
eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 1 

Edició setmanal � 27 Setembre a 10 Octubre 

http://www.eKonomicus.com 
 

ÍNDEX 

  Regió  Temàtica  Pàgina

Reflexions entorn de la inefectivitat del BC 
japonès: el ien no es devalua 

Àsia  Política monetària i 
fiscal 

2 

La locomotora alemanya  Europa  Creixement econòmic  3 

Petrobras amplia capital i producció: el Brasil 
en risc de patir “síndrome holandès” 

Amèrica del Sud  Creixement econòmic  5 

Westerwelle anima a obrir les portes de la 
Unió Europea a Turquia: “els passos que han 
donat van en la bona direcció” 

Europa  Política  6 

 

Dilma, Serra i el futur de Brasil  Amèrica del Sud  Política  7 

Entrevista a James Wolfensohn: “hi ha un fort 
moviment a revisar la governança del Banc 
Mundial i del FMI” 

Internacional  Relacions internacionals 
i comerç 

9 

Documentació econòmica recomanada      8 

 

Notícies publicades a la web de la Revista Econòmica eKonomicus del 27 de Setembre a 10 d’Octubre 2010. 

http://www.eKonomicus.com 

 



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 2 

Edició setmanal � 27 Setembre a 10 Octubre 

http://www.eKonomicus.com 
 

Reflexions entorn de la inefectivitat del BC japonès: el ien no es 
devalua  

Setembre 27, 2010 

Més d’una setmana després de  la sorprenent  inter‐
venció del Banc Central Japonès al mercat de divises 
(veure notícia del 20/09 a eKonomicus),  res sembla 
haver  canviat  en  relació  a  la  seva moneda,  el  ien. 
Aquesta  intervenció  buscava  trencar  la  tendència 
alcista del  ien, que cada vegada augmentava més el 
seu  valor  respecte  el  dòlar.  Però  la  venta massiva 
d’un bilió de  iens  (uns 20.000 milions de dòlars) el 
passat 15 de setembre no acaba de tenir efectes: és 
una gota en un oceà, tenint en compte que fa poc es 
va  xifrar el  volum diari d’intercanvi de divises en 4 
bilions de dòlars  (veure notícia del 01/09 a eKono‐
micus). 

Això porta a reconsiderar si avui en dia té cabuda la 
intervenció  unilateral  dels  governs  als mercats  de 
divises amb  la finalitat d’influir sobre  la seva mone‐
da  nacional.  Tradicionalment  era  un  mecanisme 
molt  utilitzat  pels  països,  però  durant  els  darrers 
lustres  ja s’ha comprovat com una actuació unilate‐
ral d’aquest caire ja no té els efectes desitjats degut 
al major tamany dels mercats financers  i al canvi de 
filosofia cap al  lliure mercat (contrari a  les  interven‐
cions). 

Per  exemple,  el  Banc  Central  Japonès  ja  va  dur  a 
terme  una  intervenció massiva  en  favor  d’una  de‐
preciació del ien que va durar 15 mesos entre 2003 i 
2004. Es van arribar a col∙locar als mercats al voltant 
de 35 bilions de iens (uns 320.000 milions de dòlars) 
però la cotització del ien respecte el dòlar a penes va 
variar. D’ençà,  la compraventa de  iens en un sol dia 
als mercats internacionals de divises ha incrementat 
un 73%, fins a arribar als 568.000  iens diaris. És per 
això  que  tots  els  economistes  coincideixen  en  dir 
que el Japó haurà d’intervenir en una quantitat molt 
superior a la de fa 6 anys i es té dubtes que el Banc 

Central tingui  la capacitat de fer‐ho. Tal com es veu 
al gràfic, l’efecte és ínfim. 

La  part  positiva  d’una  intervenció:  un  missatge 
concís i alineat amb els interessos nacionals 

Els punts positius són molt acotats tenint en compte 
el  que  s’ha  comentat  abans,  però  poden  complir 
perfectament  part  dels  objectius  que  busca  el  go‐
vern de Naoto Kan. Per un  cantó, dona una  senyal 
important  en  un  moment  políticament  convuls  al 
Japó: Kan no resta quiet davant la conjuntura políti‐
ca  i econòmica. Per un altre cantó, satisfà als grans 
consorcis empresarials del país, dependents de po‐
der exportar els seus productes. Segons cita el Wall 
Street Journal, empreses com Toyota, Sony o Nissan 
Motor  feia mesos que demanaven una política mo‐
netària en aquest sentit. 

