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“Si l’euro cau, Europa cau”.  
Angela Merkel, cancellera d’Alemanya. 

 

“Hem d’estar convençuts que tot 

allò que retallem, realment ho me-

reix”.  
Barak Obama, president dels Estats 

Units. 

 

“Sr. President, em vas dir que par-

lés sense por, però sé que, de fet, 

no rebré més que bufetades”.  
El Général, raper tunisià empresonat. 

 

“La Xina cooperarà [en relació a 

les matèries rares] per satisfer la 

demanda als mercats globals”.  
Yao Jian, portaveu del Ministeri de co-

merç de la Xina. 

Xina · aigua · sindicats ·  

sector energètic · canvi  

climàtic · Unió Europea i ins-

titucions europees · Davos ·  

protestes · G-20 · Mediter-

rània · inversions xineses · 

Egipte · desequilibris comer-

cials · pressupost europeu 

TEMA DE PORTADA:  
Revolta a Egipte, pròspera i emer-
gent autocràcia d’interès europeu 

El pressupost europeu per al 2011, a la corda 
fluixa 

Connexió elèctrica entre dos potències emer-
gents: tauler d’escacs Xina-Brasil 

L’extracció i el contraban il�legal d’urani al 
Congo 

La proposta americana per establir límits als 
desequilibris comercials, al descobert: rebuig 
del G-20 

“ En aquests països es defensava a la vegada l’estabilitat i les inver-
sions d’empreses al sud del Mediterrani, que poden veure’s perju-
dicades al no controlar ja el ressorts del poder. ” 

“ La política econòmica de Mubarak s’ha centrat en convertir Egip-
te en el destí de les inversions a l’Orient Mitjà. Els europeus, sobre-
tot francesos (20% de les inversions totals), han acudit en massa. ” 

“ Els acords econòmics i interessos amb Mubarak ajuden a explicar 
perquè Europa no es posiciona clarament a favor de la fi del règim. 
Mubarak s’ha convertit en l’assegurança d’unes inversions occiden-
tals captives. ” 

QUÈ S’HA DIT? 

QUINS    SÓN    ELS    TEMES    
MÉS    TRACTATS????    
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EL PRESSUPOST EUROPEU PER A 2011, A LA 
CORDA FLUIXA 
Desembre 10, 2010 

[Mireia Borrell, Brussel�les] El passat 
dia 15 de novembre el Consell de la 
Unió Europea (CUE) i el Parlament Eu-
ropeu (PE) van fracassar en l’últim in-
tent d’acordar un pressupost per l’any 
2011, forçant a la Comissió a presentar 
una nova proposta de pressupost. 
Aquest fet posa de manifest un debat ja 
existent sobre la magnitud del pressu-
post de la Unió, massa generós per als 
euroescèptics i més ara en temps de 
crisi, i massa modest per als àvids d’una 
Europa federal.  

Amb l’entrada en vigor del Tractat de 
Lisboa, el Parlament Europeu és co-
legislador juntament amb el Consell de 
la Unió Europea en matèria de Pressu-

post[1]. Aquest és, per tant, el primer 
pressupost que necessita l’aprovació 
tant del Parlament Europeu com del 
Consell de la UE. Això implica que, un 
cop la Comissió elabora una proposta 
de pressupost, el Consell de la UE adop-
ta una posició per majoria qualificada, 
que envia al Parlament Europeu i 
aquest, pot donar-li el vist-i-plau o bé 
redactar esmenes. Si li dóna el vist-i-
plau, el pressupost queda definitiva-
ment aprovat. En cas contrari, el Con-
sell de la UE té deu dies per aprovar 

totes les esmenes suggerides pel Parla-
ment Europeu. Si es dóna la situació 
que la totalitat de les esmenes no és 
aprovada, un Comitè de Conciliació for-
mat per 27 membres dels Estats Euro-
peus i 27 membres del PE es reuneix i té 
21 dies per trobar una posició comuna. 

Si s’arriba a donar el cas, com aquesta 
vegada, en què resulta impossible tro-
bar una posició comuna dins d’aquest 
Comitè de Conciliació, la Comissió ha 
de presentar una nova proposta de 
pressupost (per més informació sobre el 
procés de decisió, vegeu la font núm. 5, 
p. 11). Arribat aquest punt, es corre el 
risc de començar el nou any sense un 
pressupost aprovat, la qual cosa forçaria 

a la Unió a utilitzar el pressupost de 
l’any anterior (2010) dividit en dotze-
nes, amb totes les limitacions que això 
suposa, i que més avall expliquem. 

Tal com hem avançat, la situació actual 
és descoratjadora, ja que el Comitè de 
Conciliació reunit fins el passat dia 15 
de Novembre no va ser capaç d’arribar a 
un consens pressupostari. Aquesta situ-
ació ha suposat que la Comissió hagi 
hagut de presentar una nova proposta, 

  
4 

Nota [1] - Abans del Tractat de Lisboa, el CUE tenia més poder de decisió que el PE en matèria pres-
supostària. Corresponia al CUE la decisió final en la part del pressupost coneguda com a ‘despesa 
obligatòria’, que albergava majoritàriament despesa de la Política Agrària Comuna (PAC). En la 
resta de pressupost, el PE tenia l’última paraula.  
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que està a l’espera de ser examinada tant pel Consell de 
la UE com pel Parlament Europeu. Quines són, llavors, 
les qüestions més controvertides del pressupost? 

Qüestions discutides en les negociacions 

1. Increment dels recursos pressupostaris 

La proposta inicial de la Comissió d’augmentar el pres-
supost respecte al 2010 en un 0,8% i un 5,9% de les 
obligacions (commitment en anglès) i dels pagaments 
(payments) respectivament[2] és rebutjada pel Consell 
de la UE, que es basa en arguments d’austeritat. El 
pressupost és de 142.600 milions d’euros en quant a 
obligacions i de 130.100 milions d’euros en quant als 
pagaments. A la vegada, aquestes quantitats represen-
ten un 1.15% i un 1.05% del pressupost europeu respec-
tivament. 

El Parlament Europeu considera la retallada del Con-
sell de la UE arbitrària i injustificada, tot recordant que 
el pressupost de la UE representa un modest 1% del 
PIB dels països membres. Finalment, però, el Parla-
ment arriba al Comitè de Conciliacions havent acceptat 
la reducció del pressupost proposada pel Consell de la 
UE. 

2. Reconsideració dels recursos pressupostaris 

El Parlament Europeu insisteix en començar una dis-
cussió amb el Consell de la UE i la Comissió per tractar 
el tema de la diversificació dels recursos pressupostaris 
existents. Malauradament, i segons el President del 
Comitè de Pressupostos del Parlament, Alain Lamas-
soure, una minoria del Consell de la UE rebutja fins i 
tot encetar una discussió sobre el tema, negativa que 
provoca un bloqueig de les negociacions. 

S’ha equiparat diverses vega-
des i en diferents mitjans de 
comunicació aquesta propos-
ta del Parlament amb una 
proposta per un impost euro-
peu. Malgrat aquests rumors, 
el mateix Parlament desmen-

teix en un document oficial (vegeu font núm 3 p.3) que 
diversificar els recursos impliqui la creació d’un impost 
Europeu. Segons ells, aquesta proposta no seria realista 
i el que demanen és simplement iniciar una discussió 

sobre la diversificació dels re-
cursos pressupostaris, ja que 
el fet que els recursos actuals 
provinguin majoritàriament 
del PIB resulta una càrrega 
important pels països que difi-
culta tot el procediment per 
aprovar el pressupost. 

3. Augmentar el poder del Parlament Europeu en matè-
ria pressupostària 

El Parlament Europeu demana en les seves esmenes i 
en el Comitè de Conciliació iniciar una discussió formal 
amb el Consell de la UE i la Comissió per especificar 
quins poders en matèria pressupostària li atorga el 
Tractat de Lisboa. El Consell de la UE, però, en parau-
les d’Alain Lamassoure, “no va estar preparat per arri-
bar a un acord”. En canvi, segons el Consell de la UE es 
va arribar a elaborar una proposta de declaració con-
junta per tractar aquest tema, tot i que aquesta no va 
satisfer al Parlament Europeu. 

4. Dotar de més flexibilitat al Pressupost 

El pressupost consta d’un instrument de flexibilitat per 
tractar esdeveniments inesperats (que representa el 
0,03% PIB). En el passat, aquest instrument ha estat 
molt útil, i s’ha fet servir per solucionar conflictes exte-
riors (per exemple, la crisis alimentària a Àfrica) i inte-
riors (un exemple és el paquet d’ajuda per a Estats 
Membres de la UE submergits en la crisis del deute so-
birà). El Consell de la UE demana que, després del 
Tractat de Lisboa, la utilització d’aquest fons s’acordi 
per unanimitat (abans es necessitava majoria qualifica-
da del Consell de la UE i majoria del Parlament Euro-
peu). 

El Parlament Europeu considera inacceptable aquesta 
posició, que dificultaria enormement la utilització del 
fons. 

Nota [2] - Les obligacions són les quantitats màximes disponibles per totes les accions i projectes programats per començar durant l’any. 
Poden ésser desemborsades en diferents anys. Els pagaments, en canvi, són les quantitats pagades durant l’any.  

Si es dóna la situació que la totalitat de les esme-
nes al pressupost no és aprovada (com ha estat el 
cas), un Comitè de Conciliació format per mem-
bres dels Estats i del Parlament Europeu es reu-
neix i té 21 dies per trobar una posició comuna. 

La proposta del Parlament de poder diversificar 
els recursos pressupostaris existents (actualment 
només provenen de les aportacions dels Estats 
membres) ha estat equivocadament vista com la 
creació d’un impost europeu. 
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Conseqüències de la falta de pres-
supost per l’any 2011 

En cas que les negociacions de la pro-
pera proposta pressupostària de la Co-
missió no vegin la llum abans de 2011, 
la Unió Europea es veuria obligada a 
utilitzar el pressupost del 2010 per fer 
front a les despeses del 2011, dividint el 
pressupost del 2010 en dotze parts per 
cada partida. Aquesta opció, tot i no 
ser catastròfica, sí que és negativa i 
dificulta la posada en 
marxa de moltes iniciati-
ves que han de veure la 
llum per primera vegada 
al 2011, ja que, al no exis-
tir al 2010, no tindrien 
pressupost per a ésser 
executades. 

Les iniciatives que més 
patirien el fet de no tenir 
un nou pressupost serien 
la posada en marxa del 
Servei Europeu d’Acció 
Externa, (Europeau Ex-
ternal Action Service, EEAS amb an-
glès), liderat per la Baronessa Catheri-
ne Ashton; el funcionament de totes les 
institucions de supervisió financera, 
que també han estat creades i aprova-
des al 2010 per entrar en funciona-
ment al 2011; un projecte de recerca de 
fusió nuclear que té gran acceptació 
entre els Estats Membres (ITER); i fi-
nalment, els pagaments que els Estats 
Membres han avançat als agricultors i 
que haurien de ser compensats per la 
Comissió a començaments de l’any vi-
nent. 

En resum, aquest retard dificultaria el 
funcionament de la Unió Europea en 
aspectes fonamentals tals com afers 
exteriors, economia i finances en un 
moment en el qual és crucial actuar 
amb rapidesa i contundència. 

No només són xifres 

Segons es percep, sembla ser que la 
pugna pressupostària es redueixi en 
una pugna pel repartiment de poder 
entre les diferents institucions europe-
es. Per una banda, el Parlament Euro-
peu reclama, basant-se en el Tractat de 
Lisboa i en el fet que és l’únic òrgan 
Europeu escollit directament pels ciu-
tadans, més poder de decisió i negocia-
ció en matèria pressupostària. Per altra 
banda, el Consell de la Unió Europea 

(CUE), format per Estats Membres 
submergits en una crisis de deute sobi-
rà sense precedents, desconfia d’una 
Unió que va acumulant, poc a poc però 
continuadament, poders que abans 
pertanyien als Estats sobirans, alhora 
que reclama més pressupost. 

Per tant, sembla ser que la disputa en-
tre el repartiment de poder és realment 
una disputa entre ‘més Europa’ o 
‘més Estats’. La reticència provinent 
dels Estats Membres de donar més po-
der al Parlament Europeu en matèria 
pressupostària és una senyal de la des-
confiança que els Estats Membres te-
nen envers una Unió Europea cada 
vegada més sobirana. La crisis ha afegit 
més llenya al foc, ja que, per alguns 
Estats Membres, ara són temps d’-
austeritat, no només a nivell nacional 
sinó també a nivell Europeu. Aquest 

Informació addicional 

[1] European Parliament 
Legislative Observatory: 
 
http://
www.europarl.europa.eu/
oeil/ 
 

[2] The EU budget, a guide:  

http://
www.europarl.europa.eu/
news/public/
focus_page/034-83461-266
-09-39-905-
20100923FCS83457-23-09-
2010-2010/default_en.htm 

[3] Q&A on Parliament’s 
position on the budget ne-
gotiations:  

http://
www.europarl.europa.eu/
en/pressroom/
con-
tent/20101112BKG94668/ 

[4] Press service EP:  

http://
www.europarl.europa.eu/
en/pressroom/
con-
tent/20101115IPR94710/ 

[5] Tractat de Lisboa:  

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:083:0047:0
200:EN:PDF 

[6] Council Press Release on 
the Economic and Financial 
Affairs, Budget:  

http://
www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/
ecofin/117724.pdf 

En relació al pressupost: quin seria el cost de “no-
Europa”? És el pressupost de la UE una duplicació 
de despesa o bé un traspàs de despesa en benefici 
d’una major cohesió amb l’objectiu d’un creixe-
ment econòmic sostenible? 
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argument deixa entreveure la visió que alguns Estats 
Membres tenen sobre la UE i el seu pressupost: és més 
una càrrega que un ajut necessari. Però… és aquesta 
visió justa i basada en arguments sòlids? Quin seria el 
cost de ‘no-Europa’? És el pressupost de la UE una du-
plicació de despesa o bé un traspàs de despesa en bene-
fici d’una major cohesió econòmica, social i territorial 
que té com a objectiu final un creixement econòmic 
sostenible? 

