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Nou repartiment de poders en el Banc Mundial 

Abril 26, 2010 

El Banc Mundial (BM) augmentarà el pes dels països 
emergents sobre l’entitat. El pla és fer una ampliació 
del capital del BM, la primera en 20 anys, per  a po‐
der  donar  més  pes  a  aquests  països,  en  concret, 
s’està  parlant  de  5.100 MDòlars més.  Es  preveuen 
dues operacions simultànies: una ampliació general 
de 3.500 MDòlars en la que participin tots els països 
i una altre denominada “selectiva” de 1.600 MDòlars 
en  la  que  participin  aquells  països  que  tindran  un 
augment  del  seu  dret  a  vot,  que  de  fet  és  el  que 
importa. 

Com quedarà el dret a vot? 

En  concret,  hi  haurà  una  transferència  de  vot  del 
3,13% més  per  als  països  denominats  com  “emer‐
gents”.  Xina  és  qui  s’emportarà  la major  part,  tot 
augmentant el seu dret a vot del 2,77% actual a un 
4,42%, és a dir, un 1,67% més. D’aquesta manera, el 
gegant  asiàtic  estarà per  sobre de països  com Ale‐
manya, la Gran Bretanya i França. 

Brasil  passarà  del  2,06%  a  un  2,24%,  Índia  d’un 
2,77%  a  un  2,91%.  Recordem  que  els  Estats  Units 
són encara els principals accionistes de l’entitat amb 
un 16% del capital i per tant, del dret a vot. 

En  conjunt,  els  països  emergents  tindran  a  partir 
d’ara un 47% del total del dret a vot per a les decisi‐
ons que adopti el Banc Mundial, després d’una  re‐
forma iniciada ja l’any 2008. 

Les principals declaracions 

El  president,  Robert  Zoellick  es mostrà  esperançat 
tot  indicant  que  “Avui  ha  estat  un  gran  dia  per  al 
multilateralisme”, també comentà que “Les plaques 
tectòniques econòmiques i polítiques estan canviant 
i podem canviar amb elles”. Tot  i això, evidentment 
aquesta decisió no contenta a tothom i el mateix Sr. 
Zoellick  va  reconèixer  que  “el  procés  d’ajust  en  la 
votació no ha estat perfecte”. 

També es pronuncià el Secretari del Tresor dels Es‐
tats Units,  Timothy Geithner:  “La  nova  fórmula  re‐
flectirà més bé el pes dels països en l’economia glo‐
bal i protegirà la veu dels més petits i pobres”. 

El ministre  d’economia  sud‐africà,  Sr.  Pravin Gord‐
han, expressà la seva decepció de que alguns països 
en desenvolupament, que es suposava que sortirien 
beneficiats per el canvi, se’ls negués el vot. En con‐
cret el Sr. Gordhan afirmà que “Estem decebuts que 
el  procés  ha  resultat  en  la  dissolució  del  poder  de 
vot  de  països  de  l’Àfrica  sub‐sahariana, malgrat  el 
reconeixement  col∙lectiu  de  la necessitat de prote‐
gir‐los.  Creiem  fortament  que  s’hauria  d’haver  fet 
més per evitar aquestes dissolucions “, 

El Sr. Mantega, ministre de  finances brasiler, va dir 
que  els  països  en  desenvolupament  estan  encara 
significativament  sub‐representats,  basant‐se  en  el 
seu pes i en el seu paper en l’economia global. 

 

El nou govern hongarès posa en dubte la renovació del préstec 
amb el FMI  

Abril 27, 2010 

Grècia serà la primera economia euro rescatada per 
les  institucions  financeres  internacionals,  bàsica‐
ment  el  Fons Monetari  Internacional,  però  dins  la 

Unió Europea no serà el primer cas. Ja es va donar el 
cas d’Hongria a finals del 2008, quan el govern ales‐
hores  controlat  pel  Partit  Socialista  es  va  trobar  al 
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límit de  la  suspensió de pagaments. Aquesta  inter‐
venció  i  les  polítiques  del  govern  van  contribuir  a 
estabilitzar  la situació a Hongria, que posteriorment 
va afrontar unes eleccions molt marcades per la crisi 
econòmica. 