 

La part negativa: despesa  inefectiva  i malestar a  la 
resta d’aliats econòmics 

El  principal  gran  problema  de  la  intervenció  és  la 
unilateralitat amb  la que s’ha dut a  terme. Semblar 
haver‐hi consens en dir que, per ser efectiva, aques‐
ta venda de  iens per part del Banc Central  Japonès 
hauria  d’haver  estat  coordinada  amb  altres  ban‐

La intervenció està orientada als consorcis industrials japonesos 
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quers  centrals,  sobretot  amb  la  Reserva  Federal 
americana  i el Banc Central xinès. Tot alhora sí que 
tindrien prou força com per fer front a les forces de 
mercats. 

El problema, però, és que a cap altra potència eco‐
nòmica  li  interessa actualment un  ien depreciat bà‐
sicament perquè això suposaria una apreciació de la 
seva pròpia moneda. En un moment en que  les  im‐
portacions  s’estan  veient  com  llocs  de  treball  per‐
duts  i  les  exportacions  com  l’única  salvació,  ajudar 
una potència  comercial  com  Japó no  seria política‐
ment  correcte  des  del  punt  de  vista  nacional. 

D’aquesta manera, es preveu que  a mesura que el 
Banc  Central  Japonès  vagi  incrementant  les  seves 
intervencions  als  mercats  de  divises  per  variar  la 
cotització del ien, també ho faran en el mateix sentit 
el malestar  i  les  queixes  indirectes  dels  seus  socis 
comercials. 

Per últim, no cal oblidar que una  intervenció mone‐
tària per alterar el valor de  la divisa no deixa de ser 
una política a curt termini  i de poc valor afegit. És a 
dir,  els problemes de  fons,  els que  requereixen de 
mesures  estructurals,  es  mantenen  intactes  per  a 
futurs governs. 

 

 

La locomotora alemanya 
Setembre 29, 2010 

“Alemanya  ha  gestionat  bé  la  crisi  econòmica  i  fi‐
nancera  i s’ha convertit en  la  locomotora de creixe‐
ment  europea”,  així mateix  ho  ha  dit  la  canceller 
Angela  Merkel  durant  el  debat  parlamentari  dels 
pressupostos generals. 

Merkel té raó: cau l’atur, augmenta la producció, els 
pronòstics  per  al  2010  auguren  un  creixement  del 

producte  interior brut (PIB) superior al 3%  i  les em‐
preses presenten resultats excel∙lents 

El pessimisme de Schäuble i el pla d’austeritat 

Tot i això, el 40% de les exportacions alemanyes van 
a parar a l’eurozona, i aquestes varen caure un 1,5% 
el  passat  juliol  respecte  al mes  anterior. A més,  la 
producció  industrial només  va  avançar un 0,1%.  És 
per això, que el mateix Ministeri d’Economia espera 
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“una marxa més lenta” i el ministre d’Hisenda, Wol‐
gang Schäuble, manté la prudència: “encara no hem 
sortit de  la crisi”. Per als seus crítics, els  temors de 
Schäuble no són més que excuses que permeten al 
seu  govern  aferrar‐se  al  pla  d’austeritat  presentat 
per la canceller aquest mateix estiu. 

Amb  els  nous  pressupostos,  es  preveu  que Alema‐
nya  s’estalviï 80.000 milions d’euros en els pròxims 
quatre  anys.  El  projecte  contempla  retallades  soci‐
als, un  impost especial als bitllets d’avió a partir del 
2011  i  un  desmantellament  dels  privilegis  de  què 
gaudeixen  les  empreses  pel  que  fa  a  impostos  en 
l’energia. 