Cal realment una reflexió molt profunda per respondre 

aquestes qüestions; una reflexió on la crítica ha d’ésser 
benvinguda, però sense oblidar també que el món està 
vivint un procés no només de globalització, sinó també 
de regionalització, on diversos països s’agrupen i s’un-
eixen entre ells per fer front als reptes mundials. I és en 
aquest context on es dóna la paradoxa que per sobre-
viure com a Estat, de vegades cal ‘sacrificar’ sobirania i 
poder a favor d’aquestes unions i agrupacions d’Estats, 
i per tant, la dicotomia entre ‘més Europa’ i ‘més Estats’ 
no és ben bé una dicotomia, sinó dos elements que es 
complementen i es necessiten mútuament. 

[Mireia Borrell, Brussel�les] Des del començament de 
la meva experiència al Parlament Europeu ençà m’he 
trobat amb infinitat de coneguts i amics que durant el 
curs de la conversa s’han referit a la institució per la 
qual treballo com ‘la Comissió’, la ‘Unió Europea’, i fins 
i tot n’hi ha que s’han acomiadat amb un graciós “Vagi 
bé per la ONU!”. Alguns pregunten per què ara tenim 
un president ‘europeu’, un altre em pregunta quina di-
ferència hi ha entre el Sr. Barroso, el Sr. Van Rompuy i 
el president que canvia cada sis mesos. S’han referit al 
Sr. Barroso com el president del Parlament i molts cre-
uen que dins el Parlament Europeu els eurodiputats 
s’agrupen per nacionalitats… I és que la Unió Europea 
no és fàcil d’entendre. 

Donada aquesta complexitat, aquest article pretén ex-
plicar d’una forma clara i concisa el funcionament bàsic 
de la UE, les principals institucions i les respectives 
funcions. L’objectiu del mateix és proporcionar infor-
mació essencial que ajudi a fer més entenedors els arti-
cles que s’han escrit i s’escriuran a la secció ‘Connexió 
Brussel�les’ – molt més vinculats a les notícies d’ac-
tualitat i interès europeu – així com proporcionar di-
verses fonts d’informació per a lectors que estiguin in-
teressats en aprofundir en temes europeus i econòmics. 

Així doncs, aquest article és un petit parèntesi de caràc-
ter marcadament pedagògic que pretén ajudar a la 
comprensió dels posts habituals que podeu trobar en 
aquesta secció de la Revista Ekonomicus i evitar confu-
sions com les mencionades en el paràgraf anterior. 

INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 

Hi ha tres institucions principals que participen en el 
procés de presa de decisions: 

• La Comissió Europea 

• El Parlament Europeu 

• El Consell de la Unió Europea 
  

A més a més la UE està formada per altres institucions 
com el Consell Europeu, el Comité Econòmic i Social, el 
Comité de les Regions, el Banc Central Europeu (BCE), 
el Tribunal de Justícia, el Tribunal de Comptes i el Banc 
Europeu d’Inversions. En aquest post ens centrarem en 
les tres institucions principals, el Consell Europeu i el 
paper que juga l’ Alt Representant de la Unió per As-
sumptes Exteriors i Política de Seguretat. 

La Comissió Europea 

• Representa els interessos de la UE en el seu con-
junt. 

• La seva funció és elaborar propostes per les noves 
lleis europees així com començar la legislació apli-
car les decisions del Parlament i del Consell. 

• S’elegeix cada 5 anys de la següent manera: Els go-
verns dels Estats membres consensuen el nom del 
nou President de la Comissió i proposen un comis-
sari per una determinada àrea. El Parlament Euro-
peu té la última paraula sobre l’aprovació dels els 
comissaris i President seleccionats. El Parlament té 
també el poder de dissoldre tota la Comissió en cas 
que ho cregui necessari. El mandat de la Comissió 
actual finalitza el 31 d’octubre de 2014. El President 
actual és José Manuel Barroso. 

• La Comissió està organitzada en Directorats-
Generals, un per cada àrea (ex: DG Competència, 
DG Afers Exteriors, DG Economia i assumptes mo-
netaris, DG Agricultura…) . Cada DG té un Comis-
sari, que és el cap, i un conjunt de funcionaris que 

BREU GUIA SOBRE LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 
Gener 24, 2011 
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treballen per ell. 
 
El Parlament Europeu 
 

• Representa els ciutadans de la UE i és elegit direc-
tament per ells cada 5 anys. 

• Compta amb 736 membres dels 27 països de la UE. 

• Cada país té un nombre d’escons segons la seva 
mida. Espanya en té 54. 

 
Els membres del Parlament no seuen en escons agru-
pats per blocs nacionals sinó en grups polítics euro-
peus. Hi ha un total de set grups polítics: 

• El president actual és el polonès Jerzy Buzek. 

• Té dos llocs de treball: Brussel�les i Estrasburg. Ca-
da any se celebren dotze plens de quatre dies a Es-
trasburg i sis sessions de dos dies a Brussel�les. 

• Aprova la legislació europea, conjuntament amb el 
Consell Europeu, en molt àmbits (veurem, més en-
davant, el procés de presa de decisions de la UE). 

• Dins del Parlament Europeu els diputats s’or-
ganitzen en ‘Comissions permanents’ especialitza-
des en diferents àmbits (ex: Comissió d’Economia, 
Comissió de Desenvolupament Regional) i forma-
des per funcionaris experts en la matèria. 

 
El Consell de la Unió Europea (CUE) 

• Representa els Estats Membres de la Unió Euro-

pea. 

• És, juntament amb el Parlament Europeu, l’or-
ganisme que participa en la presa de decisions de la 
UE. 

• Està integrat per tots els ministres de cada Estat 
Membre, que s’organitzen en diferents formacions 
en funció dels temes debatuts. Per exemple, la for-
mació d’Assumptes Exteriors està formada pels 
ministres d’Assumptes Exteriors de tots els Estats 
Membres. 

• Cada formació té un Comitè de Representants Per-
manents (COREPER), format per Representants 
Permanents dels Estats Membres que treballen a 

Brussel�les i organitzen i pre-
paren el treball del Consell. 

• El Consell està presidit 
per un President que és rota-
tori i té una duració de 6 me-
sos. Actualment, l’ostenta 
Hongria amb el seu Primer 
Ministre, Victor Orban, al 
capdavant. 
 

EUROGRUP : és un òrgan 
institucionalitzat dins el Con-
sell (CUE) que congrega, una 
vegada al mes, als ministres 
d’economia i finances dels 
estats membres de la Unió 
que tenen l’euro com a mone-
da. Actualment, el seu Presi-
dent és el Primer Ministre 
Luxemburguès, Jean-Claude 
Junker. 

El Consell Europeu 

• El Consell Europeu deter-
mina la direcció i les prioritats polítiques generals 
de la Unió Europea. No exerceix cap funció legisla-
tiva. 

• Està integrat pels Caps d’Estat o de Govern dels 
Estats Membres de la Unió Europea i per l’Alt Re-
presentant de la Unió per Assumptes Exteriors i 
Política de Seguretat, que actualment és la Baro-
nessa Catherine Ashton. 

• El president actual és Herman Van Rompuy. 
Aquest és elegit pel Consell Europeu per un període 
de dos anys i mig renovable una única vegada. La 
figura del President va ésser constituida en l’últim 
Tractat vigent de la Unió Europea, el Tractat de 
Lisboa, amb l’objectiu de coordinar tots els Caps 
d’Estat de la UE i dotar de coherència els objectius 
de les presidències rotatòries del Consell de la Unió 
Europea. A partir de la seva creació, la presidència 
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rotatòria col�labora estretament i es reparteix la 
feina amb el President del Consell Europeu, Her-
man Van Rompuy. 

• Es reuneix dues vegades per semestre, convocat pel 
seu President. 

 
El paper de l’Alt Representant de la Unió per 
Assumptes Exteriors i Política de Seguretat 

• Amb l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa neix la 
figura de l’Alt Representant de la Unió per As-
sumptes Exteriors i Política de Seguretat, encarre-
gada de dirigir i executar tota la Política Exterior de 
la UE amb l’objectiu de dotar la mateixa de més 
coherència i visibilitat en l’àmbit internacional. 
Catherine Ashton és la persona que ocupa el 
càrrec actualment. 

• El rol d’Alt Representant de la Unió és, de fet, una 
evolució del rol de Representant de la Política Ex-
terior i de Seguretat Comuna (PESC) que va ocu-
par el senyor Javier Solana des de l’any 2000 fins al 
2009. Se’l coneixia amb el nom de ‘Míster PESC’. 
El Tractat de Lisboa ha suposat un augment de les 
competències de l’Alt Representant. 

• A part de ser Alt Representant, Catherine Ashton és 
Vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària 
d’Assumptes Exteriors, cap dels ministres d’A-
ssumptes Exteriors del Consell de la Unió Europea 
i cap del Servei Europeu d’Acció Exterior, òrgan 

també creat pel Tractat de Lisboa que representarà 
la UE a l’exterior. 

• El mandat de l’Alt Representant és de 5 anys i coin-
cideix amb el de la Comissió. L’Alt Representant és 
elegit pel Consell Europeu per majoria qualificada. 

 
Altres òrgans i institucions 

El Tribunal de Justícia, el Tribunal 
de Comptes, el Comitè Econòmic i 
Social Europeu, el Comitè de les 
Regions, el Banc Europeu d’Inve-
versions i el Banc Central Europeu. 

EL PROCÉS DE DECISIÓ DE 
LA UE 

• El procés de decisió de la UE 
implica, en la majoria dels casos, les tres grans ins-
titucions europees: la Comissió, el Consell de 
la UE i el Parlament Europeu. 

• La Comissió Europea és l’encarregada d’iniciar i 
proposar una nova legislació. Un cop feta la pro-
posta, són el Consell de la Unió Europea i el Parla-
ment Europeu els encarregats de debatre i aprovar 
la llei. La legislació pot ésser un reglament o una 
directiva. 

• Des del Tractat de Lisboa, el pes del Parla-
ment Europeu en el procés de presa de deci-
sions ha augmentat i la majoria de decisions 
s’han de prendre conjuntament entre el Parlament 
Europeu i el Consell de la Unió Europea en un pro-
cés anomenat ‘procés legislatiu ordinari’, 
abans conegut com el procés de ‘codecisió’. Hi ha 
també casos en que la decisió d’aprovar la llei la 
pren el Consell de la UE i el Parlament juga un pa-
per secundari (procediment de consulta i de dicta-
men conforme). 

• El Tractat vigent de la UE des de l’1 de desembre 
del 2009 és el Tractat de Lisboa. 

Blogs en català i castellà 

Europa451: http://www.europa451.es/ 

Europe@s: http://lacomunidad.elpais.com/
efurom1/posts 

Eva en Europa: http://evaeneuropa.blogspot.com/ 

La oreja de Europa: http://
laorejadeeuropa.blogspot.com/ 

Más Europa: http://
encarnahernandez.wordpress.com/ 

Pasaporte Europa: http://didacgp.blogspot.com/ 

Blog de l’Euro-diputat per CiU Ramón Tremosa: 
http://blocs.mesvilaweb.cat/rtremosa 

Blog de l’Euro-diputat per ERC Oriol Junqueras: 
http://in.directe.cat/oriol-junqueras 

Blog de l’Euro-diputat per ICV Raul Romeva: http://
blocs.mesvilaweb.cat/raulromeva 
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Blogs en altres idiomes 

A fistful of Euros: http://fistfulofeuros.net/ 

Brussels Blog: http://blogs.ft.com/brusselsblog/ 

Coulisses de Bruxelles: http://
bruxelles.blogs.liberation.fr/ 

Webs d’actualitat europea 

www.europeanvoice.com 

www.cafebabel.es 

www.euractiv.com 

www.eleuropeo.es 

www.theeuros.eu 

Altres webs 

Estadístiques dels Partits europeus, nacionals i dels 
Europarlamentaris: www.votewatch.eu 

Pàgina web del Parlament Europeu: http://
www.europarl.europa.eu/ 

Pàgina web de la Comissió Europea: http://
ec.europa.eu/ 

Pàgina web del Consell de la Unió Europea: http://
www.consilium.europa.eu/ 

Llista de comissions del Parlament Europeu: http://
www.europarl.europa.eu/activities/
committees/committeesList.do?language=ES 

Pàgina de la UE que explica el funcionament de les 
diverses institucions europees: http://
europa.eu/institutions/financial/eif/
index_es.htm 

Pàgina web del Tractat de Lisboa: http://europa.eu/

lisbon_treaty 
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ELS PRESSUPOSTOS GRECS AGRADEN A 
BRUSSEL�LES PERÒ NO ALS SINDICATS 
Desembre 15, 2010 

El proper 22 de desembre, el parlament 
de Grècia votarà per l’aprovació dels 
pressupostos públics de 2011. Aquesta 
és la data que tenen marcada en color 
roig sindicats i nombroses associacions 
civils gregues que no volen veure apro-
vat el que consideren “denigrant pels 
drets laborals” i “injust”, segons recull 
l’edició del Wall Street Journal. I per 
mirar de fer pressió i aconseguir tirar 
enrere la llei, per aquesta mateixa set-
mana s’han convocat nombroses va-
gues, protestes i manifestacions que 
amenacen en paralitzar el país de dalt a 
baix. 

Els principals sindicats (el del sector 
privat, GSEE, i el del públic, ADEDY) 
promouen una vaga general de cara a 
avui dimecres. D’altra banda, al llarg de 
la setmana, diversos col�lectius com el 
del transport públic urbà i de ferrocar-
ril, periodistes, treballadors de banca, 
controladors aeris, etcètera, també han 
organitzat accions de protesta. 

