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L’economia italiana trenca les previsions i s’enfonsa  
Març 15, 2010 

Durant  el  2009,  el  PIB  italià  ha  decrescut  un 
5,1%,  fet  que  suposa  la  pitjor  dada  des  de 
1971, segons ha publicat  l’ISTAT (Institut Naci‐
onal  d’Estadística  Italià).  D’aquesta  manera 
Itàlia entra oficialment en recessió. 

Pel  que  fa  a  l’últim  trimestre  del  2009,  hi  ha 
una caiguda del 0,3% respecte al 3r trimestre. 
Segons  l’ISTAT,  un  dels  factors  d’aquesta  dis‐
minució també ha estat que durant el 2009 hi 
ha  hagut  dos  dies  laborables menys  que  els 
altres  trimestres de  l’any.  El mes de  febrer passat, 
tant  el  Fons  Monetari  Internacional  com  el  Banc 
Central d’Itàlia  es mostraven  esperançats per  a  les 
previsions de  cara  al 2010  i pronosticaven un  crei‐
xement d’un 1%, però segurament aquest pronòstic 
s’haurà de corregir. 

Pel que fa al sector exterior, com sol passar en con‐
texts de  crisi,  les  importacions han augmentat més 
que  les  exportacions.  Concretament  les  importaci‐
ons augmenten un 0,4% i les exportacions un 0,1%. 

En l’informe mensual del mes de març, el Banc Cen‐
tral Europeu a més s’alertava del Dèficit Públic que 
està començant a  incórrer  Itàlia, concretament un  ‐
5,3% del PIB. (2) 

De  tota manera, des d’Ekonomicus  volem  ressaltar 
que  quasi  totes  les  variables  macroeconòmiques 
semblen ser positives: producció industrial en menys 
decreixement que altres anys, creixement de vendes 

al menor, balança comercial recuperant‐se… Però  la 
taxa d’atur italiana comença a ser preocupant. Men‐
tre que el 2007 un 6,1% de  les persones amb edat  i 
condicions  per  treballar  no  treballava,  ara  la  taxa 
està  al  voltant del 8%. És  sabut  també que  la  taxa 
d’atur  sol anar  retardada en el  temps, així en èpo‐
ques de crisi, sol ser l’última variable que augmenta i 
en èpoques de bonança,  l’última variable en dismi‐
nuir. 

A més, gran part d’aquest atur es concentra en po‐
blació immigrant. El fet que gran part de l’agricultura 
italiana  es  concentri  al  sud  del  país  fa  que molts 
immigrants decideixin anar‐hi a  treballar.  L’exclusió 
social  d’immigrants  africans  al  sud  d’Itàlia  era  ja 
palesa abans de  la crisi  i com que ara molts d’ells  i 
molts  italians es troben a  l’atur fa també que s’hagi 
encès la guspira que ha encès les tensions i en certs 
casos de la Regió Meridional i de Sicília, odis racials. 

 

 

A Europa, problema en les futures pensions  
Març 16, 2010 

El nombre de persones entre 60 i 65 anys sobrepas‐
sarà aquest any per primera vegada en la història als 

que s’iniciïn en el mercat  laboral a  la Unió Europea, 
amb un dèficit de població  activa que  superarà els 



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 3 

Edició setmanal � 15 a 21 de Març 

http://ekonomicus.wordpress.com 
 

200.000 treballadors, segons un estudi elaborat per 
l’asseguradora Allianz. 

“A mesura que la generació del ‘baby boom’ arribi a 
l’edat de  la  jubilació,  la diferència  s’anirà ampliant, 
arribant als 8,3 milions el 2030 (de dèficit de pobla‐
ció  en  edat  de  treballar)”,  va  explicar  l’economista 
en  cap  i  director  de  desenvolupament  corporatiu 
d’Allianz, Michael Heise. 