Sobre  les  retallades  socials,  Schäuble  va  dir  que 
aquests  són  inevitables  a  l’hora  de  consolidar  un 
pressupost  com  l’alemany, on prop del 50% de  les 
despeses  estan  dedicades  a  ajuts  socials.  Entre 
aquestes  retallades,  el  més  significatiu  és 
l’eliminació del pagament de cotitzacions a  la caixa 
de  pensions  per  als  receptors  d’ajuda  social, 
l’anomena’t  subsidi  d’atur  II,  que  haurà  estalviar 
prop de 7.000 milions d’euros en els propers quatre 
anys. 

L’enquesta del Handelsblatt 

Segons  una  recent  enquesta  a  800  executius  del 
diari  econòmic  Handelsblatt,  90%  d’ells  considera 
“bona” o “molt bona” la situació dels seus negocis a 
Alemanya.  El  86%  dels  exportadors  respon  igual. 
Més  de  la  meitat  dels 
enquestats  creu  que 
tot  seguirà  així  durant 
els  propers  12  mesos. 
El  40%  espera millorar 
el  resultat  dels  seus 
negocis fora del país. 

La  creació  de  llocs  de 
treball 

La  contraposició  entre 
Espanya  i Alemanya  és 

evident i fàcil: Mentre els nou rics espanyols seguei‐
xen  pagant  amb  prou  feines  els  terminis  dels  seus 
Audis  i Mercedes fabricats a Alemanya,  les petites  i 
mitjanes  empreses  germàniques  floreixen  i  comen‐
cen a contractar nous  treballadors. La  indústria pe‐
sada,  la dels fabricants de peces, maquinàries  i ma‐
terials,  fa  el  seu  agost  amb  exportacions  a  països 
emergents. Un clar exemple són les exportacions de 
cotxes que han experimentat una pujada d’un 41% 
el primer semestre d’aquest any. 

El diari conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) destacava diumenge passat, per exemple, com 
BMW “no troba suficients empleats per contractar”, 
mentre pugen els salaris  i amb ells,  la demanda  in‐
terna. 

La posició de l’oposició 

Sigmar Gabriel,  socialdemòcrata  i cap de  l’oposició, 
va acusar el govern cristià  liberal de “clientelisme”  i 
de fer uns pressupostos “poc sòlids i molt desequili‐
brats socialment”. “Vostè s’ha convertit en la cance‐
llera dels  consorcis”, ha  retret Gabriel a Merkel. Es 
referia  el president del  SPD  sobretot  a  l’acord que 
l’Executiu ha aconseguit per prorrogar  la vida activa 
de les centrals nuclears que proporcionarà a les qua‐
tre  grans  elèctriques  alemanyes  beneficis  estimats 
de  100.000 milions  d’euros. Gabriel  anà més  enllà 
quan  acusà  Merkel  d’haver  pactat  un  “contracte 
secret”  amb  les  elèctriques  “que  exclou  el  control 
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del Parlament”. 

La inversió i la demanda exterior: claus 

La  inversió  i  l’augment de  la demanda exterior  són 
els principals motors d’aquesta  recuperació,  contri‐
buint cada una amb un 0,9%. Recentment hi ha ha‐
gut una dinamització del comerç global i una depre‐
ciació de l’euro, que ha fet més competitius els pro‐
ductes  alemanys  i  ha  afavorit  les  exportacions  ale‐
manyes  (veure  gràfica),  que  han  crescut  quasi  un 
25%  interanual  en  el  segon  trimestre  de  l’any.  La 

dada torna a posar de manifest la forta dependència 
de  l’economia  alemanya  de  l’evolució  dels  fluxos 
comercials exteriors. 

Els Estats Units  i  la Xina, principals consumidors de 
productes  germànics  després  de  la  Unió  Europea, 
han suavitzat el seu creixement en els últims mesos, 
és  per  això,  que  en  el  segon  semestre  de  l’any  es 
preveu  que  sigui  la  demanda  interior,  la  dels  ale‐
manys, la que determini la magnitud de la recupera‐
ció alemanya. 