Els pressupostos d’aquest any són espe-
cialment compromesos perquè impli-
quen una forta retallada de la despesa 
pública (uns 5.000 milions d’euros) i un 

augment de la recaptació via impostos, 
que tot plegat espera fer baixar el dèficit 
públic dels dobles dígits (al 2009 va ser 
del 15.4% del PIB). Alhora, el govern 
també té previst tirar endavant un de-
cret que, per una banda, redueixi costos 
a la majoria d’empreses públiques mit-
jançant retallades en els salaris dels 
seus treballadors i, d’altra banda, per-
meti a les empreses amb problemes fi-
nancers marxar del seu conveni sectori-
al i pactar salaris més baixos amb els 
treballadors. 

Els pressupostos, ben controlats 
fora de Grècia 

Tot i que l’origen es troba molt més en-

rere en el temps, el que ha motivat 
aquests pressupostos tan restrictius és 
l’acord de rescat financer que va signar 
al maig passat el govern de Papandreou, 
en què la Unió Europea i els Fons Mo-
netari Internacional deixaven a Grècia 
110.000 milions d’euros. A canvi d’aq-
uest acord, el que les institucions pres-
tatàries van demanar a Papandreou és 
que fes tot el possible per assegurar-se 
que Grècia tornés a ser solvent, reduís 
l’excessiu nivell d’endeutament (públic i 
privat) amb els mercats i pogués tornar 
tots els diners. Com s’aconsegueix això? 
Doncs reduint el dèficit: menys despesa 
i més estalvi, tot i que és ben conegut 
que la recuperació econòmica del país 

es podria retardar encara més. 

Sense aquestes condicions complertes, 
el govern grec no obtindrà l’últim tram 
que els queda per rebre del rescat finan-
cer. Per aquest motiu, Papandreou es 
mostra totalment convençut de tirar les 
reformes estructurals endavant per im-
populars que siguin. 

Tot i aquest terrabastall, el Partit Socia-
lista de Georgios Papandreou sembla 
liderar les enquestes amb força distàn-
cia del principal partit opositor, el con-
servador Nova Democràcia, de tal ma-
nera que encara conservaria la majoria 
absoluta amb la que actualment ja go-
verna. 
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Informació addicional 

[1] Grècia llençada a una 
setmana d’accions de pro-
testa. Vídeo del canal Eu-
ronews. 

http://
www.euronews.net/2010/
12/13/greece-braced-for-a
-week-of-strike-action/ 

A canvi de l’assistència financera, els prestataris 
han demanat a Papandreou que redueixi el nivell 
d’endeutament públic i privat de Grècia 
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ESPECTACULAR CREIXEMENT DE SUÈCIA 
Desembre 2, 2010 

Mentre països com Portugal, Irlanda, 
Grècia i Espanya, PIGS pels anglosa-
xons, estan en plena crisi econòmica, 
les economies nòrdiques semblen es-
tar passant per un excel�lent moment. 
L’exemple més clar el trobem a Suè-
cia, que ha crescut el tercer trimestre 
del 2010 un espectacular 6,9% respec-
te l’any anterior, record històric ja que 
des del 1970 el Producte Interior Brut 
no augmentava tant.  

El sector exportador suec [veure grà-
fic] ha estat la principal raó de la re-
cuperació del país, que ha fet baixar la 
seva taxa d’atur fins situar-la entorn 
al 8,1%. 

Segurament fins finals d’any es pre-
veu que el país nòrdic registri un crei-
xement del seu PIB del 4,8%. Des 
d’eKonomicus pensem, però, que les 
economies escandinaves i la sueca en 
particular són molt inestables. El mes 
d’abril passat es registraven descrei-
xements també rècords per a Suècia. 
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Informació addicional 

(1)    Agència Sueca d’-
Estadística 

http://www.scb.se/
default____2154.aspx 

(2)    Sweden’s economy 
booms – The Swedish Wi-
re – Johan  Nylander – 
29/11/2010 

http://
www.swedishwire.com/
economy/7400-swedens-
economy-booms-gdp-up-
69-percent 

L’índex Ifo[1] que mesura el clima em-
presarial per a la indústria i el comerç 
a Alemanya ha mostrat una millora per 
al mes de desembre. Tal i com indica el 
president de l’Institut for Economic 
Research encarregat d’elaborar aquest 

índex a les seves oficines de Munic, 
Hans-Werner Sinn, per al 2010, l’índex 
ha crescut de manera sorprenent. Com 
a principals raons destaca l’augment 
de les exportacions de l’economia ger-
mànica, especialment les inversions i 

ALEMANYA CREIX I CREA OCUPACIÓ, PERÒ 
AMB INCERTESES A LLARG TERMINI 
Desembre 23, 2010 



eKonomicus.com   Desembre 2010 / Gener 2011 Creixement econòmic 

fins i tot està repuntant el 
consum intern. 

Tot i això, l’índex de la 
producció manufacturera 
ha baixat una mica, degut 
a les males expectatives a 
curt termini que pot regis-
trar el sector, però sembla 
que el ritme de contracta-
ció de nou personal a Ale-
manya es mantindrà esta-
ble, si més no, els propers 
mesos. Pel que respecte al 
sector de la construcció 
sembla tocat de mort i les 
constructores en una en-
questa recent es mostren 
preocupades pel seu futur 
més immediat. 

S’està demostrant que el 
país germànic està exercint mes rere mes de motor de 
la recuperació europea, no són paraules sinó fets. El 
grup dels “Cinc Savis”[2] han elevat les previsions de 
creixement fins el 3,7% pel 2010 i 2,2% el 2011. No obs-
tant, també remarquen que hi ha nombroses incerteses 
en el creixement a llarg termini del país, un clar exem-
ple és la disminució de la producció industrial el darrer 
mes un 0,8% i a més, hi ha hagut una contracció d’un 
3,5% en les comandes per a l’últim trimestre de l’any, 

que afectarà de manera directa la producció dels pro-
pers mesos. 

Notes complementàries 

[1] L’índex Ifo es basa en prop de 7.000 enquestes fetes 
a empreses manufactureres, constructores, majoristes i 
minoristes. Es pregunta als empresaris sobre la situació 
actual, bona, satisfactòria, ó dolenta” , del seu negoci i 
sobre les perspectives, “molt favorables, sense canvis, ó 

poc favorables”,  per als següents 6 mesos. 

[2] El grup dels “Cinc Savis”, creat el 1963, és el 
Consell Assessor d’Economistes del govern ale-
many, format per 5 acadèmics. En l’actualitat 
són W. Franz, W. Wiegard, P. Bofinger, B. We-
der di Mauro i C. W. Schmidt 

 

El fort increment rau en l’augment de 
les exportacions i del volum d’inv-
ersions, segons l’Institute for Economic 
Research 

Avui s’inicia un esdeveniment important a l’agenda in-
ternacional: el 41è Fòrum Econòmic Mundial de Davos-
Klosters (Suïssa). Un escenari amb les pistes d’esquí de 
teló de fons, molt apropiat tenint en compte els desni-
vells de l’economia mundial en l’actualitat. 
Els experts econòmics i polítics internacionals reunits a 
Suïssa fins el proper diumenge 30 de gener  tindran 
com objectiu millorar la situació actual a partir dels tres 
principis: “repensar, redissenyar i reconstruir”. Els te-
mes que segur abordaran seran l’alça de preus de les 
matèries primeres, els conflictes geopolítics i la guerra 
de divises. 

El lema central d’aquest any serà:  “Normes compar-
tides per a una nova realitat”. Segons ha assenya-
lat el fundador i president Klaus Schwab “en lloc de 
mirar les conseqüències de la crisis actual, ens centra-
rem a definir la nova realitat i les normes necessàries 
per la cooperació en aquesta nova etapa”. Així doncs, es 
pretén que el Fòrum sigui una espai de discussió i coo-
peració pels principals actors mundials. 
Més de 2500 representants del  món polític, acadèmic i 
social procedents de 100 països diferents intentaran 
traçar les pautes i establir la cooperació necessària  per 
trobar una sortida a la crisis econòmica mundial que 
aviat complirà el seu quart any. 

DAVOS: RECEPTES PER UNA NOVA ETAPA 
Gener 26, 2011 
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La trobada es caracteritza per la heterogeneïtat dels 
diferents participants. Entre ells destaquen la partici-
pació d’un miler de directors executius de les principals 
empreses multinacionals, els dirigents dels països que 
formen part del G-20 -incloent més de 30 caps d’Estat i 
de Govern- a banda de representats d’organitzacions 
internacionals, mitjans de comunicació i líders cultu-
rals. 

No faltaran figures europees com el president de Fran-
ça Nicolas Sarkozy i els seus homòlegs d’Alemanya, 
Angela Merkel, i de Gran Bretanya, David Cameron. 
Ells seran els encarregats a defensar els nous patrons 
europeus establerts per la futura viabilitat de l’euro i 
dels estats en crisi com Grècia, Irlanda, Portugal i Es-
panya. 

Espanya, per la seva banda, estarà representada per la 
vicepresidenta Elena Salgado. 

A nivell internacional, s’espera la visita del secretari 
general de les Nacions Unides Ban Ki-Moon i dels pre-
sidents de Mèxic, Felipe Calderón i de Colòmbia, Juan 
Manuel Santos. 

Tot i que el discurs inaugural serà a càrrec pel president 
rus Dimitri Medvedev, la representació dels caps d’est-
at asiàtics  tindrà dos grans absències: Xina i Índia, tot i 
que hi hauran nombrosos representants de les dos 
grans potències. 

D’altra banda, els encarregats de donar resposta i 
afrontar les qüestions financeres durant la reunió seran 
Robert Zoellick, president del Banc Mundial, Jean 
Claude Trichet, president del Banc Central Europeu i 
Luis Alberto Moreno, president del Banc Interamerica-
no de Desenvolupament. 

La novetat que proposta aquest any El Fòrum Econò-
mic Mundial és la creació de la “Xarxa de Resposta als 
Riscos”. D’aquesta manera, els principals directius em-
presarials intentaran identificar els riscos empresarials 
i abordar els problemes que aquests presenten abans 
que apareguin. 

Finalment, s’espera la participació del fundador de Mi-
crosoft, Bill Gates, i de l’ex president nord-americà Bill 
Clinton, que participen activament tots els anys. 

Futures trobades: 

La reunió anual de Davos representa l’establiment de 
les bases econòmiques mundials i el punt de partida 
d’una ronda de reunions mundials durant el transcurs 
de l’any. 

27-29 Abril:  
Rio de Janeiro, tindrà lloc el Fòrum Econòmic Mundial 
per Amèrica Llatina. 
4-6 de Maig:  
Ciutat del Cap, Sud-àfrica, es durà a terme el Fòrum 
Econòmic Mundial per l’Àfrica. 
20-22 Maig:  
Mar Mort, Jordània, tindrà lloc el Fòrum Econòmic 
Mundial per l’Orient Mitjà 
8-9 Juny:  
Viena, Àustria, tindrà lloc el Fòrum Econòmic Mundial 
d’Europa i Centre-Àsia. 
12-13 Juny:  
Jakarta, Indonèsia, tindrà lloc el Fòrum Econòmic 
Mundial per l’Est-Àsia. 

Article de Marta Gonzalez, col�laboradora d’eKo-
nomicus 
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LES RELACIONS DE LA POLÒNIA POST-LECH 
Desembre 9, 2010 

Quasi tots els polonesos estan d’acord 
en una cosa: els darrers 3 anys, les 
relacions Polònia-Rússia han canviat. 
Per a molts, la visita del president rus 
Medvedev a Varsòvia el passat dilluns 
no significa res més que l’entrega i la 
rendició al gegant rus. 

Per al líder de l’oposició, Jaroslaw 
Kaczynski, antic primer ministre, ac-
tualment Polònia és propietat d’Alem-
anya i Rússia per igual. Per a molts 
parlamentaris polonesos, l’accident 
mortal del llavors president de Polò-
nia, Lech Kaczynski, de l’abril passat a 
Smolensk, Rússia, no va ser un acci-
dent. Dos membres del partit de Ja-
roslaw han anat recentment a Was-
hington DC per intentar guanyar el 
suport nord-americà i reobrir la in-
vestigació pel que ells creuen que és 
un complot i un assassinat. 

Per a molts d’altres, tot això són sim-
ples especulacions, ja que Polònia no 
havia estat mai tant rica, segura i res-
pectada arreu del món. Tothom sap 
que els germans Kaczynski eren euro-
escèptics, i ara que no governen, 
Brussel�les es satisfà en veure com 
Polònia ja no és una molèstia sinó 
més aviat un actor important en la 
Unió Europea (UE). 

Apart de la millora en el comerç amb 
Rússia, en tres anys s’ha duplicat el 
volum total del comerç, també hi ha 
hagut altres actes significatius en la 
relació bilateral. L’exemple més im-
portant és la detenció a Polònia i ex-
tradició a Rússia del líder txetxè Akh-
med Zakayev, buscat també per la 
Interpol. 
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LA CIMERA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC A 
CANCÚN AL DETALL 
Desembre 14, 2010 

El passat dissabte a Cancún, Mè-
xic, durant la conferència de les 
Nacions Unides (ONU) es va 
arribar a l’acord sobre la promul-
gació d’un fons conjunt de 100.000 
milions de dòlars, 75.500 milions 
d’Euros, per al 2020, destinat a la 
protecció dels boscos tropicals, així 

com el desenvolupament d’energi-
es eòliques. 

Japó, Rússia i Canadà ja han dit 
que no pensen estendre el Proto-
col de Kyoto, sinó firmant-ne un 
de nou que inclogui les emissions 
d’altres països, inclosos la Xina i la 
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El recent informe sobre l’Orient 
Mitjà publicat pel prestigiós think-
tank americà Centre d’Estudis In-
ternacionals i Estratègics (CSIS) és 
totalment revelador pel que fa als 
canvis a mig termini que patirà la 
política d’aquesta regió. Tal com 
afirmen a l’inici del document, “el 
detonant real de malestar social i 
polític durant els propers 20 anys 
a l’Orient Mitjà no és la guerra, el 
terrorisme o les revolucions –és 
l’aigua. Les amenaces convencio-
nals a la seguretat dominen actual-
ment el debat públic i el pensa-
ment polític, però l’aigua és el fac-
tor que canviarà les regles del joc a 
la política de l’Orient Mitjà”.  

