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El futur del Banc Central Europeu  
Març 29, 2010 

Els  caps d’estat  i de  govern de  la UE  van nombrar 
divendres passat al governador del Banc Central de 
Portugal,  Vítor  Constâncio,  vicepresident  del  BCE 
(Banc Central Europeu) en substitució del grec Lucas 
Papademos, que acaba el mandat el proper mes de 
maig. 

Les  altres  alternatives eren el  governador del Banc 
Central de Luxemburg, Sr. Yves Mersch, i un directiu 
del Banc Central de Bèlgica, Peter Praet. 

Recordem que  l’actual president del BCE és el  fran‐
cès  Sr.  Jean‐Claude  Trichet  i  el  seu mandat  expira 
l’octubre del 2011. 

Pel  que  sembla,  el  futur  del  BCE  està  en mans  de 
dues possibles corrents de pensament econòmic: La 
primera donaria prioritat a la inflació, seria el cas de 
l’actual  Sr.  Trichet  i  el  seu  possible  successor, 
l’alemany Axel Weber, actual president del Bundes‐
bank  (Banc  Central  Alemany).  La  segons  corrent 
estaria més atent a les decisions de política monetà‐
ria i creixement, més que no la inflació, i seria el cas 
de l’italià Mario Draghi. 

 

Rússia revisarà els seus aranzels  
Març 30, 2010 

El Ministeri rus de Desenvolupament Econòmic pre‐
pararà en el transcurs del proper mes  les propostes 
per  a  la  revisió de  tarifes d’exportació de matèries 
primeres, segons ha anticipat avui un alt  funcionari 
d’aquesta entitat davant l’Agència Russa de Notícies 
(RIA Novosti). 

“Estem examinant un plantejament general per revi‐
sar  els  aranzels  en  el  línea  de matèries  primeres, 
fertilitzants  i metalls”,  va  declarar  Alexei  Lijachov, 
cap  del  departament  d’Anàlisi  i  Regulació  del  Co‐
merç Exterior. 

Quan es va desencadenar la crisi financera global, el 
govern  rus va aprovar una  sèrie de  resolucions en‐
caminades  a  incitar  la  pressió  tributària  sobre  els 
exportadors. 

Segurament el que pretén el govern rus és controlar 
més  els  preus  de  les  matèries  primeres,  ja  que 
aquests solen ser molt volàtils (fluctuants), tal i com 
varem veure en  l’article del  sucre del passat 23 de 
Març. 

Hem  de  pensar  que  les  principals  exportacions  del 
país solen ser matèries primeres, i per tant, la revisió 
d’aquests aranzels poden afectar de retruc a ls preus 
de molts  països,  sobretot  europeus.  Estem  parlant 
de petroli, gas natural, fusta, metalls, … 

 



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 3 

Edició setmanal � 29 de Març a 04 d�Abril 

http://ekonomicus.wordpress.com 
 

El llast d’Austràlia  
Març 31, 2010 

Segons paraules del primer ministre australià avui al 
Australian Financial Review, Kevin Rudd,  la  intenció 
d’Austràlia és tornar als nivells de productivitat de la 
dècada dels ’90. 

Per això, el govern del  socialista Rudd vol  impulsar 
una  sèrie de mesures que,  segons ha dit,  afectin  a 
unes 27 àrees de l’economia. 

Segons  dades  recents  del  Banc  Central  Australià, 
l’any  passat  el  govern  estalvià  uns  1,3  Bilions  de 
Dòlars Aus.  (uns 881 milions d’Euros) en els crèdits 
amb  avals  atorgats  als  bancs,  sobretot  per  afegir 
liquiditat al sistema durant la crisi. 

Si  observem  el  gràfic  del  creixement  del 
PIB  australià,  observarem  com  l’últim  tri‐
mestre de  l’any 2008 es  registra una  forta 
davallada  (‐0,9%).  L’octubre  del  2008,  el 
primer  Rudd  va  acceptar  avalar  el  deute 
dels bancs, després del famós col∙lapse del 
banc  nord‐americà  Lehman  Brothers  Inc. 
Molts bancs, però no han acabat per pagar 
aquest  deute  i  alguns  d’ells  estan  fent 
pressió al govern per aplaçar  la finalització 
d’aquest  pla  fins  l’octubre  del  2011,  és  a 
dir, 3 anys des del inici d’aquests avals. 

Els bancs paguen entre 70  i 150 punts bàsics  (0,7  i 
1,5%) més per obtenir crèdits avalats pel govern. 