 

Petrobras amplia capital i producció: el Brasil en risc de patir “sín‐
drome holandès”  

Octubre 1, 2010 

Petrobras,  la  potent  empresa  petroliera  de  Brasil 
controlada  pel  govern,  ha  anunciat  recentment  el 
seu pla de negoci  fins  a  l’any 2020, en que espera 
doblar el ritme de producció diària de barrils de pe‐
troli  i arribar  fins als 5.4 milions de barrils/dia. Són 
importants  notícies  que  esperen  convertir  el  Brasil 
en  un  actor  principal  en  el  tauler  d’escacs  en  que 
s’està  convertint  la  política  energètica  mundial. 
Abans,  però,  caldrà  fer  front  a  un  repte  econòmic 
que  apareix  a  tots  els  països  amb  abundància  de 
recursos naturals: és el que es coneix com “síndro‐
me holandès”. 

Aquest  efecte  econòmic  es  va  conceptualitzar  per 
primer cop als anys 70 arrel d’una descoberta de rics 
jaciments  de  gas  natural  al mar  del  Nord  que  va 
beneficiar als Països Baixos. A partir d’aquest fet, es 
va  demostrar  com  començaven  a  arribar  enormes 
quantitats  de  divises  estrangeres  al  país  degut  a 
l’atracció  de  noves  inversions  i  l’increment  de  les 
exportacions de gas,  fet que va provocar una  forta 
apreciació de  la moneda nacional. Aquesta aprecia‐
ció,  com  assenyalen  els principis  econòmics,  va  fer 
menys  competitius  els  productes  manufacturers 
tradicionals  i els va apartar dels mercats  internacio‐

nals. Per tant, tota la indústria holandesa es va veure 
asfixiada i perjudicada. 

En aquest sentit, el cas de Brasil és clar:  l’estratègia 
de Petrobras passa per augmentar el  seu capital  (a 
dia  d’avui  ja  ha  captat  més  de  50.000  milions 
d’euros de nou capital a la borsa de Sao Paulo) i per 
doblar  la  seva  producció,  fet  que  suposarà  incre‐
mentar  la seva facturació en més de 60.000 milions 
d’euros  anuals, una  xifra que per  si  sola  equival  al 
50%  de  les  exportacions  de  tot  el  Brasil  durant  el 
2009.  Les  xifres  són  immenses  i  s’és  conscient  del 
risc  que  la  moneda  brasilera,  el  real,  pateixi  una 
excessiva apreciació i perjudiqui altres sectors indus‐
trials en forta expansió. 

A més, donat  l’historial de polítiques populistes del 
país  durant  la  segona meitat  del  segle  XX,  també 
existeix  el  risc  de  que  la  riquesa  generada  (molta 
part de  la qual recaurà en el sector públic) es dedi‐
qui  a  incrementar  la  despesa  pública  de  manera 
ineficient, vulnerable a  les  fluctuacions del preu del 
petroli, i no provoqui més que un increment descon‐
trolat de la inflació. 
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Alternatives  per  protegir‐se  davant  el  síndrome 
holandès 

El  que  tradicionalment  es  recomana  en  aquestes 
situacions és  crear un  fons  amb  vocació  social que 
inverteixi en actius a l’estranger. D’aquesta manera, 

es pot reduir  l’impacte de  l’influx de divises estran‐
geres  al  país  i mantenir  a  ratlla  l’increment  de  la 
despesa pública. Aquesta estratègia està avalada per 
experiències amb èxit tan a Noruega, país al que li va 
succeir un  fet  similar,  i Xile, el principal exportador 
mundial de coure. 

 

Westerwelle anima a obrir les portes de la Unió Europea a Tur‐
quia: “els passos que han donat van en la bona direcció”  

Octubre 4, 2010 

El  ministre  exteriors  d’Alemanya,  el  liberal  Guido 
Westerwelle, s’ha mostrat  totalment partidari de  la 
idea de permetre  l’entrada de Turquia a  la Unió Eu‐
ropea.  Així  ho  ha  declarat  en  una  entrevista  que 
versava precisament sobre aquest tema amb el diari 
americà  Wall  Street  Journal.  En  aquest  sentit,  ha 
animat  públicament  als  socis  europeus  a  reiniciar 
aquest debat que portava molt de temps paralitzat i 
que  la  recent  reforma  constitucional  a  Turquia  ha 
tornat a posar sobre la taula. 