En  concret,  en  el  global  de  la  U.E.  resideixen  uns 
28,6 milions de persones, amb edats entre els 15  i 
els 20 anys, mentre que  la població d’entre 60  i 65 
anys  arriba  als 28,8 milions de persones. Allianz  fa 
extensible aquesta tendència, que impossibilitaria el 
sosteniment dels sistemes públics de pensions, tam‐
bé  a  Rússia,  Canadà,  Corea  del  Sud  i  Xina,  entre 
d’altres països del G‐20. 

Mentrestant, al Japó  la situació és més “dramàtica” 
que a  la UE,  ja que  la diferència és de 4 milions de 
persones, amb 6 milions de persones que acaben de 
finalitzar  els  seus  estudis  i  10 milions  que  esperen 
jubilar‐se. “Fins  i tot avui,  la desocupació és un pro‐
blema àmpliament estructural, el bagatge educatiu i 
formatiu de moltes persones que busquen  feina és 
incompatible amb els  requisits del mercat  laboral”, 
va advertir Heise. 

Així doncs,  l’asseguradora  insta a adaptar  les condi‐
cions  laborals  a  una  població  activa  envellida,  de 
manera que “el principal desafiament” de la UE con‐
sisteix a incrementar la proporció de persones grans 
en actiu, en la línia plantejada pel Govern per ampli‐
ar l’edat legal de jubilació. 

“La  tasca  consisteix  a  crear  l’entorn  adequat  en  el 
mercat  laboral.  Si  la  Unió  Europea  aconsegueix 
aquest  objectiu,  podria  servir  com  a model  davant 
l’envelliment  general de  la població  a  tot  el món”, 
argumenta Heise, que avala  la  reforma del  sistema 
de pensions i la retallada dels incentius a la prejubi‐
lació que  ja han  implementat diversos  estats de  la 
UE. 

Recordem que el passat 5 de març la comissió euro‐
pea  ja  demanà  que  es  treballés més  temps  per  a 
poder pagar el 100% quan un cotitzant acabi de tre‐
ballar.  Segons  el  president  de  la  Comissió,  Sr.  José 
Durão  Barroso,  treballar  més  no  significa  sempre 
allargar  l’edat de  jubilació. Com és d’esperar aques‐
tes  paraules  ja  van  crear  a  principis  de mes  certa 
controvèrsia  enfront molts  sindicats  europeus,  so‐
bretot aquests dies a Portugal, Grècia i Espanya. 

 

La política energètica veneçolana estreny llaços amb Bielorússia 
Març 17, 2010 

Veneçuela  continua el  impuls d’una política  consis‐
tent en la promoció de llaços comercials amb aquells 
Estats que, recentment, estan quedant més al marge 
de  l’estructura diplomàtica  i comercial més ortodo‐
xa,  promoguda  pels  països  més  forts 
d’organitzacions  com  l’OMC  o  l’OECD.  En  aquest 
sentit, el president Hugo Chávez ha anunciat la firma 
d’un  potent  contracte  energètic  entre  Veneçuela  i 
Bielorússia,  país  dirigit  per  Aleksandr  Lukashenko  i 

considerada l’última dictadura d’Europa per diversos 
analistes i polítics europeus. 

Aquest acord  té el  seu punt  central en  la  formació 
d’una  empresa  pública  que  funcionarà  com  a  joint 
venture de capital veneçolà i bielorús, amb l’objectiu 
de cobrir una quarta part de  la demanda de gas del 
país  europeu.  A  més,  també  inclou  l’assignació  a 
preus preferencial de 80 mil barrils de petroli diaris 
per  Bielorússia  a  partir  de  l’1  maig  d’aquest  any, 
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segons paraules del propi Chávez als mitjans de co‐
municació nacionals. 

El petroli serà posteriorment refinat en plantes bie‐
lorusses i els derivats seran comercialitzats a Europa, 
permetrà  d’aquesta manera  Veneçuela  instal∙lar‐se 
al mercat europeu. 

