla que la majoria van oblidar l’anunci 
del creixement del PIB nord‐americà el quart trimes‐
tre del 2009 d’un 1,475% (5,9% anualitzat). 

Tal  i  com  ja  comentarem en un anterior article, en 
què  mencionàvem  l’augment  dels  tipus  d’interès 
d’emergència,  la decisió de Bernanke pot estar en‐
globada  en una  estratègia  conjunta de  la  FED. Des 
de  l’editorial d’Ekonomikus  creiem que no està  tan 
clar que els tipus d’interès es mantinguin baixos per 
un llarg període (superior als 6 mesos): 

a) Degut  a que  el deute  nord‐americà necessita  fi‐
nançar‐se. 

b) Per alguns bons resultats econòmics (com el crei‐
xement del PIB del quart trimestre passat). 

c) Per primer cop en 21 mesos, hi ha hagut un aug‐
ment de la producció industrial, tot i ser aquesta de 
només un 0,9%. 

Tot  i això, si com sembla  l’objectiu de  la FED no és 
només  el  creixement,  sinó  també  la  creació 
d’ocupació,  llavors  la pujada de tipus es podria per‐
llongar més del previst. 

Degut  a  la  decisió  de  Bernanke,  la  borsa  de Wall 
Street  acabà  pujant  el  total  del mes  de  febrer  un 
2,6%. 

 

L’atur a Nova Zelanda creix 
Febrer 27, 2010 

L’atur a Nova Zelanda creix a un gran ritme, segons 
ha  publicat  l’agència  estatal  d’estadística.  El  nivell 
d’aturats és el més gran de l’última dècada. 

Les dades per a l’últim trimestre de l’any passat han 
estat del 7,3%, enfront del 6,5% del tercer trimestre, 
és a dir un creixement del 12,3%. Concretament es 
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tracta d’unes 168.000 persones sense feina, el nivell 
més elevat des de 1999. 

El fet que l’atur es centri en els homes, fa que molts 
experts  apuntin  a  un  deteriorament  del  sector  in‐
dustrial  (construcció  i manufacturer)  on  la majoria 
de treballadors són homes. 

Paula Bennett, ministra de  treball neozelandesa,  ja 
s’ha afanyat a subratllar que  l’accés al mercat  labo‐
ral per part de molts joves ha fet augmentar el total 
de població activa (força de treball). 

Els últims anys, el govern de l’actual John Key (Nati‐
onal  Party  –  partit  conservador)  i  l’antiga  primera 
ministra Helen Clark  (“Labour Party”  ) ha entrat en 
dèficit públic. 

Així doncs, s’observa al segon gràfic com el país ha 
passat  d’un  superàvit  públic  (ingressos majors  que 
les  despeses)  entorn  al  5,5%  el  2006,  a  un  dèficit 
públic aquest darrer 2009 d’un ‐3,5%. 

Per tant, sembla que l’estat nova zelandès està bas‐
tant endeutat. Des de  l’Editorial d’Ekonomikus con‐
siderem  que  aquest  fet  té  bastant  relació  amb  la 
taxa d’atur,  ja que un estat endeutat és  incapaç de 
dur a terme polítiques de foment de l’ocupació com 
seria el cas en contextos de crisi. 

Un  estudi  recent  del  Fons  Monetari  Internacional 
mostra com  la majoria de bancs de Nova Zelanda  i 
Austràlia  s’han  salvat  almenys  en  part  de  la  crisi 
financera  i semblen haver assegurat els seus comp‐
tes. 

 

   

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Níger 
[1] Anna Bednik (2008): Niger’s mine war. Publicat a Le Monde Diplomatique, edició anglesa. 
http://mondediplo.com/2008/07/06uranium 
Traducció al català disponible a: http://www.ecodiari.cat/?seccio=noticies&accio=veure&id=2631 

[2] Íñigo Macías & Marc Bou (2008): La Xina a l’Àfrica: de safari o promovent el desenvolupament? Publicat a 
Revista del centre d’estudis Jordi Pujol. 
www.jordipujol.cat/files/articles/MBou_i_IMacias‐Aymar.pdf 

1Taxa d'atur 

2Déficit fiscal s/PIB 
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[3] Africa Economic Outlook, versió online. Revisió de la situació econòmica i les polítiques desenvolupades 
al continent i per països. 
 http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/west‐africa/niger/#/macro_economic_policy 

Sobre Alemanya 
[1] Institut of Economic Research (IFO) de Munic: 
http://www.cesifo‐group.de/portal/page/portal/ifoHome/a‐winfo/d1index/10indexgsk 

Sobre Nova Zelanda 
[1] Estudi del Fons Monetari Internacional sobre la solvència del sector bancari Nova zelandès 
 (New Zealand vulnerabilities in Internacional Perspective – Ray Brooks i Rodrigo Cubero – Octubre 2009) 