La nova Constitució  turca  impulsada pel  govern de 
Recep Tayyip Erdogan, que  reforça els drets  indivi‐
duals  de  la  gent  i  redueix  la  influència  dels  esta‐
ments militars al poder judicial, és vista per Wester‐
welle com un “pas clar en  la bona direcció”. A més, 
ha afegit que “ningú hauria de fer cas omís a tots els 
esforços  que  ha  fet  Turquia  i  tancar‐li  la  porta  als 
nassos precipitadament”. 

Aquest clar acostament de Westerwelle a una causa 
molt controvertida a tota Europa pot oposar‐lo, a ell 
i a Alemanya, als països oposats a  l’entrada  turca a 
la UE, que  són encapçalats per França  i Àustria. Al‐
guns  analistes  també  consideren  que  podria  obrir 
una  crisi  al  govern  de  coalició  de  centre‐dreta  ale‐
many, ja que el partit d’Angela Merkel no s’ha mos‐
trat mai favorable a  l’opció que defensa Westerwe‐
lle. 

La situació en  l’actualitat del procés d’incorporació 
de Turquia a la UE 

Tot país que vulgui entrar a formar part de la UE ha 
d’iniciar un llarg procés de negociació amb la Comis‐
sió Europea (sempre  i quan els països membres així 
ho acceptin). En aquest procés  s’avalua que el país 
compleixi uns requisits d’entrada mínims i, en cas de 
no complir‐los, es marca  la fulla de ruta per assolir‐
los.  Aquests  requisits  polítics,  socials,  econòmics, 
legals i culturals s’estructuren entorn a 35 “capítols” 
o “policy areas”. 

En el cas de Turquia, només s’ha entrat en negocia‐
cions  amb  la  Comissió  Europea  pel  que  fa  a  13 
d’aquests capítols: són els corresponents a ciència  i 
investigació,  estadística,  control  financer,  xarxes 
trans‐europees, protecció de la salut i dels consumi‐
dors, drets de propietat  intel∙lectual,  legislació mer‐
cantil, societat de  la  informació,  lliure circulació del 
capital,  fiscalitat,  medi  ambient  i,  el  més  recent, 
seguretat  alimentària.  Els  20  restants  encara  no 
s’han obert per manca de voluntat europea o turca. 

Tot  i que hi ha alguns capítols en que Turquia no té 
excessives distàncies que la separin d’Europa, sí que 
hi  ha  especial  controvèrsia  en  algunes  àrees  que 
encara no s’han començat a negociar. Els principals 
problemes es situen en els capítols de  lliure circula‐
ció de treballadors, dret a l’establiment d’empreses i 
llibertat  d’activitat,  prestació  pública  de  serveis, 
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política  de  competència  i,  per  últim,  desenvolupa‐
ment agrícola i rural. Tots ells, l’avaluació inicial de la 
Comissió els ha declarat com “adopció molt compli‐
cada” o  fins  i  tot  “totalment  incompatibles  amb  la 
legislació actual”. 

La  geopolítica  de  les  relacions  turco‐europees,  en 
clara redefinició 

Turquia va formalitzar  la seva petició d’entrada a  la 
UE al 1987. Més de 20 anys després, segueixen  se‐
parant aquest país del  seu objectiu històric  les ma‐
teixes pors  i barreres que des d’un  inici:  la  realitat 
islàmica del país en contrast a unes suposades arrels 
cristianes a Europa, el  risc d’immigració massiva de 
mà d’obra turca cap a Occident, la falta d’estàndards 
democràtics  i  el  conflicte  obert  amb  Xipre  (on  la 
meitat  de  l’illa  està  governada  per  un  govern  pro‐
europeu, membre  de  la UE,  i  l’altra meitat  per  un 
govern pro‐turc). 