Els resultats van atorgar el poder a Viktor Orban, el 
partit del qual, Fidesz, va obtenir un mandat legisla‐
tiu  prou  ample  com  per  proposar‐se modificacions 
en  la Constitució,  tal com  té previst. El nou govern, 
en tot cas, s’ha mostrat reticent a ampliar o tan sols 
renovar l’ajuda prestada pel FMI, tot i contemplar en 
el seu programa polític reduir el dèficit fiscal i impul‐
sar la iniciativa privada com a motor de creixement. 
Tot  plegat,  enmig  d’una  profunda  recessió  que  va 
provocar reduccions del PIB al voltant del 7% durant 
el 2009. 

“No creiem que el FMI o  les  institucions  financeres 
de la Unió Europea siguin els nostres superiors”; així 
de  contundent  es mostrava  Orban  al  parlar  sobre 
aquest  tema,  segons  recull  l’agència  Bloomberg. 
Així,  el  nou  govern  ha  sumat  a  la  seva  llista 

d’objectiu prioritaris el reduir el nivell de deute pú‐
blic que té Hongria. 

Front obert amb el Banc Central 

Un altre àmbit de tensió econòmica prové de la fric‐
ció que hi ha patent entre el propi Orban i el gover‐
nador del Banc Central hongarès, Andras Simor, qui 
va  ser  elegit  per  aquest  càrrec  per  part  del  Partit 
Socialista,  quan  estava  al  poder.  Orban  ha  acusat 
reiteradament al Banc Central de contribuir a empit‐
jorar  la crisi econòmica degut a  la  lentitud de Simor 
en  ordenar  una  baixada  dels  tipus  d’interès  (al  no 
formar part de la zona Euro i mantenir la seva pròpia 
moneda, Hongria manté la discrecionalitat sobre els 
tipus  d’interès).  En  aquest  sentit,  el  Fidesz  ha 
sol∙licitat a Andras Simor que dimiteixi per rellevar‐lo 
del càrrec, fet que no provoca més que dubtes sobre 
l’estabilitat  institucional  del país,  segons  comenten 
diversos inversors. 

 

 

El control del IPC dels aliments a l’Índia, factor clau per recuperar 
el creixement  

Abril 28, 2010 

A  l’Índia,  l’indicador  bàsic  que  assenyala  si 
l’economia pot tornar a créixer a bon ritme o no, no 
és pas la creació d’ocupació (per descomptat, també 
és  una  variable  important,  com  a Occident,  ja  que 
està entorn al 10%  segons  indiquen algunes  fonts), 
sinó l’índex de preus al consum –IPC– dels aliments. 
En una economia com  l’Índia, encara molt poc des‐
envolupada  i  amb  una  gran  proporció  de  població 
vorejant els  límits de  la pobresa,  la  inflació que pu‐
guin registrar els recursos alimentaris pot marcar  la 
frontera  entre  la  bonança  econòmica  i  el  desastre 
social. 

Tal  com  ha  anunciat  el Ministre  de  Finances  indi, 
Pranab Mukherjee, declaracions  recollides al  Indian 
Times,  “tot  sembla  indicar  que  la  inflació  dels  ali‐
ments  es  suavitzarà  durant  els  propers mesos”.  Al 
desembre de 2009 es va arribar a  situar al 20%  in‐
teranual; des de  llavors ha disminuït però segueix a 
nivells molt  alts,  al 17.70%  amb dades de març de 
2010. Aquesta notícia arriba dies després de que el 
principal  partit  de  l’oposició,  el  BJP  (Partit  Popular 
Indi,  conservador  i  nacionalista),  convoqués  una 
manifestació a la capital per protestar per la inflació. 
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Aquest anunci  fet per Mukherjee  serà determinant 
per  recuperar el  camí del  ràpid  creixement  en que 
s’ha caracteritzat l’Índia; una taxa de creixement del 
PIB entre el 8  i 9%  s’espera pels anys 2010  i 2011, 
desprès  de  que  durant  el  2009  “només”  ho  fes  al 
6.7% (dades de tradingeconomics.com). 