Jon Alterman i Michael Dzuiban 
es centren en analitzar com l’a-
igua, indubtablement el recurs 
més escàs en aquesta regió rica en 
petroli, s’està convertint en una 

amenaça creixent pels líders àrabs. 
Tradicionalment, aquests han uti-
litzat el proveïment d’aigua a la 
població a través de grans infraes-
tructures i subsidis com un factor 
a favor de mantenir-se el poder; 
però l’informe demostra com, de 
fet, aquesta situació els fa més in-
segurs al capdavant dels països. El 
fet que, per exemple, Iemen no 
tingui assegurat un subministra-
ment estable d’aigua per la seva 
població, i molt menys per la pro-
ducció agrícola, serà sense cap me-
na de dubte una font de conflicte 
determinant. La migració d’una 
població afectada, jove i descon-
tenta, degut a la manca d’oportun-
itats i perspectives, és una de les 
conseqüències més serioses. 

El problema, en part, és causat per 
les pròpies polítiques de gestió de 
l’aigua que promouen actualment 

Índia. Els 190 països restants firmants es compro-
meten a contribuir al desenvolupament de tecno-
logies ecològiques en països en vies de desenvolu-
pament per a la cimera de l’any vinent a Durban, 
Sud-àfrica. També s’ha aprovat el pla forestal de la 
Reducció d’Emissions de la Desforestació i 
la Degradació Forestal (REDD en anglès), des-
tinat al finançament de projectes que facin servir 
les plantes per absorbir diòxid de carboni. 

La oposició de Bolívia 

Bolívia ha estat el país que s’ha oposat més fron-
talment, que entén que els objectius aconseguits 
en la cimera quasi no exigeixen als països desen-
volupats els sacrificis necessaris per retallar les 
emissions de gasos contaminants fins a un nivell 
acceptable. Pablo Solón, ambaixador de Bolívia 
a les Nacions Unides, va demanar un Tribunal 
Internacional de Justícia Climàtica. 

Jenifer Morgan, directora dels programes energè-
tics del World Resources Institute (WRI), va 

comentar com “Les modestes expectatives amb les 
que s’iniciava la cimera han donat pas a resultats 
prometedors, ja que s’ha acabat amb un nou, però 
fràgil, acord climàtic internacional”. 

Tal i com indica Joachim Wille en un article al 
Frankfurter Rundschau, és millor que en la troba-
da hi hagin participat els experts en el tema i els 
ministres de Medi Ambient de cada país, que no 
pas els presidents i alts caps d’estat. El Sr. Wille 
afegeix com “Els objectius a Copenhaguen eren 
massa ambiciosos, a Cancún s’ha estat més realis-
ta. No obstant, el resultat evidentment està lluny 
del que es pretenia aconseguir a Copenhaguen.” 

Al final, la renovació del Protocol de Kyoto que 
acaba el 2012 segueix a l’aire, el “Fons Verd” de 
100.000 milions de Dòlars s’ha de referendar defi-
nitivament l’any que ve a Durban (Sud-àfrica) i 
funcionaria a partir del 2020, i l’objectiu de reduir 
en 2°C la temperatura mitja del planeta es fixa per 
2100, sense concretar un pla per aconseguir-ho. 

INFORME CLEAR GOLD:  
L’AIGUA COM A DETONANT DE CON-
FLICTES A L’ORIENT MITJÀ 
Desembre 24, 2010 

Informació addicional 

[1] Informe Clear Gold: 
l’aigua com a recurs estra-
tègic a l’Orient Mitjà 

http://csis.org/
publication/clear-gold 

[2] Recursos multimèdia 
amb resums i comentaris 
de l’informe (CSIS) 

http://csis.org/
node/28253/multimedia 

[3] Environment Conflict 
and Cooperation. Web d’-
anàlisi dels conflictes inter-
nacionals amb detonant 
mediambiental. Secció ori-
entada als conflictes en 
recursos hídrics. 

http://www.ecc-

platform.org/index.php?

opti-

on=com_content&view=ar

ticle&id=369&Itemid=212 
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els governs àrabs de la regió. En comptes d’impulsar 
reformes que afrontin regionalment l’escassetat i el mal 
ús que se’n fa de l’aigua, aquestes polítiques es basen en 
atorgar subsidis a les extenses explotacions agrícoles, 
moltes d’elles intensives en aigua i orientades a l’-
exportació (molts governs van impulsar una “revolució 
verda” als anys 80 i 90 per intentar diversificar la pro-
ducció nacional i no dependre tant de l’exportació de 
petroli i la importació d’aliments). Aquests problemes, 
però, seran inevitables a llarg termini, fet que implica 
que els governs, ancorats en el curt termini degut a les 
amenaces presents (la inestabilitat és la que ocupa les 
principals portades), es mostrin incapaços d’afrontar-
los. 

La clau per revertir la situació és enviar senyals reals 
d’escassetat a la població per part dels governs, de tal 
manera que es pugui adaptar al percepció social a la 
realitat. “Si la gent espera que l’aigua sigui gratuïta, 
perquè així ho manifesta el govern, l’utilitzaran com si 
fos gratuïta”, assenyala Jon Altman en la presentació 
del document. Cal deslligar l’aigua de la política, fer que 
no sigui utilitzada com una font de capital polític per 
als dirigents i, per tant, que li puguin posar un preu 
igual al seu valor; aquesta serà l’única manera d’evitar 
una conflictivitat a major escala a mesura que els aqüí-
fers es vagin esgotant i no s’inverteixi suficient en noves 
fonts, com podria ser la dessalinització o reutilització 
dels efluents urbans. 

En definitiva, el que era una política cap a l’èxit dels 
governants àrabs (el proveïment segur i assequible d’un 
recurs tan escàs com és l’aigua per poder millorar el 
benestar i seguretat alimentaris de la seva població), 
pot ser la llavor que desencadeni uns conflictes molt 
més greus que els que hi ha actualment. L’aigua ha es-
tat sempre una eina per guanyar lleialtats polítiques i 
només la governança política serà capaç d’evitar greus 
terrabastalls socials. 

 

“Les amenaces convencionals a la seguretat dominen 
el debat i pensament polític, però l’aigua és el factor 
que canviarà les regles del joc a la política de l’Orient 
Mitjà” 
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Estem en temps de teixir noves relacions econòmiques 
mundials. La situació de crisi actual i la pèrdua de l’h-
egemonia econòmica nord americana sembla que dóna 
llum verda a l’entrada d’aquest nou teixit. Salvant les 
distàncies, la conjuntura mundial és com un gran tau-
lell d’escacs on, en cada partida, alguna de les noves 
potències econòmiques venç alguna peça o domini del 
seu rival. 

Dimarts, la Xina, la innegable gran 
potència del continent asiàtic, va 
moure fitxa davant la creixent eco-
nomia Llatinoamericana de Brasil. 
D’aquesta manera, la companyia 
estatal xinesa (State Grid), conside-
rada de les majors empreses d’elect-
ricitat del món, va adquirir set dis-
tribuïdores elèctriques brasileres per 1000 milions de 
dòlars. 

A banda d’aquesta adquisició, l’empresa asiàtica va ob-
tenir els drets d’explotació de les línies de distribució i 
substacions energètiques durant 30 anys, temps que 
podria ser prorrogat per 20 anys més si les autoritats 
brasileres ho consideressin necessari. 

Tauler d’escacs: fitxa xinesa 

State Grid International Development Limited va ser 
fundada el 2002 amb l’objectiu d’unificar en una sola 
companyia estatal, les xarxes elèctriques que prèvia-
ment havien estat administrades pels governs provinci-
als. D’aquesta manera, State Grid, va passar a suportar 
el 88% de la transmissió elèctrica a la Xina. 

La seva política d’expansió no acaba amb l’acord de 
Brasil, ja que l’any passat la companyia xinesa va acon-
seguir les llicències de transmissió d’energia a les Fili-
pines, un acord valorat amb 3950 milions de dòlars i 
vigent durant 25 anys. 

Gràcies a aquesta forta expansió, State Grid, s’ha con-
vertit en la vuitena companyia del món en aquest sec-
tor. 

Tauler d’escacs: fitxa brasilera 

Les filials de les empreses distribuïdores elèctriques 
brasileres formaven part del consorci  “Grupo Plena” 
integrat per les espanyoles Cobra, Elecnor i Isolux, en-
tre altres. 

La provisió d’energia es concentra principalment a la 
zona sud-est i centre-oest, abastint uns 3.200 km de 
línia i on destaquen els pols geogràfics de Brasília, Rio 
de Janeiro i Sao Paulo. 

Per què Xina està interessada en la fitxa de Bra-
sil? 

Segons la comissió xinesa per a la Supervisió i Adminis-
tració dels Actius Estatals, Brasil és considerat com “un 
país amb un entorn polític estable, gran potencial de 
desenvolupament i un mercat immens que portarà a un 
increment de la demanda de consum  energètic”. Brasil 
presenta poques barreres a la inversió, per tant una 
oportunitat per la Xina a l’hora d’introduir els seus pro-
ductes electromecànics al mercat sud-americà. 

Altres fitxes perdudes durant la partida 

Tot i la situació actual, la partida ja fa temps que es va 
iniciar. L’entrada de capital xinés no només afecta el 
sector energètic. En els darrers temps, el gegant asiàtic 
ha invertit en mineria, siderúrgia i hidrocarburs, i ha 
augmentat la seva presència en infraestructures ferrovi-
àries facilitant d’aquesta manera les comunicacions 
entre regions. 

CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE DOS POTÈNCIES EMER-
GENTS: TAULER D’ESCACS XINA – BRASIL 
Desembre 27, 2010 

“Brasil presenta poques barreres a la inver-
sió, per tant, és una oportunitat per a la Xina 
a l’hora d’introduir els seus productes al mer-
cat sud-americà 
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A tall d’exemple, el passat octubre, el grup petrolier 
Repsol va anunciar la venda del 40% de la seva filial 
brasilera “Repsol Brasil” al grup xinès “Xina Petroche-
mical Corp.” per un import de 7.100 milions de dòlars. 

Pròxim moviment ? 

Segons l’últim informe de l’Organització per a la Coope-
ració i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) sobre les 
perspectives de creixement econòmic mundial sembla 
que s’apunti a una millora global. 

Brasil finalitza l’any 2010 amb un creixement del PIB 
proper el 7,2% on la despesa interna ha jugat un paper 
fonamental. Les previsions de creixement pel proper 
any assenyalen a una estabilitat al voltant del 5% del 

PIB. Així doncs, Dilma Roussef arriba en un moment 
de desenvolupament econòmic notable, escàs atur i una 
forta confiança interna. 

D’altra banda, tot i que els indicadors no mostren uns 
valors tant positius; les perspectives de creixement pels 
Estats Units són d’un 2,2% al 2011. En canvi, la zona 
euro assoliria l’1,7% el proper any. 

Davant les expectatives, en major o menor mesura, de 
creixement, Xina encara no pot dir escac i mat en la 
seva partida per assolir el predomini mundial. 

Article de Marta Gonzalez, col�laboradora d’eKono-
micus 

El passat 20 d’octubre, hores prèvies a l’inici d’una in-
tensa cimera de governadors de Bancs Centrals i minis-
tres de finances del G-20, el departament del Tresor 
nord-americà, dirigit per Timothy Geithner, va fer cir-
cular a totes les delegacions participants un document 
de dos planes en que proposava un marc de referèn-
cia amb polítiques orientades a evitar la guerra 
de divises i a avançar cap a un sistema comerci-
al equilibrat. És a dir, atacar de cara els desequilibris 
comercials persistents, on uns països, com Estats Units, 
el Regne Unit i Espanya, cada cop importen més que no 
pas exporten, i altres països, tot el contrari, com el cas 
d’Alemanya, la Xina i Rússia. Aquesta proposta, arris-
cada, no va prosperar durant la cimera, però tothom va 
reconèixer que era un primer pas que oferia solucions 
conjuntes entre tots els membres del fòrum de potènci-
es econòmiques. 

El document de Geithner glossava tres propostes per 
dur a terme entre els 20 països del G-20: establiment 
de límits quantitatius als excedents i dèficits comercials 
dels països, acord de no incórrer en devaluacions com-
petitives de les monedes nacionals i, finalment, dotar 
amb un major rol de supervisió comercial al Fons Mo-
netari Internacional (FMI). Passaran a ser explicades 

en els punts següents. 

Aquesta iniciativa la va afavorir el fet que la gran majo-
ria de potències i economies emergents van coincidir en 
assenyalar que la font dels problemes econòmics que 
els afectaven a tots ells era l’existència de desequilibris 
comercials persistents. S’entén desequilibri persis-
tent com el fet d’importar molt més que no pas expor-

tar (a l’inrevés també, exportar molt 
més que no pas importar) durant un 
llarg període sense que cap política 
ho pugui suavitzar. Aquesta primera 
acceptació dels fets tal com són va 
ser determinant; sense aquesta dosi 
de realitat no es podia seguir treba-
llant per impulsar nous marcs d’act-

LA PROPOSTA AMERICANA PER ESTABLIR LÍMITS ALS DESE-
QUILIBRIS COMERCIALS, AL DESCOBERT: EL G-20 HO 
VA REFUSAR 
Gener 01, 2011 

Obama: “no podem continuar suportant una 
situació en què alguns països mantenen exce-
dents comercials massius, altres uns dèficits 
massius, i s’ajusten mai les divises” 
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uació que portin als països cap 
a majors equilibris. 