La poca capacitat de decisió  i consens que ha mos‐
trat la UE en aquest tema i el desgast que ha patit la 
tradicional política exterior  turca d’aliança amb Oc‐
cident,  una  relació  amor‐odi  com mai  s’ha  vist  en 
diplomàcia, ha acabat per passar factura a les relaci‐
ons  entre  ambdues  regions.  D’aquesta manera,  el 
president Erdogan  i el  seu ministre d’exteriors, Ah‐
med Davutoglu han donat darrerament  signes clars 
d’una  redefinició del  seu posicionament en política 
internacional:  així  ho  demostra  el  trencament  de 
l’aliança  amb  Israel  i  l’acostament  a  règims  com 
l’Iran. Econòmicament també ocorre el mateix, arrel 
del refús de Turquia al pla d’estabilització programat 

pel  Fons  Monetari  Internacional  (veure  notícia  a 
eKonomicus del 12/03). 

 

 

Així  ho  percep  sobretot  l’administració  nord‐
americana,  que  veu  com  la  desil∙lusionada  Turquia 
comença  a  donar  l’esquena  a  les  polítiques  pro‐
occidentals i clarament busca transferir la seva influ‐
ència de  l’oest  cap a  l’est. Des de Washington  s’ha 
començat a pressionar també països europeus per a 
que millorin  les seves relacions amb Turquia  i evitar 
un trencament de relacions. 

Finalment,  i en  relació a aquest àmbit, cal destacar 
una  frase  de Westerwelle  carregada  d’un  realisme 
polític poques vegades assumit: “a vegades em sor‐
prèn com països influents avui en dia poden afirmar 
de forma tan segura que  les coses seguiran sempre 
com estan ara”. Afegint posteriorment que  “és no‐
més qüestió de temps que aquestes societats joves i 
dinàmiques, com  la  turca, es situïn  també entre els 
centres mundials de  la política,  la  cultura o el pro‐
grés”.

 

Dilma, Serra i el futur de Brasil  
Octubre 5, 2010 

Dilma  Rousseff,  la  candidata  del  president  Lula  da 
Silva, va guanyar les eleccions però no es va acostar 
a la majoria absoluta de vots emesos, pel que haurà 
d’enfrontar‐se de nou a l’ex governador de São Pau‐

lo, José Serra, del Partit de  la Socialdemocràcia Bra‐
silera (PSDB) en una segona volta. En una breu com‐
pareixença  davant  periodistes,  l’abanderada  del 
Partit dels Treballadors  (PT) va  indicar que ara se  li 

Turquia va votar recentment la reforma de la constitució 
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presenta  una  nova  oportunitat  per  a  “detallar mi‐
llor” les seves propostes. 

Dilma, ex guerrillera  i ex‐ministra de 62 anys, en  les 
primeres eleccions sense Lula en més de dues dèca‐
des,  acumula  més  de  47  milions  de  vots  (46,8%) 
enfront als 33 milions  (32,6%) del seu adversari del 
Partit  de  la  Social  Democràcia  Brasilera  (PSDB)  i 
l’històric  19,51%  del  Partit  Verd  de  Marina  Silva. 
Aquests resultats suposen un sorprenent fracàs de la 
immensa majoria de les enquestes publicades en les 
últimes setmanes, que gairebé sempre van pronosti‐
car  la victòria de Dilma amb almenys  la meitat més 
un dels vots. 

Rousseff va estar  rondant  la possibilitat de guanyar 
en primera volta fins els últims dies de campanya, en 
què va haver de fer front a un escàndol de corrupció 
que  va  afectar  una  de  les  seves  col∙laboradores. 
Amb aquests resultats, José Serra salvaria amb prou 
feines  la seva carrera política  i Marina Silva consoli‐
da  la seva alternativa  i  la seva capacitat de negocia‐
ció  cara  a  la  segona  volta,  el  proper  30  d’octubre. 
Amb un 45% dels vots, la negociació per a la segona 
volta es complica i dóna un paper de gran importàn‐
cia a  la candidata del Partit Verd, amb una especta‐
cular remuntada. 

Oblidada la possibilitat de tancar la batalla al primer 
intent,  l’aspirant  de  l’esquerra  s’ha  de  mesurar 
d’aquí a quatre diumenges a l’opositor Serra, qui als 
seus 68 anys afronta probablement  l’última oportu‐
nitat de culminar les seves aspiracions presidencials. 