Lligant‐ho amb la política exterior veneçolana abans 
anunciada,  tots  dos  governants  van  destacar  que 
l’ocasió ha estat propícia per consolidar la relació no 
només en el polític, l’econòmic i el social, sinó també 
en  l’ideològic. “Les nostres  idees es  fonamenten en 
el socialisme, en  la  independència  i en  la sobirania, 
que  són  factors  essencials  del món multipolar  que 
volem”, va assenyalar el mandatari veneçolà. 

Aleksandr  Lukashenko,  president  de  Bielorússia,  es 
troba  aquests  dies  a  Caracas  de  visita.  Per  la  seva 
banda, va anunciar  la creació “conjunta d’un potent 
grup  comercial”  que,  des  de  Veneçuela, 
s’encarregarà  de  promocionar  a  Llatinoamèrica  la 
tecnologia i els productes bielorussos. 

També van avançar en acords relatius a la fabricació 
d’habitatges, de materials per a  la construcció, a  la 
dotació en diverses ciutats de xarxes de gas domès‐
tic i en l’explotació de diversos jaciments de fosforita 
i d’altres minerals. “Són plans molt seriosos perquè 
els veneçolans puguin gaudir d’algunes de  les avan‐
tatges del poble bielorús. Estem disposats a transfe‐
rir tot el que tenim per a que això sigui així”, va dir el 
president Lukashenko. 

 

L’agenda econòmica dels Liberal‐Demòcrates pot ser determinant 
al Regne Unit  

Març 18, 2010 

Els  governs  amb  majoria  absoluta  al  Regne  Unit 
semblen haver‐se acabat  si ens atenem a  les diver‐
ses enquestes recentment publicades als mitjans de 
comunicació  anglesos. D’elles  es  desprèn  que  ni  el 
Partit  Laborista  de  Gordon  Brown,  actualment  al 
poder, ni  el  Partit Conservador de David Cameron, 
partit a  l’oposició que fins fa poques setmanes  lide‐
rava  tots  els  pronòstics  amb majoria  absoluta,  po‐
dran reeditar un govern que disposés de  la majoria 
de  seients  a  la  Cambra  del  Comuns.  Això  significa 
que el  tercer principal partit al país, els Liberal De‐
mòcrates, tenen la clau per formar la coalició gover‐
nant que sorgeixi de les eleccions d’aquest juny. I les 
seves  receptes  econòmiques  en  els  temps  actuals 
són  observades  amb  detall  pels  principals  actors 
econòmics anglesos. 

En aquest sentit, els LibDems (com són anomenats al 
Regne Unit) han apostat per transmetre un missatge 
econòmic, sigui per boca del seu candidat Nick Clegg 

o del seu portaveu econòmic Vincent Cable, basat en 
el compromís de mantenir el país dins la qualificació 
de “triple A”,  la màxima, que elaboren  les agències 
internacionals  de  ràting  financer.  La  pèrdua 
d’aquesta credibilitat sembla ser la major preocupa‐
ció dels inversors anglesos. 

La via per aconseguir‐ho no és innovadora: reduir el 
nivell  actual  de  despesa  pública.  La  diferència  està 
en que Vincent Cable aposta per  fer‐ho a un  ritme 
més  relaxat  que  el  que  voldrien  els  Conservadors. 
Per  la  banda  dels  ingressos  fiscals,  proposen  una 
reforma bastant ambiciosa del  sistema  tributari ac‐
tual  al  Regne  Unit,  bàsicament  consistent  en  aug‐
mentar  l’exempció  fiscal  sobre  la  renda  percebuda 
de  fins  a  10.000  lliures,  fet  que  podria  beneficiar 
milers  de  contribuents  de  la  classe  mitja  i  baixa, 
alhora  que  es  lluitarà  contra  l’elevada  evasió  del 
pagament  dels  impostos.  Dos  objectius,  a  primera 
vista, una mica oposats. 
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D’altra banda  i  relacionat amb  la Unió Europea, els 
liberal‐demòcrates  també  es  mostren  a  favor  del 
impuls  de  certes  polítiques  econòmiques  a  nivell 
europeu;  com  a mínim, més  a  favor  que  els  altres 
dos  partits  tradicionalment menys  euròfils.  Defen‐
sors de les mesures que es van decidir en el seu dia 
al  Tractat  de  Lisboa,  proposen  mantenir  el  focus 
sobre les polítiques europees actuals amb la finalitat 
de  fer‐les  més  efectives,  en  comptes  de  tornar  a 
dissenyar nous mecanismes  institucionals  i  assumir 
els excessius costos de transició que comporta qual‐
sevol reorientació a Europa. 