Per  molt  que  s’insisteixi  en  la  productivitat  de  la 
indústria, és evident que mentre el govern i el propi 
país estigui arrossegant  i aplaçant el deute d’alguns 
bancs que tenien actius ja irrecuperables, serà quasi 
impossible  que  el  país  esperi  una  economia  amb 
bona salut. Tot i això, l’estratègia del primer ministre 
socialista no sembla ser dolenta, ja que segurament 
s’estan  aconseguint  recursos  a  través  d’aquests 
avals que permeten reinvertir en l’economia. 

 

La guerra del cotó entre Brasil i els Estats Units  
Abril 1, 2010 

EEUU i Brasil es troben enmig d’una guerra comerci‐
al que gira entorn el mercat del cotó. La OMC (Orga‐
nització Mundial  del  Comerç)  ha  autoritzat  al  país 
sud‐americà prendre  represàlies  comercials per  va‐
lor  d’uns  830 milions  de Dòlars  l’any  contra  EEUU 
per  la seva negativa a eliminar els subsidis a  la pro‐
ducció  de  cotó.  En  concret, Washington  concedeix 
subsidis a productors i exportadors de cotó. 

Ron  Kirk,  representant  de  Comerç  Exterior  dels 
EEUU,  va dir  la  setmana passada que anirà al Con‐
grés nord‐americà per a que es retirin els subsidis a 
la  indústria  cotonera  si  no  s’aconsegueix  evitar  les 
sancions anunciades per Brasil  contra els  seus pro‐
ductes. 
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De  tota manera, el president brasiler, Lula da Silva, 
ha afirmat recentment que el seu país no està  inte‐
ressat en una guerra comercial amb els EEUU i instà 
a Barack Obama a negociar amb caràcter urgent un 
acord que impedeixi les sancions comercials anunci‐
ades per Brasil. De tota manera, el president brasiler 
es mostrà  ferm:  “Brasil  està  interessat  en  que  els 
Estats Units respectin les decisions de la OMC”. 

Per  tractar  el  tema,  el  secretari  de  Comerç  dels 
EEUU, Gary Locke,  ja s’ha desplaçat cap a  la capital 
Brasília  per  veure’s  amb Miguel  Jorge, ministre  de 
Desenvolupament,  Indústria  i  Comerç  brasiler.  De 
moment,  cap dels dos diplomàtics ha  fet declaraci‐
ons al  respecte,  tot  i que ambdós han  reiterat que 
no interessa una guerra comercial. 

La primera represàlia per part de Brasil 

Brasília  ja ha donat a conèixer  la  llista dels 102 pro‐
ductes  nord‐americans  als  quals  se’ls  elevarà  els 
aranzels aquest mateix mes d’abril, és a dir, pagaran 
més  impostos per poder vendre  i accedir al mercat 
brasiler.  Entre  els  productes,  hi  figuren:  aliments, 
automòbils,  electrodomèstics,  cosmètics  i  evident‐
ment  cotó,  els  aranzels  dels  quals  es multiplicaran 
per dos. En  total, per  l’augment d’aquests aranzels, 
el govern pretén recaptar uns 591 milions de dòlars 
anuals. Els 238 milions de Dòlars  restants es  reser‐
ven  per  sancions  en  àmbits  com  la  propietat  in‐

tel∙lectual,  serveis  i  la  seva aplicació  serà precisada 
aquest mateix mes d’abril. 

Nefeterius McPherson, portaveu de  l’Oficina de Co‐
merç Exterior dels EEUU, ja ha mostrat la “profunda 
decepció de l’administració Obama per la decisió del 
govern brasiler”. 

El paper d’alguns països africans 

Alguns països africans esperen que aquesta victòria 
de Brasil davant EEUU a l’OMC tingui un efecte posi‐
tiu per a ells. 

El representant de Burkina Faso davant  l’ONU a Gi‐
nebra, Sr. Prosper Vokouma, es mostra esperançat: 
“No ens beneficiarem directament de  la decisió de 
l’OMC, però  li dóna  legitimitat  a  les demandes del 
C4”.  El  C4  està  composat  pel  Txad,  Benin,  Burkina 
Faso  i Mali. Aquests 4 països africans, es troben en‐
tre els màxims productors de cotó, segons dades de 
la FAO. 

El  Sr. Vokouma  afegí  que  “L’òrgan  de  resolució  de 
disputes de l’OMC ha confirmat que les subvencions 
d’EEUU danyen  a  altres països productors degut  al 
seu  impacte  en  els  preus  del mercat mundial. Uns 
2.500 grans agricultors cotoners reben més de 3.000 
milions de Dòlars cada any, mentre que entre 20 i 30 
milions  d’agricultors  cotoners  africans  viuen  en  la 
misèria.” 

 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre la Unió Europea 
[1] Funcionament i Organigrama del Banc Central Europeu – Pàgina del BCE – castellà 
http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/index.es.html 
 