Però  el  recompte,  sobretot,  va  deixar  clar  que 
l’espectacular  remuntada protagonitzada  a  la  recta 
final  per  la  també  ex ministra Marina  Silva  no  era 
només  un  miratge.  L’abanderada  del  Partit  Verd 
(PV), amb  tot  just un 8% o 9%  fa escasses  tres set‐
manes, va recollir el suport a les urnes de gairebé 20 
milions de persones  (19,3%)  i es va consolidar com 
una  alternativa  per  al  futur.  L’ecologista,  qui  va 
abandonar el Govern de Lula fa dos anys, va defen‐
sar que el PV debati el suport a Dilma o Serra escol‐

tant intel∙lectuals, artistes i altres sectors de la socie‐
tat. 

Diferències en les propostes econòmiques 

‐     Estabilitat econòmica: Serra,  igual que Rousseff, 
mantindria les polítiques de mercat que han assegu‐
rat estabilitat econòmica en l’última dècada de Lula: 
tipus de canvi flotant, control de la inflació i discipli‐
na fiscal. 

‐      Intervencionisme estatal en  l’economia: Rousseff 
afavoreix un estat  fort en àrees estratègiques, com 
ara el petroli, la banca i el sector energètic, tot i que 
insisteix que  les empreses privades en aquests  sec‐
tors no seran perjudicades. També promet promou‐
re  l’eficiència del  govern  i  la  “meritocràcia”,  a més 
de  reduir  la burocràcia. Però mantindrà  els  actuals 
beneficis als funcionaris públics. 

Serra afavoreix un govern fort  i actiu  i aplaudeix  les 
mesures d’estímul fiscal de Lula durant la crisi global 
de 2008/2009. Però Serra, que va autoritzar la venda 
del banc estatal de Sao Paulo quan va ser governa‐
dor d’aquest estat, és vist com més obert a la priva‐
tització  selectiva  i  afirma que no  farà  servir  els  re‐
cursos estatals per promoure  fusions  i adquisicions 
en el sector privat. 

‐     El paper del Banc Central del Brasil: Rousseff ha 
dit que mantindria l’autonomia operacional del Banc 
Central  i el status del seu president com a ministre 
del gabinet. Serra, en canvi, ha afirmat que el Banc 
Central ha d’estar en línia amb la política econòmica 
del govern i que el president de l’entitat i el ministre 
d’Hisenda han de pensar de manera similar. 

‐   Política monetària: Rousseff ha dit que mentre la 
càrrega del deute de Brasil no disminueixi  conside‐
rablement,  el  Banc  Central  haurà  de  concentrar‐se 
exclusivament en  la  inflació en comptes de centrar‐
se en l’economia més àmplia, incloent l’augment de 
l’ocupació.  Serra  ha  estat més  crític  de  la  política 
monetària,  afirmant  que  “el  tipus  d’interès  ha  de 
baixar”. 
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‐     Tipus de  canvi: Rousseff ha descartat buscar un 
tipus de  canvi específic per a  la moneda del Brasil, 
que actualment  cotitza en el nivell més elevat dels 
últims 10 mesos. Serra ha dit que el Real està sobre‐

valorat i que afecta els empresaris exportadors, però 
va  descartar mesures  abruptes  o  la  intervenció  di‐
recta en els mercats per a influenciar la divisa. 

 

 

Entrevista a James Wolfensohn: “hi ha un fort moviment a revisar 
la governança del Banc Mundial i del FMI”  

Octubre 8, 2010 

James  Wolfensohn  és  l’antic  president  del  Banc 
Mundial,  durant  els  anys  1995  a  2005.  La  revista 
internacional Foreign Policy li ha realitzat una entre‐
vista  coincidint  amb  la publicació de  les  seves me‐
mòries,  sota  el  títol  de  “A  Global  Life”.  Des  de  la 
Revista eKonomicus, ens fem ressó de  les principals 
conclusions que ofereix en l’entrevista aquest polític 
d’origen  australià,  qui  va  ser  elegit  pel  president 
Clinton per  liderar  la  institució  financera  i va  lluitar 
en contra de l’endeutament extrem i la corrupció en 
els projectes de finançament. 