De l’arena política als mercats financers 

Aquesta notícia d’un possible govern  sense majoria 
han generat un seguit d’atacs a la lliura esterlina que 

s’han  saldat  amb  una  forta  pèrdua  del  valor  de  la 
divisa. De nou, el  funcionament dels mercats  finan‐
cers  s’ha vist afectats  fortament per  l’àmbit polític, 
ja  que  els  inversos  temen  que  l’any  acabi  amb  un 
govern de coalició massa dèbil com per fer front als 
reptes econòmics  i al dèficit de prop del 13% sobre 
el PIB de les finances públiques. 

Donada  aquesta  situació,  els  LibDems  es  veuen  ja 
obligats  a  realitzar  ingents  esforços per  augmentar 
la credibilitat dels principals grups  financers  i  inver‐
sors no només  cap al  seu partit,  sinó  també  cap al 
fet que les millors polítiques econòmiques són aque‐
lles  desenvolupades  en  governs  multipartidistes. 
D’altra manera,  el paper positiu o negatiu que pu‐
guin jugar les expectatives pot ser crucial. 

 

Es continuarà pescant tonyina, de moment 
Març 19, 2010 

Ahir es va votar a  la 15ena Convenció  sobre el Co‐
merç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna 
i  Flora  Silvestres  (CITES  en  anglès)  a Doha  (Qatar), 
rebutjar la proposta de Mònaco d’incloure la tonyina 
vermella al llistat d’espècies protegides. 

En concret  la proposta va comptar amb 68 vots en 
contra, 20 a favor (països europeus)  i 30 països que 
es varen abstenir. 

També es va rebutjar la proposta de la Unió Europea 
que  supeditava  la  introducció  de  la  tonyina  a 
l’apèndix  I del CITES als  resultats de  la Conferència 
Internacional per a  la Conservació de  la Tonyina de 
l’Atlàntic, que se celebrarà al novembre. 

Els  criteris  seguits per  adoptar  aquesta decisió han 
estat  molt  diversos:  ecològics,  conservacionistes, 
polítics, socials i fins hi tot comercials. La Convenció 
a  començar  el  passat  dia  13  i  durarà  fins  al  25  de 
març. 

El fet que Japó sigui el principal consumidor d’aquest 
peix va fer que el primer ministre, Yukio Hatoyama, 
mostrés  la seva satisfacció, tot  indicant que “és bo” 
que s’hagi rebutjat  la proposta. La forta oposició de 
la delegació japonesa a la proposta de Mònaco, a qui 
van donar suport els Estats Units  i  la Unió Europea, 
va donar els seus fruits, el que ha aconseguit calmar 
els ànims de molts nipons que temien una alça dels 
preus  de  la  tonyina,  peça  central  dels  amants  de 
plats com el sushi. 

Tot  i això, encara hi ha països  i organitzacions, com 
Greenpeace, que demanen una moratòria per salvar 
els caladors a  l’Atlàntic  i  la Mediterrània. Recordem 
que  des  de  1958  la  tonyina  a  la mediterrània  i  a 
l’Atlàntic  s’ha  reduït  un  75%,  segons CITES  i  el  go‐
vern de Mònaco. 