La realitat indica que, sota els 
darrers debats, s’amaga un 
esgotament del sistema de ti-
pus de canvi flotant (valor de 
les monedes fluctuant segons 
oferta i demanda) que es va 
establir fa 30 anys al esgotar-
se el model canviari de Bretton
-Woods (valor de les monedes 
lligat al dòlar). El llarg dèficit 
dels Estats Units és la major 
preocupació econòmica actual 
de les autoritats d’aquest país. 
El president nord-americà Ba-
rack Obama, aparentment se-
nyalant a Alemanya i la Xina, 
va declarar posteriorment a la 
cimera: “no podem continuar 
suportant una situació en què 
alguns països mantenen exce-
dents comercials massius, al-
tres uns dèficits massius, i no 
es donen mai els ajusts neces-
saris en les divises que haurien de portar a un patró de 
creixement més equilibrat” (Wall Street Journal, 9 de 
Novembre). 

El resultat de la cimera, però, no va ser el que Geithner 
i Obama volien i no es va arribar a cap acord estable per 
arranjar els desequilibris. Tot i això, el balanç va ser 
positiu ja que ha suavitzat la sensació de guerra de di-
vises. A més, tot i que el tipus de canvi s’ha identificat 
com a factor essencial de conflicte, aquest debat ha 
contribuït a portar el discurs més enllà de la crítica al 
valor de les monedes, cap a parlar del conjunt de políti-
ques necessàries per arribar a un major equilibri. Tal 
com va dir Geithner en el seu discurs de la cimera de 
l’octubre: “si el món ha de ser capaç de créixer a un rit-
me sostingut en el futur, [...] si hem de possibi-
litar noves oportunitats per comerciar i preser-
var un sistema comercial obert, llavors hem de 
treballar per assolir més equilibri en el patró de 
creixement global mentre ens recuperem de la 
crisi” (23 d’octubre). 

Proposta 1: limitar al 4% del PIB els ex-
cedents i dèficits en les balances per 
compte corrent 

De cara al 2015, els països membres del G-20 
haurien de situar els seus excedents o dèficits 
en la balança per compte corrent per sota del 
4% del PIB amb la finalitat d’evitar excessos 

que acaben sent perjudicials a llarg termini pel propi 
país i pels socis comercials. La proposta deixaria 
exempta d’aquest límit aquells països que siguin grans 
exportadors de matèries primes, com és el cas d’Aràbia 
Saudita. 

La balança per compte corrent considera el comerç de 
béns i serveis (exportacions menys importacions) a més 
de les rendes netes (interessos i dividends que entren i 
surten del país) i transferències de pagaments netes 
(com l’ajuda internacional i les remeses de treballadors 
estrangers). Països com Aràbia, Alemanya, Rússia i Xi-
na superarien aquest 4% d’excedent en la balança, 
mentre que molts més països es situen en % negatius 
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(dèficit), com França, el Regne Unit, 
Espanya, Brasil i Estats Units. Tot 
això es mostra al gràfic elaborat pel 
New York Times. Actualment, a cau-
sa de la crisi, els % de desequilibris 
s’han reduït, però, per exemple, a 
l’inici de la crisi financera (2007) 
aquesta balança era del voltant del -
9% per Espanya i del -5,5% per Es-
tats Units, segons dades del FMI. 
Qualsevol acció sobre ella serà im-
portant. 

Aquesta és la principal proposta i la 
que més controvèrsia va aixecar. Hi 
va haver un bloc de països a favor i 
un altre en contra: van donar suport 
a la proposta països deficitaris com 
el Regne Unit, Canadà, Austràlia i 
també Corea del Sud, mentre que es 
van mostrar clarament en contra les 
principals potències exportadores, 
com la Xina, Japó o Alemanya 
(exceptuant Japó, són les que supe-
rarien aquest límit del 4%). Precisa-
ment, el ministre d’economia de la 
potència europea, Rainer Brüderle, 
fins i tot va arribar a declarar al New 
York Times que això podria ser vist 
com “un retorn a un pensament dig-
ne de l’economia planificada” soviè-
tica. 

Finalment es va rebutjat un límit tan 
taxatiu i la proposta va quedar en la 
creació d’indicadors d’avís que iden-
tifiquin quan es produeix un dese-
quilibri que pot ser perjudicial. Mas-
sa poc concret com per significar un 
canvi. 

Proposta 2: acord per evitar 
devaluacions competitives de 
moneda 

Davant d’una perspectiva en que 
nombrosos governs havien dut a 
terme alguna acció unilateral per 
alterar artificialment el valor de la 
seva moneda (això era la llavor per 
l’anomenada guerra de divises), era 

bàsic intentar frenar aquesta espiral. 
Fins i tot els Estats Units han dut a 
terme polítiques que han alterat el 
valor del dòlar (com l’emissió de 
600.000 milions de dòlars per part 
de la Reserva Federal), tot i que no 
ho han reconegut mai. 

La proposta busca evitar “polítiques 
de tipus de canvi dissenyades per 
aconseguir un avantatge competitiu 
mitjançant el debilitament del valor 
de la moneda nacional o impedir 
l’apreciació d’una moneda infravalo-
rada” (aquesta darrera apreciació 
molt orientada a la Xina, que impe-
deix que el iuan augmenti de valor). 
És a dir, que els governs no manipu-
lin el valor de les seves monedes de 
tal manera que ells surtin benefici-
ats en perjudici d’altres països. 

Proposta 3: dotar al Fons Mo-
netari Internacional d’un rol 
especial de supervisor en te-
mes canviaris 

Per tal d’assegurar-se que els països 
compleixen les accions especificades 
en els altres dos punts, cal que algun 
organisme neutre supervisi el com-
portament dels seus governs i les 
polítiques que apliquin. L’organisme 
proposat seria el FMI, qui tradicio-
nalment ha desenvolupat un rol 
molt similar en altres àmbits. Tot i 
que no té competències per acceptar 
o rebutjar polítiques, els seus infor-
mes tenen molt de poder i influèn-
cia. 

En el seu discurs, Geithner va situar 
el FMI com a solució i va criticar la 

reluctància d’alguns països a accep-
tar els “anàlisis externs, indepen-
dents i honestos” que aquest orga-
nisme ofereix. 
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Informació addicional 

[1] Document de 2 pàgines 
amb les propostes analitzades 
que el departament del Tresor 
nord-americà va fer circular 
entre les delegacions del G-20. 

http://
graphics8.nytimes.com/
packages/
pdf/10222010geithnerletter.p
df 

[2] Discurs de Timothy Geith-
ner el 23 d’octubre a la cimera 
de governadors de Bancs Cen-
trals i ministres de finances del 
G-20 a Corea del Sur. 

http://
www.economicpolicyjournal.c
om/2010/10/geithner-in-
gyeongju-imf-to-monitor.html 

[3] Anàlisi del New York Times 
sobre la cimera del G-20. 

http://
www.nytimes.com/2010/10/2
3/business/
global/23finance.html 

La proposta buscava evitar que els governs 
manipulin el valor de les seves monedes de 
tal manera que ells surtin beneficiats en per-
judici d’altres països. 
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Amb l’inici d’un any econòmicament incert, Xina co-
mença una gira liderada pel viceprimer ministre del 
govern xinès Li Keqiang i acompanyat per 80 represen-
tants de 44 empreses xineses. Li és la persona cridada a 
liderar la Xina en un futur proper, ja que l’actual pri-
mer ministre Wen Jiabao acaba el seu mandat al 2012 i 
tot sembla indicar que el Partit escollirà Li com el seu 
successor (l’altre futur home fort del país, que substi-
tuirà al president Hu Jintao, serà Xi Jinping… dos 
noms, per tant, que cal anotar). 

La delegació xinesa ha escollit Espanya com a punt de 
partida de la seva gira que els durà al Regne Unit i Ale-
manya amb l’objectiu d’intensificar la cooperació entre 
el gegant asiàtic i continent europeu. No passarà per 
França, fet que pot haver motivat el tractament que la 
premsa gal�la ha donat a la visita de Li a Espanya, amb 
titulars com el del diari Libération: “Madrid estén la 
catifa vermella al seu banquer xinès”. 

Decisions a Espanya 

La visita del viceprimer ministre xinès Li Keqiang a la 
Moncloa el passat dimecres, va acabar amb la firma de 
16 acords comercials, 12 dels quals amb empreses pri-
vades, per un valor de 5.650 milions d’euros. 

Durant la trobada, el representant xinès va manifestar 
la seva confiança i suport a les mesures econòmiques 
preses pel govern espanyol.  A més, va assegurar el 
compromís xinès amb el deute públic espanyol tant en 
el mercat primari com secundari. 

A partir de la reunió entre els dos països es va prometre 
elevar durant el 2011 el comerç bilateral a 40.000 mili-
ons d’euros, gràcies a mesures com la promoció del se-
gell espanyol com a destinació pels turistes xinesos; a 
més d’intentar estimular la cooperació entre les empre-
ses dels dos països per facilitar l’esforç inversor espa-
nyol a la Xina. 

D’aquesta manera, els acords que es signin aquests dies 
estaran dirigits a enfortir els llaços de la Associació Es-
tratègica Integral constituïda l’any 2005 durant la visi-

ta del president Hu Jintao a la península. 

Figures destacades a la reunió 

La trobada empresarial  va estar organitzada per l’In-
stitut de Comerç Exterior (ICEX), i de les 50 empreses 
espanyoles presents, destaquen Repsol, Telefónica o 
FCC. 

Tot i així, cal dir que el 97% del total dels acords signats 
el passat dimecres, corresponent el grup Repsol, presi-
dit pel català Antoni Brufau. 

D’altra banda, es van subscriure importants compromi-
sos en la compra de “productes tradicionals” espanyols 
com el pernil, l’oli d’oliva o el vi. 

Veus en contra 

Tot i les decisions comercials, no totes les veus estan a 
favor de la relació entre els dos països. Amnistia Inter-
nacional ja ha retret que el govern espanyol hagi igno-
rat “la situació dels drets humans” al país asiàtic. 

Article de Marta Gonzalez, col�laboradora d’eK-
onomicus 

ACORDS DE COMERÇ “MADE IN CHINA” 
Gener 08, 2011 
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LA REALITAT SOCIAL I ECONÒMICA AL MEDITERRANI: RELACI-
ONS ENTRE RIBA NORD I RIBA SUD COM A FACTOR DE CANVI 
Gener 25, 2011 
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Tot i que el  naixement de les institucions comunes a 
l’Europa del segle XX ha separat notablement la riba 
nord i la sud del mar Mediterrani, les seves relacions 
segueixen sent claus per l’estabilitat i el futur de bona 
part del territori. També per entendre el moment de 
canvi actual. Ara som europeistes però, des de sempre, 
érem “mediterranistes”: ambdós bandes del mar han 
mantingut sempre intensos lligams (sovint asimètrics) 
i, per descomptat, estan encara lligades de tal manera 
que la realitat d’una banda no s’entén sense la de l’altra. 

La interrelació nord-sud del Mediterrani es pot trobar 
actualment en la protecció i suport que els governs eu-
ropeus de la regió donen als sistemes autocràtics dels 
països àrabs, en nom de l’estabilitat social, els acords 
comercials i la lluita contra els fonamentalismes religi-
osos i la immigració il�legal. D’aquesta manera s’ha 
mantingut un cert impàs polític i soci-
al. Però aquest equilibri s’està tornant 
insostenible, tal com es demostra per 
la recent revolta popular a Tunísia i el 

suport de bona part del sud d’Europa a l’antic règim, 
alhora que avancen els conflictes socials aïllats (de mo-
ment) en altres països veïns com Algèria i Egipte. So-
bretot aquest últim, Egipte, és un detonant que pot can-
viar molt la realitat que coneixem avui en dia com a 
riba sud del Mediterrani; una regió que sempre ha estat 
lligada al nord a través d’aquest punt de trobada que és 
el mar Mediterrani. 

Les relacions entre Europa i Egipte, tradicio-
nalment claus per entendre la política nord-sud 
actual 

L’interlocutor entre nord i sud a Europa ha anat canvi-
ant al llarg de la història, però a la riba sud sempre ha 
estat Egipte, l’estat àrab tradicionalment entremig del 
diàleg entre pobles i civilitzacions. Egipte fa d’àncora 

Ara som europeistes però, des de sempre, 
érem “mediterranistes”: ambdós bandes del 
mar han mantingut sempre intensos lligams  
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entre cultures: en ell es barregen ins-
titucions de caire més aviat europeu 
amb la realitat àrab, que no accepta 
aquestes estructures que veuen com 
imposades Aquesta posició li ve do-
nada a causa de ser l’escenari d’im-
portants conflictes d’interessos entre 
europeus, des de l’Imperi romà fins a 
l’actualitat en ple segle XXI. 

Un moment decisiu, que sens dubte 
va marcar un punt d’inflexió en les 
relacions nord i sud, va tenir lloc en 
ple moment de creació d’una consci-
ència nacional a Egipte al segle XIX, 
quan era un sultanat de base agrària 
(totalment depenent de l’exportació 
de cotó a Europa) sota protecció oto-
mana però objecte de pugna entre les 
potències europees. És llavors quan 
es firma una aliança entre Egipte i 
França per construir el canal de Su-
ez, infraestructura clau de la que les 
autoritats egípcies en posseïen el 
40%. Per fer-ho, les autoritats del 
país van assumir tal volum de deute 
que l’estructura del país no estava 
preparat per assumir-lo. La solució: 
vendre el canal de Suez als creditors, 
Europa. 

Aquest conflicte va deixar una forta 
empremta a la classe política egípcia 
que, un cop assolida la independèn-
cia mitjançant una revolució al 1952-
53, es va materialitzar en un profund 
distanciament amb els Estats euro-
peus. Aquest clima diplomàtic fred, 
primer amb Gamal Abdel Nasser i 
posteriorment amb Anwar el-Sadat, 
acaba generant greus conseqüències 
a ambdós bandes. 