Un altre factor determinant és la climatologia, ja que 
serà el que marcarà  si hi haurà escassetat d’oferta 
d’aliments  o  en  permetrà  exportar,  amb  el  conse‐
qüent efecte  sobre els preus. Aquests  fets  contras‐
ten enormement amb els països més desenvolupats, 
en  que  el  creixement  econòmic  gairebé  depèn  de 
l’estat d’ànims als parquets borsaris. 

El rerefons de la crisi alimentària d’abans de la crisi 
financera 

Cal recordar, per últim, que just abans de fer‐se rea‐
litat  l’esclat  de  l’actual  crisi  financera,  durant  el 
2006‐2007 es van encendre les alarmes a tot el món, 
especialment  als  països  en  vies  de  desenvolupa‐

ment, degut al que  resultava  ser una de  les pitjors 
crisis  alimentàries  en  dècades.  Es  va  donar  la  cir‐
cumstància  que matèries  primes  tan  bàsiques  com 
l’arròs  i el blat van  registrar augments elevadíssims 
de preus, amb el  lògic  impacte social que això com‐
porta. Tot  i  la manca de  ressò que això va originar, 
van  tenir  lloc multitudinàries manifestacions  tant  a 
Llatinoamèrica com a Àsia i l’Àfrica subsahariana. 

En  aquest  sentit,  tot  i  que  no  s’ha  demostrat  una 
relació directa, si que és cert que la crisi financera va 
contribuir  indirectament  a  l’alleujament  d’aquesta 
altra crisi alimentària. Gràcies a  la disminució gene‐
ralitzada de  la demanda a tot el món,  la pressió so‐
bre  els  recursos  alimentaris  va  disminuir  (menys 
consum  tot  i ser productes de primera necessitat  i, 
sobretot, menys ús a la indústria en forma de biodi‐
èsel), de  la mateixa manera que ho van fer els seus 
preus. En certa manera es podria dir que, almenys la 
crisi  actual  ha  comportat  uns  efectes  externs  posi‐
tius per  les societats menys desenvolupades econò‐
micament.

 

Colòmbia i el Canadà signen un TLC, amb lobbys del petroli com a 
rerefons  

Abril 29, 2010 

El Ministre  de  Comerç,  Indústria  i  Turisme  de  Co‐
lòmbia,  Sr.  Luis  Guillermo  Plata,  va  dir  tot  sortint 
d’una  reunió amb el Comitè  Internacional de  la Cà‐
mara dels Comuns del Canadà a Ottawa que el Trac‐
tat  de  Lliure  Comerç  (TLC)  amb  Canadà  podria  ser 
ratificat pel parlament del país nord‐americà el pro‐
per mes de Maig. 

Apart d’aquesta reunió amb el Comitè Internacional, 
el  cap  de  la  cartera  del  comerç  també  s’ha  reunit 
individualment  amb membres  del  Parlament  Cana‐
denc. 

El fet és que la mateixa setmana passada, la Cámara 
dels  Comuns  de  Canadà  va  aprovar  en  un  primer 

debat el TLC amb Colòmbia, amb 183 vots a  favor  i 
78 en contra  i ara  l’acord passarà per un segon de‐
bat. Entre els vots a  favor, es destaca el del Primer 
Ministre Stephen Harper. 

Recordem que el passat mes de Març,  tal  i  com  ja 
varem publicar a Ekonomicus, els presidents de Co‐
lòmbia, Álvaro Uribe,  i els Estats Units, Barack Oba‐
ma,  ja varen signar un TLC. Per tant, segurament es 
tracta d’una estratègia per part de Colòmbia de revi‐
sar i actualitzar les aliances amb els països d’Amèrica 
del Nord. 