Wolfensohn ha assistit des d’una posició privilegiada 
a tots els canvis que s’han realitzat en la governança 
mundial  durant  aquest  canvi  de mil∙lenni.  Sorpre‐
nent, sobretot, és el cas de  la Xina, segons paraules 
seves. “No hi va haver cap any que la Xina deixés de 
demanar menys de 3.000 milions de dòlars en prés‐
tec. [...]. Durant el meu mandat, el govern xinès ne‐
cessitava els nostres diners, però actualment  tenen 
entre 2.5 i 3 bilions de dòlars en reserves”. A més, la 
Xina  està  contribuint  cada  cop  més  activament  a 
fixar i controlar les direccions que la institució ha de 
prendre  i això, segons Wolfensohn, és gràcies a que 
la  Xina  ha  utilitzat  el Banc  per  reunir  coneixement 
sobre com gestionar políticament ingents quantitats 
de recursos financers. 

Seguint  aquest  conclusió,  reconeix que  recentment 
s’està  donant  un  gir  cap  al multilateralisme.  I  dins 
d’aquest  canvi  de  paradigma,  molts  països  estan 

utilitzant  la competència per  l’ajuda  financera exte‐
rior i els fons de desenvolupament com una extensió 
més de  la diplomàcia nacional o  regional, en detri‐
ment del pes del Banc. “La meva aposta seria que hi 
haurà una re‐examinació del rol del Banc Mundial  i, 
probablement, deixarà de ser essencialment un fons 
de  finançament”  a  través  del  qual  tradicionalment 
s’han canalitzat els recursos financers. 

 

 

“Els Objectius de Desenvolupament del Mil∙lenni van 
ser  una  iniciativa  molt  positiva”,  declara  Wolfen‐
sohn. Tot i que es mostra prudent davant la enorme 
dificultat de complir amb aquests objectius, sí que es 
mostra convençut de la importància de que tothom, 
especialment  els  líders  polítics,  ho  tinguin  present. 
“Es  compleixin  o  no  es  compleixin,  el  fet  de  tenir 
tota una  estructura muntada  [referent  a  les  troba‐
des anuals a  les Nacions Unides sobre aquest tema] 
que  recordi  constantment  als  caps  d’Estat  que  els 

James Wolfensohn ha assistit als principals canvis en la go‐
vernança mundial 
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seus predecessors es van comprometre a un conjunt 
d’objectius humanitaris, és definitivament positiu”. 

Finalment, Wolfensohn adverteix que el  fet que els 
líders en política econòmica dels principals països no 

tinguin  suficient  coneixement  sobre  el  paper  que 
poden  jugar  les  institucions  internacionals ni  sobre 
el  seu  rol,  és  el  que  finalment  provoca  la  divisió 
d’interessos entre els governs i el Banc Mundial. 

 

 

Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Alemanya 
(1)     Turbocharged Germany – 13/08/2010 – The Economist 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2010/08/europes_economies 
 
(2) Entrevista amb el Ministre d’Hisenda Wolfgang Schäuble – 19/04/2010 – Die Spiegel 
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,689766,00.html 
 
(3) Deutsche Wirtschaft wächst nachhaltig – 27/09/2010 – Frankfurter Allgemeine Zeitung 
http://www.faz.net/s/Rub050436A85B3A4C64819D7E1B05B60928/Doc~E3FC8DA452EF34F0B8523EFECB91
241A5~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
 
 
Sobre les relacions Turquia – Unió Europea 
[1] Entrevista al ministre d’exteriors d’Alemanya, Guido Westerwelle, pel diari Wall Street Journal. 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703860104575508502670274286.html 
 
[2]  Capítols  de  política  a  negociar  per  l’ampliació  de  la  Unió  Europea.  Web  de  la  Direcció  General 
d’Ampliació; Comissió Europea. 
http://ec.europa.eu/enlargement/the‐policy/process‐of‐enlargement/mandate‐and‐framework_en.htm 
 
[3] Report de progrés de les negociacions amb Turquia per la seva incorporació. Web de la Direcció General 
d’Ampliació; Comissió Europea. 
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key‐documents/reports_oct_2009_en.htm 
 
 