Per un cantó, Nasser va ser un dels 
principals promotors del Moviment 
de Països No-Alineats a inicis dels 
60, que promovia la separació políti-
ca dels dos blocs imperants tot i ba-
sar els seus Estats en principis pro-
pers al socialisme. Va comptar amb 
forta participació de l’esquerra euro-
pea i d’allà van sorgir moviments 
nacionalistes, reivindicacions de la 
cultura pròpia enfront de les imposi-
cions nacionals (aquests moviments 
finalment van estar combatuts direc-

tament des dels propis Estats). Per 
un altre cantó, Sadat va portar Egipte 
a ser protagonista de la Guerra del 
Yom Kippur i dels acords de pau de 
Camp David (1978), punt d’origen 
d’una forta polarització amb la po-
blació europea, enmig de les crisis 
econòmiques del 1973 i 1979. 

Per assegurar estabilitat i pro-
grés, apareix la necessitat de 
reprendre ponts 

Davant aquesta inestabilitat, els Es-
tats europeus, per tant, veuen la ne-
cessitat de buscar una relació esta-
ble, equilibrada i duradora amb la 
riba sud del Mediterrani. Tot i això, 
l’emergent Unió Europea vol mante-
nir els interessos locals i nacionals i, 
per aquest motiu, no es parla amb 
una veu sola (ni llavors, ni ara). Es 
comencen a signar acords individu-
als entre cadascun dels països del 
nord i els del sud, tot i que Egipte 
sempre és el passatge diplomàtic 
obligat pels europeus. 

Aquest seguit d’acords són la llavor 
pel Procés de Barcelona del 1995: 
una voluntat de creació d’un diàleg 
estable entre la Unió Europea com a 
conjunt i la riba sud. El Procés, però, 
va començar malalt a causa dels con-
flictes oberts entre països membres 
(Israel/Palestina, Sàhara/Marroc i 
Turquia/Xipre) i al fet que els països 
del sud d’Europa no acabaven de 
tolerar que els del nord, com Alema-
nya o Suècia, interferissin en com 
havien de portar les relacions amb 
els països mediterranis. 

El Procés perseguia tres objectius: 
seguretat (impossible, donats els 
conflictes), desenvolupament econò-
mic (assolit gràcies a la Unió Econò-
mica Europea) i cultural (el màxim 
assoliment va ser l’impuls per crear, 
tot i que molt tard, al 2005, la Fun-
dació Anna Lindh, amb seu a Ale-
xandria i amb la participació actual-
ment de més de 950 associacions 
europees i mediterrànies). 

La Unió pel Mediterrani, institu-

Informació addicional 

[1] The Policy: What is the 
European Neigbourhood 
Policy? Pàgina web oficial 
de la UE. 

http://ec.europa.eu/
world/enp/policy_en.htm 

[2] Invest in Med. Partena-
riat Públic-Privat de pro-
moció dels negocis al Me-
diterrani. 

http://www.invest-in-
med.eu/ 

[3] Business & Strategy 
Environnement. Consulto-
ria político-econòmica en-
focada en el Mediterrani, 
amb seu a París. 

http://www.ies-
emea.com/ 
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ció impulsada pel president francès Nicolas Sarkozy al 
2008, no és ara mateix res més que una actualització 
del Procés de Barcelona, ja que la llavor de futurible 
unió mediterrània que van impulsar alhora tant Sarko-
zy com el president egipci, Hosni Mubarak, no es va 
materialitzar. El projecte, que fins i tot pretenia soluci-
onar el dilema turc (no permetre l’entrada de Turquia a 
la Unió Europea però sí a una institució mediterrània 
on pogués interactuar i influenciar), s’ha paralitzat amb 
la formació d’un secretariat permanent amb pressupost 
de poc més de 70 milions d’euros. 

Com les polítiques europees 
amb el Mediterrani han aca-
bat contribuint a la revolta 
social 

Tot i els esforços per promoure un marc de diàleg i coo-
peració comuns, a gran escala, les accions polítiques 
que han tingut més èxit pels països europeus (almenys 
fins que n’han començat a sorgir les conseqüències na-
turals) són les referents a la Política Europea de Ve-
ïnatge. 

Aquesta és una relació “Unió Europa – països veïns” en 
forma de política bilateral, gradual i “a la carta”, on am-
bdós parts polítiques es comprometen a atorgar una 
sèrie de beneficis. Això ha donat lloc a accions políti-
ques que, en el seu moment, van ajudar a perpetuar els 
règims al poder en nom de l’estabilitat i la cooperació i, 
en aquests moments, es comproven i es seguiran com-
provant els efectes perversos que genera. En aquesta 
Política Europea de Veïnatge és Europa qui diu, per 
exemple, què és el terrorisme, fet que inclou també als 
moviments d’alliberament nacional (molts d’ells d’arre-

ls religioses, com els Germans Musulmans) i permet als 
règims actuals actuar dràsticament i eliminar qualsevol 
oposició… atorgant, d’aquesta manera, més poder po-
pular a aquests moviments socials, irònicament. També 
és Europa qui diu com s’han de complir els drets hu-
mans, què s’ha de fer amb la immigració… mentre re-
clamen un control dur i estricte, moltes vegades sobre-
passant els límits tolerables, als governs del sud del 
Mediterrani contra els fluxos d’immigrants africans, o 
mentre es plantegen dubtes en el compliment dels drets 
humans en diversos dels socis claus de la UE. 

Per tant, no ha estat un diàleg entre pobles veïns, sinó 
un acord entre castes polítiques en busca d’estabilitat i 
un impàs que els beneficiï. Però, tal com es comentava 
a l’inici, la situació acaba per ser insostenible i alguns 
d’aquests pobles veïns de la riba sud del Mediterrani ja 
han iniciat el canvi, amb Tunísia al capdavant. Fins i tot 
el president de la Lliga Àrab ha anunciat que res a la 
regió tornarà a ser com era. Es diu que Hosni Mubarak, 
al poder des de fa 20 anys, s’està ja morint i que Egipte 
és una olla a pressió… com afectarà això al Mediterra-
ni? 

[anàlisi motivat per la conferència a càrrec d'Alvise 
Vianello, investigador del CIDOB, sota el títol Egipte i 
la UE: del Procés de Barcelona a la Política Europea 
de Veïnatge] 

La interrelació nord-sud del Mediterrani ha 
mantingut un cert impàs polític i social. Però 
aquest equilibri s’està tornant insostenible. 
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XINA, RÚSSIA I MÈXIC: ECONOMIES EMER-
GENTS FINANÇADES IL�LÍCITAMENT? 
Gener 28, 2011 

Segons un recent informe de l’-
organització internacional Global Fi-
nancial Integrity (GFI), els tres països 
amb majors fluxos financers il�lícits 
són, per aquest ordre: Xina, Rússia 
i Mèxic. D’acord amb les dades de 
l’organització, entre els anys 2000 i 
2008 (8 anys), els països que varen 
obtenir més finançament provinent 
de fonts il�legals són: [en Milers de 
Milions de Dòlars] 

1. Xina – 2.180 
2. Rússia – 427 
3. Mèxic – 416 
4. Aràbia Saudita – 302 
5. Malàisia – 291 
6. Emirats Àrabs Units – 276 
7. Kuwait – 242 
8. Veneçuela – 157 
9. Qatar – 138 
10. Nigèria – 130 
 
La llista, encapçalada per la Xina, 
Rússia i Mèxic, representa el 70% de 
la quantitat total en fons il�lícits pro-
vinents de tots els països en desenvo-
lupament en aquest període, 2000 – 

2008. Quant de fiables són les xifres 
que apareixen en l’informe? No ho 
podem saber del cert, però tant el 
Banc Mundial com el FMI es basen 
en els estudis elaborats pel GFI per 
estimar la quantitat i l’estratègia que 
segueixen els fluxos financers il�lícits 
a nivell mundial. 

El document mostra que l’evolució 
històrica és alarmant: mentre que a 
principis de la dècada, any 2000, es 
comptabilitzaven aproximadament 
uns 369.300 milions de dòlars frau-
dulents, la xifra es disparà el 2008 
fins assolir els 1,26 bilions de dòlars, 
per tant, es triplica, sobretot els dar-
rers anys. 

La manera més habitual de fer aquest 
tipus de transferències és la manipu-
lació dels preus al comerç, i re-
presenta un 54,7% del total d’aquests 
fluxos per al període 2000 – 2008. 
En concret per al continent asiàtic 
aquest percentatge augmenta fins el 
89,3% del total de fluxos il�lícits en el 
continent, i es concentra sobretot a la 
Xina. El fet de que molts països asià-
tics estiguin experimentant un fort 
creixement econòmic ha fet que hagin 
augmentat aquestes fonts de finança-
ment il�legals, sobretot per falta de 
regulació i falta de control en el sec-
tor. Un clar exemple és Malàisia, on 
l’any 2000 es suposaven unes transfe-
rències il�legals de 22.200 milions de 
Dòlars i l’any 2008 de 68.200 mili-
ons, per tant es va superar i triplicar 
la xifra. 

Tanmateix, l’informe també alerta del 
grup de països exportadors de pe-
troli, com Kuwait, Nigèria, Qatar, 
Rússia, Aràbia Saudita, Unió dels 
Emirats Àrabs i Veneçuela, que es 
basen en suborns, robatoris i evasió 
d’impostos com a conductes més ha-
bituals per al finançament il�lícit. Els 

fluxos il�lícits del continent africà són 
el producte en la majoria de casos de 
governs corruptes i dictadures amb 
molt poc control legal en la matèria. 
En concret, en el continent hi ha ha-
gut un augment d’aquests fluxos d’un 
28,8% per any. 

Pel que fa a la corrupció a Mèxic, un 
tòpic ja, l’any passat el govern va 
aprovar un programa especial per a la 
lluita contra el blanqueig de capitals. 
En concret, la mesura consisteix en la 
prohibició de compravenda en efectiu 
de béns immobles, automòbils o al-
tres objectes de valor. 
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Deixant de banda la fiabilitat de les dades, 
l’evolució històrica dels fluxos il�lícits és alar-
mant: s’ha triplicat del 2000 al 2008. 
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QUANT COSTA UN BITLLET SENZILL DE ME-
TRO A…? 
Desembre 29, 2010 

El preu d’un bitllet de metro 
senzill i el tipus de canvi del país 

Si no tens una targeta Oyster, tens un 
problema a Londres. El seu bitllet de 
metro senzill li costarà fins a 4,7 €! 
Però una vegada obtinguda la targeta, 
el preu és tan baix com 1,8 €. 

Mirant aquest gràfic es podria pensar 
que un bitllet senzill a Barcelona costa 
tant com un a Tòquio. Realment és 
així avui en dia pels habitants d’un 

país amb euro, com, per exemple, un 
noi de Barcelona. Però això pot canvi-
ar demà. Per què? Aquí entra en joc el 
tipus de canvi! Tots els preus han es-
tat convertits de la moneda local a 
euros. Així que si el tipus de canvi del 
ien respecte l’euro varia, també ho fa 
el preu del bitllet de metro de Tòquio 
per al noi de Barcelona. 

Per tant, el valor dels bitllets depèn de 
dues coses: el preu del bitllet en sí 
mateix i el tipus de canvi de la mo-
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Autor col�laborador: Lluís Torrent, fundador de la web d’actualitat políti-
ca internacional UnitedExplanations.org  
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neda local respecte l’euro (és a dir, quina quantitat de 
moneda local es pot comprar amb 1 €). 

Tipus de Canvi: Llavors, al gener, un bitllet senzill de 
metro a Barcelona va costar 1.4 €, però el mateix bitllet 
a Tòquio va costar 1.23 € (en comptes dels 1.4 € actu-
als, una diferència del 13,8%). Significa això que Tokyo 
Metro Co, Ltd ha canviat el preu del bitllet? No, no ho 
fa. El preu a Tòquio encara estava en 160 iens al gener. 
El que va canviar va ser el tipus de canvi respecte l’eu-
ro. El gener, 1€ podia com-
prar fins a 130.34 iens pe-
rò, a l’agost, el mateix euro 
podia comprar només 
110.11 iens. Així doncs, el 
preu del bitllet a Tokyo, en 
euros, era més barat al ge-
ner que a l’agost. 

Però, quins factors intervenen en la fixació del 
preu d’un bitllet senzill de metro? 

Almenys dos. Les despeses d’operació del sistema 
de la xarxa de metro i els factors polítics. Alguns mit-
jans de transport en metro estan operats per empreses 
privades, com les de Tòquio o Buenos Aires. D’altres 
estan operats per empreses públiques com les de Barce-
lona, Madrid, Londres, París, Berlín, Beijing o El Caire. 

El cas de Buenos Aires 

El preu d’un bitllet de metro senzill a Buenos Aires és 
molt barat en comparació amb altres ciutats, fins i tot a 
les ciutats llatinoamericanes com Rio de Janeiro, Bogo-

tà o Santiago de Xile. Això es deu al fet que el pes ar-
gentí (la moneda local) ha experimentat una subvalora-
ció respecte l’euro, més del que ha experimentat el pes 
xilè i el real brasiler. Des de juny de 2010, el pes argentí 
ha perdut el 14,2% del seu valor respecte l’euro, mentre 
que respecte el pes xilè i el real brasiler la devaluació ha 
estat del 2,6% i el 5,9% respectivament. Per tant, això 
significa que per a un europeu ara és més barat com-
prar un bitllet de metro a Buenos Aires que fa uns me-
sos. 

Però també hi ha una altra explicació. El bitllet de me-
tro a Buenos Aires és parcialment subvencionat pel Go-
vern Nacional. De gener a setembre de 2009, les sub-
vencions públiques invertides per mantenir un preu 
baix del bitllet de metro van ascendir a 354,5 milions de 
pesos (avui equivalents a 64.1 milions d’euros). Això és 
una cosa habitual en moltes ciutats d’arreu del món, 
però a Buenos Aires la magnitud de la subvenció és més 
gran que en altres llocs. Més del 71% dels costos del 
servei de metro del període gener-setembre del 2009, 
operat per Metrovías Societat Anònima (també a càrrec 
del Premetro i el servei de la Línia Ferroviària Urqui-
za), van ser coberts pel Govern Nacional argentí. Per 
contra, Transports Metropolitans de Barcelona, la com-
panyia de transport públic a Barcelona, va cobrir no-
més el 47% dels seus costos a partir de transferències 
del govern. 