Concretament,  Japó  importà  al  llarg del  2009 unes 
23.900 tones de tonyina vermella de l’Atlàntic Nord, 
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tot i que disposa d’unes 20.000 tones per evitar que 
es  dispari  el  preu  algun  dia. Moltes  organitzacions 
ecologistes  s’oposen a que el  Japó  segueixi  fomen‐

tant  la  sobreexplotació  de  la  població  de  tonyina  i 
demanen captures controlades. 

 

Desigualtat econòmica, desigualtat de gènere, a l’Índia  
Març 20, 2010 

Tot  i  que  l’Índia  sempre 
ha  marcat  grans  figures 
femenines  en  el  món 
polític,  com  per  exemple 
Indira  Gandhi  o  Sonia 
Gandhi  (presidenta  del 
Partit  del  Congrés,  actu‐
alment  al  poder),  el  país 
asiàtic  encara  ha  de  fer 
grans  esforços  per  acon‐
seguir  una  major  repre‐
sentativitat  de  la  dona 
tant  a  la  política  índia 
com  a  la  seva economia. 
Facilitar  que  la  igualtat 
d’oportunitats  per  am‐
bdós  gèneres  per  aspirar  a  posicions  de  presa  de 
decisions, tot superant l’imperant sistema de castes, 
és  l’objectiu que s’ha marcat part de  la coalició del 
govern nacional, liderat pel Partit del Congrés. 

En aquest sentit, a principis de març es va promulgar 
una  llei que  intentava  garantir que el 33% dels  se‐
ients del Parlament nacional es reservessin a dones, 
amb  la  finalitat  de  generar  incentius  a  una major 
participació d’aquest sector en  la política; a  la vega‐
da,  això  s’hauria  de  traduir  en  el  impuls  a  canvis 
estructurals  en  l’actual  segmentació  de  la  força  de 
treball a  la  Índia, fet que contribuís a una major re‐
partició  tant  del  poder  com  de  les  rendes  socials 
(passar dels actuals treballs no remunerats a d’altres 
reconeguts i remunerats). 

En  definitiva,  portar  a  una  transformació  del  país, 
acostant‐los als paràmetres de benestar  i d’igualtat 

d’oportunitats  marcats  per  altres  països  relativa‐
ment més desenvolupats. Aquesta decisió, però, ha 
estat  apunt  de  costar  la  continuïtat  de  l’actual  go‐
vern  en  quant  dos  partits  de  la  coalició  governant 
van amenaçar en retirar el suport al Partit del Con‐
grés. 

El sistema de castes és encara molt fort a l’Índia; i és 
més  imperant en aquelles  zones menys desenvolu‐
pades  i més  fragmentades social  i  religiosament. És 
en  aquestes  situacions  en  que  més  s’acusa 
l’absència d’igualtat d’oportunitats no només entre 
homes  i dones,  sinó  també entre els diferents  sec‐
tors  de  població.  Precisament  els  partits  que  han 
aturat  el  desenvolupament  d’aquesta  llei  tenen  el 
seu  feu  polític  en  els  dos  Estats  més  pobres  de 
l’Índia: Uttar Pradesh i Bihar. 
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Economia informal com a conclusió 

La  importància  de  l’economia  informal  és  la  que 
explica en molts casos les desigualtats de gènere: en 
el cas de  l’Índia, el 86% del treball en aquest sector 
era  desenvolupat  per  dones.  Aquesta  economia 
desregulada  i no reconeguda és  la que deixa actual‐
ment  a moltes  dones  al marge  de  les  oportunitats 

d’obtenir millor  quotes  de  poder  i  autonomia  eco‐
nòmica. Les possibilitats de superar aquesta frontera 
i millorar  la  problemàtica  de  gènere  passarà, molt 
probablement,  en  desenvolupar  polítiques  enfoca‐
des  a  la  desigualtat  econòmica  i  social  comuna  en 
molts dels països com l’Índia, fet que va més enllà de 
la  igualtat de gènere  i ataca  les perversitats  innates 
del propi desenvolupament econòmic. 
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