Segurament l’acord és fruit de les pressions que han 
fet  diversos  empresaris  importants  canadencs,  so‐
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bretot petroleres (com la Pacific Rubiales) per inver‐
tir en el país Sud‐americà. En  total, Canadà, segons 
senyalà  el  Sr.  Plata, de  2002  a  2009 ha  invertit  un 
total  de  1.036 MDòlars  en  Colòmbia,  un  3,6%  del 
total d’Inversió Estrangera Directa (IED). 

No obstant, Colòmbia pràcticament no  inverteix en 
Canadà, sinó que exporta moltes matèries primeres 
(carbó, cafè, sucre, …), per un valor el 2009 de 385 
MDòlars.

 

Nigèria: Nous pressupostos estatals basats en el petroli  
Maig 01, 2010 

El president en funcions de Nigèria, Goodluck Jonat‐
han, ha anunciat un pressupost nacional de més de 
30.000 MDòlars. No obstant això,  la despesa depèn 
de  la pau a  la regió petroliera del delta del Níger. El 
govern  de  Jonathan  ha  aprovat  el  pressupost  amb 
un  dèficit  previst  de  més  del  20  per  cent  amb 
l’esperança  que  la  treva  a  la  zona  petrolífera  del 
delta  del  Níger  podria  veure  estabilitzada  la  seva 
producció de petroli. 

S’espera  que  el  país  sigui  capaç  de mantenir  una 
producció  de  2,35 milions  de  barrils  de  cru/dia,  a 
més  de  l’esperança  de  que  el  preu  del  petroli  no 
caigui per sota de la mitjana de 67 dòlars per barril. 

El president  interí Jonathan també ha dit que el go‐
vern  nigerià  augmentarà  la  despesa  en  els  sectors 
econòmics  del  país,  confiant  que  aquesta  mesura 
donarà els seus  fruits  i  traurà el país dels seus pro‐
blemes econòmics. 

El president Umaru  Yar’Adua  va oferir  als militants 
del  delta  del Níger  un  acord  de  treva  l’any  passat, 
abans que Yar’Adua deixés de ser vist en públic des‐
prés de ser ingressat en una clínica a l’Aràbia Saudi‐
ta. Molts dels  grups  ja han deposat  les  armes des‐
prés de diversos intercanvis i amnisties. 

Nigèria, país ric en recursos de petroli  i gas natural, 
no ha estat capaç d’assolir la seva plena capacitat de 
producció a  causa dels atacs dels militants  i els  se‐
grestos a la regió petroliera del delta del Níger. 

Les  infraestructures  petrolieres  i  els  treballadors 
estrangers han estat objecte d’amenaces  constants 
per part de de grups militants que diuen  lluitar per 
un  repartiment  equitatiu  de  la  riquesa  petroliera 
entre  els  habitants  locals,  així  com  grups  de  delin‐
qüents presents a la regió. 

El  gegant  econòmic  de  l’Àfrica  Occidental  va  ser 
superat  per  Angola,  en  els  darrers  mesos,  com  a 
productor de cru a l’Àfrica. 
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Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre el Banc Mundial 
(1)         Petita entrevista al diari Público de David Shaman, analista de  l’ONG Global Research sobre  l’actual 
paper del Banc Mundial. 
http://www.publico.es/dinero/307660/secretismo/bm 
 
(2)    Article del New York Times– Poorer Nations Get Larger Role in World Bank 
http://www.nytimes.com/2010/04/26/business/26bank.html?src=busln 
 
Sobre Colòmbia 
(1) Article de l’ambaixada del Canadà a Colòmbia, sobre la presentació del TLC el passat Març 
http://www.canadainternational.gc.ca/colombia‐colombie/highlights‐faits/2010‐098.aspx?lang=spa 
 