“Quanta moneda local es pot comprar amb 1€? 
 
En data a 29 de desembre, 1€ pot comprar fins a 
2.530,72 pesos Colombians o 0,85 lliures esterlines.” 

Els recents informes publicats per Wikileaks revelen 
una preocupant situació en la indústria minera de l’Àfr-
l’Àfrica: l’abismal falta de seguretat en els jaciments on 
s’extrauen les matèries primeres. La notícia és que hi 
ha centres de recerca nuclear que fan contraban amb 
material radioactiu perillós. Els documents mostren 
que diplomàtics dels Estats Units en diversos països 
africans, entre ells Burundi, Níger, la República Demo-

cràtica del Congo i Tanzània, tenien directe coneixe-
ment de la falta de seguretat en les indústries d’urani. 

L’EXTRACCIÓ I EL CONTRABAN IL�LEGAL D’URANI AL CONGO 
Gener 05, 2011 
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S’ha revelat la participació d’em-
preses europees, xineses, índies i 
sud-coreanes en l’extracció 
il�legal i en el contraban d’urani 
des d’Àfrica 
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El document filtrat data del 8 de 
setembre del 2006 i pertany a l’a-
l’ambaixada nord-americana a la 
República Democràtica del Congo 
(RDC), on s’informa que diversos 
diplomàtics i agents de seguretat 
dels Estats Units havien fet una visi-
ta al Centre de Recerca Nuclear a 
Kinshasa (CREN- K) el 27 de juliol 
d’aquest any per avaluar les condici-
ons de funcionament en aquesta 
instal�lació. El CREN-K alberga els 
dos reactors atòmics de la RDC, en-
cara que cap d’ells funciona, a la 
central es porten a terme tasques de 
recerca i d’ensenyament amb mate-
rials radioactius. El CREN-K guarda 
unes 138 barres de combustible atò-
mic, almenys 15 Kg d’urani enriquit 
i no enriquit, i uns 23 Kg de deixa-
lles nuclears. 

També s’ha revelat la participació 
d’empreses europees, xineses, índies 
i sud-coreanes en l’extracció il�legal i 
en el contraban d’urani des d’Àfrica. 
En l’informe es declara que la majo-
ria dels reactors atòmics europeus 
fan servir avui urani importat de 
països africans. 

Segons el document filtrat, Roger A. 
Meece, ambaixador nord-americà a 
la RDC, es mostrava el 2006 preocu-
pat per la seguretat en les centrals 
nuclears, que la qualifica de “pobre, 
deixant a la instal�lació vulnerable 
als robatoris”. Però les detallades 
descripcions de Meece sobre la situ-
ació del CREN-K suggereixen que la 
seguretat no només és “pobre”, sinó 
del tot inexistent. Segons el cable, la 
tanca que envolta la central “no està 
il�luminada per la nit, no compta 
amb filferro ni vídeo-vigilància” va 
escriure el Sr. Meece, on afegí: “Hi 
ha nombrosos buits en la barrera, i 
hi ha grans bretxes on ni tan sols hi 
ha tancat”. “Agricultors de subsis-
tència cultiven mandioca en la ins-
tal�lació, al costat de l’edifici on s’e-
mmagatzemen les deixalles nucle-
ars”, va afegir. 

Però les bretxes de seguretat van 
més enllà del CREN-K. En un altre 

informe, amb data de l’11 de juliol de 
2007, Meece informat que diverses 
fonts indicaven que la Malta Forest 
Company estava “extraient i expor-
tant (il�legalment) urani de la RDC”. 
Segons el document, la companyia 
treia “roca amb urani mentre s’ext-
reia coure i cobalt” i burlava els con-
trols “usant un sistema establert de 
funcionaris de govern corruptes”. 
D’aquesta manera, empreses adqui-
reixen urani “mentre Malta Forest 
apareix exportant coure i cobalt”, va 
escriure. 

A més, el cable alerta que alts nivells 
de radioactivitat han estat consta-
tats en diverses regions congoleses. 
“Es podria dir que tota la Província 
de Katanga és una cosa radioactiva”, 
ha assenyalat Meece. Katanga és la 
província més meridional del país. 
Amb 518.000 quilòmetres quadrats, 
és 16 vegades més gran que Bèlgica, 
i compta amb una població de més 
de quatre milions d’habitants. 

Per cert, el Sr. Meece actualment 
segueix a la RDC, ara com a cap de 
la missió de l’Organització de les 
Nacions Unides. 

La producció mundial d’urani per al 
2009 va ser oficialment de 50.772 
tones. Si ens fixem en el gràfic ad-
junt, observarem a grans trets diver-
ses coses interessants: 

-      Rússia i els seus països aliats 
produeixen dues cinquenes parts del 
mineral. 

-      Els Estats Units i el Canadà pro-
dueixen una cinquena part. 

-      Àfrica i sobretot Austràlia pro-
dueix les dues cinquenes parts res-
tants. 

-      Europa no està quasi present en 
el mercat d’extracció d’urani: França 
només n’extrau 8 tones l’any i Ale-
manya des del 2007 ja no n’extrau. 
Tot i això, sobta que la República 
Txeca sigui el país europeu, amb 

permís d’Ucraïna, amb major pro-
ducció, entorn les 258 tones (0,05% 
de la producció mundial), xifra que 
s’ha vist reduïda els darrers anys. 
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Informació addicional 

(1)  Uranium in Africa – 
World Nuclear Associati-
on 

http://www.world-
nuclear.org/info/
inf112.html 

(2)  Cancel�lació del deute 
extern al Congo – 
22/11/2010 

http://
ekonomi-
cus.com/2010/11/22/
cancel%C2%B7lacio-del-
deute-extern-al-congo-la-
historia-es-repeteix/ 

(3)  El context econòmic 
del cop d’estat al Níger – 
22/02/2010 

http://
ekonomi-
cus.com/2010/02/22/el-
context-econmic-del-cop-
destat-al-nger/ 

(4)  El Congo obre una 
mina de coure i cobalt – 
03/02/2010 

http://
ekonomi-
cus.com/2010/02/03/el-
congo-obre-una-mina-de-
coure-i-cobalt/ 
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No tots els països disposen de la mateixa tecnologia de 
televisió digital terrestre (TDT) que nosaltres a Europa. 
De manera similar al que va passar amb els reproduc-
tors de vídeos i de DVDs, els japonesos i els americans 
tenen la seva pròpia tecnologia que la fa incompatible a 
l’europea, i totes tres regions han competit per imposar
-la com a tecnologia estàndard al món i erigir-se com a 
líders tecnològics, fet que aporta un enorme benefici 
industrial. Passada una dècada, la guanyadora indiscu-
tible sembla ser la tecnologia europea, la més competi-
tiva i la que s’ha sabut posicionar millor políticament. 
El següent mapa ho demostra, on l’estàndard de TDT 
desenvolupat per la indústria europea, el DVB/T, està 
present a la major part del mercat mundial (cobreix el 
55% de tota la població mundial amb TV digital). Japó, 
d’altra banda, ha pogut establir la seva tecnologia a la 
majoria de països llatinoamericans gràcies a una alian-
ça estratègica amb Brasil, mentre que la tecnologia 
nord-americana únicament està present als mercats 
més propers. Per últim, la Xina ha preferit desenvolu-
par el seu propi estàndard de TDT.  

Cal entendre les claus d’aquest procés competitiu entre 
potències tecnològiques i saber quins són els factors 
determinants que han permès a la Unió Europea gua-
nyar aquesta cursa tecnològica. Les principals conclusi-
ons estan a continuació.  

Competència global entre regions i filosofia po-
lítica cap a una unió a Europa 

L’estructura de mercat de l’estàndard tecnològic comú 

per la TV digital a nivell mundial és fruit de dos proces-
sos competitius. En un primer moment, d’una compe-
tència intra-regional (dins el propi país o regió), basada 
en un procés on el regulador d’una regió particular amb 
prou base tecnològica selecciona la tecnologia més in-
novadora i eficient d’entre els productors industrials 
regionals. A aquest consorci guanyador, el regulador li 
atorga el monopoli dins la regió. 

Posteriorment, s’entra en la competència inter-
regional, on els diferents estàndards regionals compe-
teixen per a que els països sense possibilitat de desen-
volupar la seva pròpia tecnologia es converteixin en els 
seus usuaris, guanyant d’aquesta manera poder de mer-
cat i posant de relleu la importància del first-mover 
(l’avantatge competitiu del que actua primer). En 
aquest sentit, les externalitats de xarxa indirectes (la 
utilitat que un consumidor rep d’usar aquella tecnolo-
gia TDT concreta incrementa amb el número d’altres 
consumidors adquirint la mateixa tecnologia gràcies a 
la major disponibilitat de béns o serveis complementa-
ris que suposarà) quedarien esmorteïdes comparat amb 
un escenari de com-
petència monopolís-
tica on els ciutadans, 
usuaris finals, po-
guessin escollir l’-
estàndard de TDT 
que més s’adeqüi a 
les seves caracterís-
tiques. 

EUROPA, LÍDER TECNOLÒGIC: PER QUÈ LA SEVA TECNOLOGIA 
DE TV DIGITAL HA SUPERAT TOTS ELS COMPETIDORS? 
Gener 06, 2011 

Informació addicional 

[1] Angulo, J. J.; Calzada, 
J.; Estruch, A. (2010) Se-
lection of standards for 
digital television: the 
battle for Latin America, 

 [2]  Competència interna-
cional en l’adopció d’un 
estàndard de televisió digi-
tal global: la victòria tec-
nològica d’una Europa 
unida en el mercat global 
televisiu. Revista econòmi-
ca eKonomicus; secció En 
Detall. 

http://
ekonomi-
cus.files.wordpress.com/2
011/01/en-
de-
tall_ekonomicus_031.pdf 
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D’aquesta manera, l’adopció d’un estàndard de TDT 
comú i compatible a Europa (en comptes d’actuar indi-
vidualment francesos, alemanys, anglesos, etc.) s’ha 
d’entendre com una voluntat de voler competir amb 
força dins un mercat mundial, on pocs països han estat 
capaços de desenvolupar els seus estàndards propis 
(bàsicament Estats Units, Japó i, en certa manera, la 
Xina i Brasil). També respon a motivacions internes, 
com pot ser el fet d’aprofitar l’impuls donat a l’espai 

comú europeu i a la integració econòmica, fet que re-
presentava un avantatge competitiu important si les 
potències europees amb base tecnològica s’unien per 
desenvolupar i adoptar un únic estàndard. A nivell polí-
tic, i en paral�lel a l’anterior argument, rau la possibili-
tat que, a llarg termini, la compatibilitat en el sector de 
les telecomunicacions jugui un paper important per 
avançar en una unió política i social. 

Amb el ritme de consum actual és impensable plantejar 
la nostra vida quotidiana sense les noves tecnologies, 
però… tenen data de caducitat?  I si les matèries primes 
d’aquest tipus de producció estiguessin en perill? 

La forta demanda de béns de consum del món desenvo-
lupat depèn directament de 17 minerals desconeguts 
per gran part de la població anomenats matèries rares: 
escandi, itri, lantani, ceri, praseodimi, neodimi, prome-
tio, samari, europi, gadolini, terbi, disprosi, holmi, erbi, 
tuli, iterbi i luteci. Les matèries rares són la base en la 
producció d’articles d’alta tecnologia (bateries per 
telèfons mòbils, televisors de 
pantalla plana, cables de fi-
bra òptica), material ar-
mamentístic (per exemple 
míssils teledirigits) i peça 
clau per la producció d’en-
ergies renovables (peces 
de vehicles híbrids i tecnolo-
gia verda en general).  

Actualment, Xina concentra 
el 97% de la producció mun-
dial de matèries rares, posse-
eix el 30% de les reserves i 
satisfà el 90% de la demanda 
mundial (aproximadament 
d’unes 110.000 tones a l’any-
). D’aquesta demanda total 
al món, Xina representa una 
proporció del 75% seguit de 
Japó, Estats Units i final-
ment Europa. Tal i com va 
senyalar en una ocasió el líder xinès Deng Xiaoping: “ 
l’Orient Mitjà té el control del petroli i Xina té el domi-
ni de materials rars”. 

Tot i aquestes dades, a finals de 2010, el gegant asiàtic 
va anunciar una retallada de les exportacions. El comu-
nicat, difós pel Ministeri de Comerç Xinès, establia una 

quantitat a exportar de  14.116  tones de terres rares a 
principis del 2011 que, comparativament amb la quan-
titat de 16.304 tones del mateix període a l’any 2010, 
representava una reducció del 11,4%. 

No obstant, el govern xinès va nombrar un total de 31 
empreses xineses i de capital estranger que es benefici-
arien de les exportacions, una xifra molt superior a les 
22 empreses que actuaven en aquest mercat l’any 2010. 
Cal afegir que tot hi haver més empreses en el mercat, 
aquestes hauran de fer front a unes quotes d’exportació 
d’un 35%. 

El portaveu del Ministeri de Comerç de Xina Yao Jian, 
va justificar les mesures argumentant que s’intenta as-
segurar un desenvolupament sostenible i protegir el 
medi ambient ja que l’extracció d’aquest tipus de mine-
rals és altament contaminant. Segons Yao, “Xina actua-
rà de forma responsable i cooperarà amb els altres paï-
sos, satisfent la demanda bàsica als mercats globals”. Si 

EL PODER ESTRATÈGIC DE LA XINA: MATÈRIES RARES, ELE-
MENT DE DEPENDÈNCIA D’UNA SOCIETAT DE CONSUM 
Gener 15, 2011 
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es tenen en compte les dades, amb l’actual ritme de 
producció la reserva estimada de 27 milions de tones 
no duraria més de 15 o 20 anys. 

Així doncs, les quotes d’exportació són l’eina que utilit-
za el govern xinès per limitar l’explotació del seu recurs 
estratègic i poder respondre el fort creixement del pro-
pi mercat domèstic. Japó, Estats Units i la Unió Euro-
pea ja han mostrat el seu descontentament respecte la 
mesura asiàtica. A més,  han acusat el govern xinès d’-
utilitzar el seu poder amb finalitats politiques i comer-
cials. 

Japó ha catalogat la mesura com un impediment al lliu-
re comerç i pensa que les conseqüències portaran a un 
augment de costos i una falta de subministrament. Per 
la seva banda, la companyia japonesa Sony Corp. ja 
busca nous materials alternatius per garantir la deman-
da de béns de consum com televisors Bravia, ordina-
dors Vaio o consoles PlayStation. 

 

Oportunitat o conseqüències per 
alguns? 

La líder d’Alemanya, Angela Merkel, ha 
donat un cop d’atenció a la Unió Europea 
a invertir en recerca de noves fonts de 
subministrament i reaccionar davant les 
mesures preses per Xina. 

D’altra banda, Japó va signar dilluns passat un acord 
amb l’Índia, a la vegada que coopera amb Corea del Sud 
per busca terres rares a Vietnam, Kirguizistan i Sud-
àfrica. 

Països com Austràlia, l’emergent Brasil, Estats Units i 
Canadà, disposen de mines que contenen aquests mine-
rals i ja han començat a obrir noves mines, tot i que 
aquesta producció requereix molt de temps. 

Cal dir que ja als anys 60, Estats Units i l’Índia es van 
convertir en el principal distribuïdor d’aquests tipus de 
minerals però les seves mines van fer fallida a causa de 
l’entrada en el seu mercat de la Xina, on aquesta oferia 
una producció a un cost molt baix. Ens trobem davant 
de la situació inversa? 

Tot i els esforços, els governs es preparen per una pos-
sible inestabilitat del mercat davant d’una expectativa 
de demanda creixent de noves tecnologies. 

Article de Marta Gonzalez 

Xina concentra el 97% de la producció 
mundial de matèries rares, posseeix el 30% 
de les reserves i satisfà el 90% de la de-
manda mundial. Tot i això, va anunciar 
una retallada de les exportacions. 
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REVOLTA A EGIPTE, PRÒSPERA I EMERGENT 
AUTOCRÀCIA D’INTERÈS EUROPEU 
Gener 31, 2011 

Article originalment publicat al dia-
ri ARA, secció Emprenem: http://
emprenem.ara.cat 

Ja fa més d’una setmana que el dicta-
dor Ben Ali va ser deposat del poder a 
Tunísia. Mentre durava la revolta en 
aquesta antiga colònia francesa, Mic-
hèle Alliot-Marie, ministra d’exteriors 
de França, no només no li va donar 
suport per pro-
moure un canvi 
democràtic, sinó 
que va proposar 
oferir ajuda a les 
forces governa-
mentals tunisia-
nes. I ara, a Egip-
te, quina postura 
pren França en 
referència a les 
revoltes? De mo-
ment, Alliot-
Marie ha apel�lat a la no ingerència en 
afers externs com a base de la diplo-
màcia francesa i ha demanat “més 
democràcia i més llibertat”. 

No només la diplomàcia francesa, 
sinó la de tota Europa, ha passat a un 
posicionament més equidistant, a l’-
espera de com avanci el conflicte. 
Desgraciadament, l’experiència de 
Tunísia i Egipte estan deixant al des-

cobert la terrible ambivalència d’Eur-
opa respecte les autocràcies “aliades”. 
En el cas del suport a Ben Ali, França 
defensava a la vegada l’estabilitat i les 
inversions d’empreses franceses al 
país del sud del Mediterrani, que po-
den veure’s perjudicades al no contro-
lar ja els ressorts del poder, un cop 
caigut Ben Ali. 

Dades macroeconòmiques: 
Egipte ha estat molt atractiu per 
realitzar-hi inversions 

En el cas d’Egipte, gràcies a l’estricte 
control de la política i desenvolupa-
ment econòmic i al bon clima amb 
Europa i els Estats Units, Mubarak ha 
pogut crear en els darrers anys un 
clima estable i pròsper on realitzar 
inversions. Tot i la recessió econòmi-

  
33 

La política econòmica de Mu-
barak s’ha centrat en convertir 
Egipte en el destí de les inversi-
ons a l’Orient Mitjà. Els euro-
peus, sobretot francesos (20% 
de les inversions totals), han 
acudit en massa. 
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ca mundial, Egipte fins i tot ha in-
crementat notablement el volum 
d’inversions estrangeres directes, 
segons dades del Banc Mundial. I el 
producte interior brut, tot i no ser 
un indicador complet, ja que no 
mostra l’extrema desigualtat i man-
ca d’oportunitats al país, ha aug-
mentat com mai. 

En aquest sentit, la política econò-
mica de Mubarak s’ha centrat sobre-
tot en convertir Egipte en un dels 
principals punts de destí de les in-
versions a l’Orient Mitjà i Nord d’-
Àfrica (també gràcies a un enorme 
procés de privatitzacions i liberalit-
zació de diversos sectors). Vistes les 
dades, els inversors van acudit en 
massa. Sobretot els francesos, que 
aporten al voltant del 20% de les 
inversions directes al país, segons 
dades d’Egypt State Information 
System (Nicolas Sarkozy és un dels 
mandataris europeus amb qui Mu-
barak s’ha reunit més cops). 

Un dels sectors claus on s’ha materi-
alitzat aquesta aliança econòmica és 
en el camp dels hidrocarburs on, 
entre d’altres acords, en destaca un 
amb Gas de France per valor de 
10.000 milions de dòlars, basat en 
l’exportació d’un 10% de les necessi-
tats de gas natural de França i la 
participació en diverses plantes de 
producció i liquació de gas. 

Inversions europees a través 
de la Unió pel Mediterrani 

La relació França-Egipte pren im-
portància també pel que fa a la pro-
moció de la Unió pel Mediterrani 
(UpM), de la que una de les funcions 
que se li encarregava a la institució 
és la promoció de les inversions al 
sud del Mediterrani. Al maig de 
2010 es va materialitzar a París el 
primer fons d’inversió apadrinat per 
la UpM i orientat a les infraestructu-
res. Més de la meitat d’aquestes in-
versions es van acordar des de bon 
començament per a dos països: 
Marroc i Egipte. 

El fons d’inversió s’anomena Infra-
Med Infraestructures i està dotat 
amb 385 milions d’euros, ampliable 
a 1.000 milions. L’entitat francesa 
Caisse des Dépôts i la italiana Cassa 
Depositi i Prestiti hi aporten 150 
milions cadascuna, mentre que el 
principal banc d’inversions egipci, 
EFG Hermes, hi aporta 15 milions 
més. La resta van a càrrec del Banc 
Europeu d’Inversions i una altra 
entitat marroquina. EFG Hermes, a 
més, era l’encarregat de gestionar 
uns 100 milions d’euros d’aquest 
fons (al voltant del 25%) que es des-
tinarien a la promoció d’infraes-
tructures al país. S’estimava que 
aquestes inversions aportessin un 
retorn per als inversors d’entre el 
12% i el 16%. NOTA: segons consta a 
alguns mitjans de comunicació 
àrabs, com Al-Ahram, principal dia-
ri egipci, Gamal Mubarak, fill del 
rais Hosni Mubarak i qui era el mà-
xim candidat a succeir el seu pare, 
formaria part del Comité de Direcció 
d’EFG Hermes, tot i que no contsa 
oficialment a la web de l’entitat. 

Els grans beneficis de la políti-
ca de veïnatge europea: per a 
què han servit? 

L’acord clau que ha sostingut econò-
micament més al règim de Mubarak 
és el dut a terme amb la política de 
veïnatge amb la Unió Europea, del 
qual se n’han derivat diverses inver-
sions, projectes i declaracions d’int-
encions (no totes tenen a veure amb 
l’economia, també n’hi ha en temes 
culturals, polítics… i fins i tot s’arr-
iba a parlar de drets humans). No 
només ha permès a la UE convertir-
se en el soci comercial principal del 
país, amb el 35% de volum de co-
merç, sinó que s’han assentat les 
bases per una col�laboració més pro-
fitosa, tal com informa oficialment 
l’Egypt State Information System. 

Així doncs, existeix el lliure comerç 
entre ambdós territoris pel que fa a 
béns manufacturats bàsics i produc-
tes agrícoles (els productes agrícoles 
egipcis tenen un tracte preferencial 
a l’accedir als mercats europeus, de 

Informació addicional 

[1] Egypt and European 
Partnership; web de l’Egypt 
State Information System 
(governamental). 

http://www2.sis.gov.eg/En/
Politics/Foreign/EEurope/
EEUpartnership/ 

[2] Egypt and France relati-
ons; web de l’Egypt State 
Information System 
(governamental). 

http://www2.sis.gov.eg/En/
Politics/Foreign/EEurope/
EFrelations/ 

[3] Ministeri d’afers exteri-
ors egipci, document sobre 
les inversions estrangeres 
directes. 

http://www.mfa.gov.eg/NR/
rdonlyres/A804C24D-E503-
4FB8-A0C9-
9E9D6C5FABCB/1027/
May23En.doc 

[4]  Cinco entidades finan-
cieras crean el primer fondo 
de inversión en infraestruc-
turas para el Mediterráneo. 
Publicat a Medlow News. 

http://
www.medlognews.com/
upm_detalle.php?
langua-
ge=ES&contenidos_id=129 

[5] Re-introducing Gamal 
Mubarak. Entrevista al fill de 
Hosni Mubarak al diari Al-
Ahram. 

http://
wee-
kly.ahram.org.eg/2006/788
/eg3.htm 
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la mateixa manera que els productes industrials euro-
peus ho tenen a Egipte). L’acord també tenia com a ob-
jectius iniciar les negociacions per promoure una zona 
de lliure comerç Egipte-UE en el marge de 12 anys 
(previst per 2020) així com contribuir amb eines que 
permetin “liberalitzar béns, serveis i movi-
ment de capitals”. 

No és menys rellevant destacar que Egipte 
va ser receptor, de nou segons dades ofici-
als del State Information System, de 558 
milions d’euros entre 2007 i 2010 en con-
cepte d’ajuda per al desenvolupament, dins 
del marc de la Política de veïnatge de la 
UE. Un dels principals objectius d’aquestes 
donacions era “impulsar millores en la bona governan-
ça de la gestió pública”. Com que no s’ha vist cap millo-
ra rellevant en l’àmbit polític durant aquests 4 anys 
(Egipte ha continuat sent l’autocràcia militar i repres-
sora que era al signar aquests acords), és de suposar 
que aquestes ajudes europees s’han destinat, apart d’-
emplenar algunes butxaques particulars, a millorar la 
“governança” econòmica que incloïa el pacte amb la 
UE: protegir els drets intel�lectuals, combatre els mo-
nopolis, promoure la lliure competència, establir un 
mercat bancari i de capitals i continuar amb els proces-
sos de liberalització de serveis, de tal manera que, en 
global, sigui més senzill i eficaç fer negoci a Egipte. 

Final de trajecte 

Europa ha estat un aliat clau per l’economia d’Egipte. 
Hi han sortit guanyant tant els països europeus com 

Hosni Mubarak. Però aquests esdeveniments de suble-
vació popular demostren que no importa el bon desen-
volupament macroeconòmic d’un país si la gent n’està 
farta de l’oligarquia que l’ha promogut, si la societat no 
hi participa ni hi surt guanyant, si els joves segueixen 

sense veure-hi futur. Els acords que s’han firmat poden 
ser beneficiosos i contribuir en sectors claus, però s’han 
fet a través d’un règim corrupte i falsament democràtic. 
S’ha desaprofitat l’oportunitat de fer-los servir per pro-
moure un canvi real al país i ara mateix són un factor 
que ajuda a explicar perquè tota Europa no es posiciona 
clarament a favor de la fi del règim de Mubarak i en pos 
de les reclamacions de democràcia i llibertat que estan 
sorgint de la sublevació. 

Els temorosos a la caiguda de Hosni Mubarak temen 
que, davant una democràcia dèbil o una pujada al go-
vern de moviments nacionalistes o islàmics, el clima 
que ha permès realitzar tantes inversions se’n vagi en 
orris i no torni a reeixir més, perdent tot el que s’ha 
guanyat. Mubarak s’ha convertit en l’assegurança d’-
unes inversions occidentals captives. 

Els acords econòmics i interessos amb Mu-
barak ajuden a explicar perquè Europa no 
es posiciona clarament a favor de la fi del 
règim. Mubarak s’ha convertit en l’as-
segurança d’unes inversions occidentals 
captives. 
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Busquem oferir la informació necessària per a crear opinió, els 

pros i contres de cada esdeveniment analitzat, volem plantejar 

preguntes. La màxima premissa és ser el més didàctics possible, 

donat que l’economia és dinàmica i són múltiples els mecanismes 

que la fan moure... arriba fins a l’essència mateixa de les relaci-

ons humanes. 

Així doncs, aquest és un pas endavant més per eKonomicus, però 

no el darrer. 
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PUNT I FINAL:  

UN PAS ENDAVANT MÉS 

AGENDA DE  

CONFERÈNCIES 

 

21 Febrer (19h): Fòrum ciudatà 

“Europa, solucions i propostes per 

sortir de la crisi”. Diari de Terras-

sa—Sala Fòum; Terrassa. 

28 Febrer (19h): Present i futur 

econòmic i polític de la Unió Eu-

ropea. Col�legi d’economistes de 

Catalunya; Barcelona. 

1 Març (19.00h): Àsia Central en 

el marc de l’economia global. Ca-

sa Àsia; Barcelona. 

14 Març (19.30h): L’economia. 

CCCB; Barcelona. A càrrec d’-

Antón Costas (UB). 

21 Març (19.30h): Europa, crisi 

final? CCCB; Barcelona. A càrrec 

d’Étienne Balibar (U. París; U. 

California).  
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