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mentar la democràcia del Estat-

nació amb la democràcia de la 

UE. En cas contrari, entregarem 

la sobirania material als mercats i 

especuladors financers no subjec-

tes al control democràtic”.  

Manuel Durao Barroso, president de la 

Comissió Europea. 
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al seu sector agrari, l’impacte que 

pugui aconseguir a la regió queda-

rà molt limitat”. 

Anthony Dworkin i Susi Dennison, analis-

tes del Consell Europeu de Rel. Exteriors. 
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PER QUÈ EL REGNE UNIT VA REFUSAR UNA 
MAJOR INTEGRACIÓ EUROPEA? CAMERON I LES 
SALVAGUARDES BRITÀNIQUES 
Desembre 17 i 20, 2011 

Tot just fa una setmana, a hores in-
tempestives de la matinada, una de 
les cimeres més determinants dels 
últims temps arribava a una espècie 
d’acord. Deixant de banda el fet que 
es tractava d’un pas necessari cap a 
més integració (i més austeritat), hi 
ha dos qüestions que han atret molt 
l’atenció mediàtica: en primer lloc, 
la fermesa amb que han bregat An-
gela Merkel i Nicolas Sarkozy per 
tirar endavant la solució que ells 
creien adequada (sobretot la que 
aquest darrer creia) i, en segon lloc, 
la “dramàtica auto-exclusió del 
Regne Unit d’aquest acord intergo-
vernamental”, tal com escrivia Ro-
bert Niblett en un briefing de la 
Chatham House. Per què el Regne 
Unit no va voler participar en 
aquest procés? Què demanava Da-
vid Cameron com a contrapartida 
per no exercir el seu veto i que era 
inacceptable per la resta d’Europa? 

Cameron va arribar a la cimera de 
Brussel�les amb una posició molt 
ferma: per descomptat, volia contri-
buir a estabilitzar la zona Euro (pel 
bé d’Europa i del seu país), però 
també era allà per defensar els inte-
ressos nacionals britànics davant el 
que veien com un major control in-
trusiu per part de les institucions 
europees. El Primer Ministre clara-
ment ho va reiterar nombroses ve-
gades durant la setmana de la cime-

ra. “No signaré un tractat que no 
inclogui salvaguardes per nosaltres 
entorn coses com la importància del 
mercat únic i dels serveis finan-
cers”, segons constava al The Guar-
dian. I finalment, la nit de la cime-
ra, va presentar un document amb 
una sèrie de requisits que el tractat 
europeu que s’estava negociant ha-
via d’incloure per ser aprovat per 
unanimitat. Això va ser refusat, no 
es volien donar més concessions a 
Londres tot i posar en perill la inte-
gritat de la Unió Europea. 

Per tenir la imatge completa, però, 
cal veure l’abast de les demandes de 
Cameron. Alguns dels requisits que 
va plantejar durant la cimera i que 
van arribar a mans de la premsa 
són els següents: 

 

• Qualsevol transferència de 
poder des d’un regulador naci-
onal cap a un regulador a ni-
vell de la Unió Europea sobre 
serveis financers ha d’estar 
subjecte a veto. Comentari: actu-
alment prendre una decisió a nivell 
de la Unió Europa sobre regulació 
financera no necessita unanimitat, 
és a dir, el vot negatiu d’un sol país 
no impedeix que s’apliqui la decisió. 
Això deixava molt al descobert un 
Regne Unit sempre recelós de dei-

De la cimera europea clau de desembre, hi ha dos 
qüestions que han atret l’atenció: la fermesa de 
Merkel i Sarkozy i la “dramàtica auto-exclusió del 
Regne Unit d’aquest acord”, tal com ho definia la 
institució britànica Chatham House. 
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xar que algú que no sigui Lon-
dres tingués capacitat de poder 
sobre aquest sector estratègic. 
Sobretot des de que es sent 
molt a parlar d’un reforçament 
del pes dels reguladors finan-
cers europeus, partidaris d’una 
major regulació en aquest sec-
tor. 

• El Regne Unit ha de tenir 
capacitat, si vol, per a esta-
blir uns requeriments de 
capital més grans per al 
sector bancari del seu pa-
ís. Comentari: en els darrers 
mesos, la Unió Europea ha rea-
litzat diversos tests sobre la 
resistència de la banca i els pa-
ïsos membres de la Eurozona 

han arribat a acords molt com-
plicats, que han necessitat un 
gran esforç de negociació, per 
recapitalitzar el seu sector fi-
nancer. Això obligava els bancs 
a anar al mercat a captar capi-
tals; si no n’aconseguia sufici-
ent, hauria de ser el seu Estat 
qui el captés per a ells i, si tam-
poc es podia, seria el fons euro-
peu d’estabilitat financera qui 
en donaria (veure article a l’-
eKonomicus del 30 d’octubre 
de 2011 per a més informació). 
Tot i que la delegació de Came-
ron argumentava que era un 
assumpte que només afectava 
al seu país i no a la resta d’Eu-
ropa, el fet és que obligar a am-
pliar de nou els requeriments 
de capital al Regne Unit acaba-
ria per portar a molts països a 
fer el mateix i a realitzar la im-
popular acció de tornar a injec-
tar diners públics al bancs. 

• L’Autoritat Bancària Eu-
ropea (ABE) ha de mante-
nir la seva seu a Londres. 
Comentari: potser la demanda 
menys significativa, sembla 
més aviat una lluita d’inf-
luències. Hi ha propostes en 
peu per consolidar aquesta au-
toritat dins l’Autoritat Europea 
de Mercats Financers, amb seu 
a París. Perdre-ho significa que 
Londres perd un centre de de-
cisió; al cap i a la fi, la seu de 
l’ABE està situada a les portes 
de la City. 

• Garantir que el Banc 
Central Europeu no pugui 
tirar endavant normes que 
obliguin les transaccions 
financeres denominades 
en euros a realitzar-se no-
més dins de la Zona Euro. 
Comentari: aquest és, proba-
blement, el punt més espinós 
de tot l’assumpte. Per a france-

David Cameron: “No signaré un tractat 
que no inclogui salvaguardes per a 
nosaltres entorn el mercat únic i els 
serveis financers”. El Primer Ministre era 
allà per a defensar els interessos britànics 
davant el que veia com un major control 
intrusiu de les institucions europees.  

La condició més important que demanava 
Cameron era posseir el poder de veto per 
a qualsevol transferència de poders sobre  
regulació financera cap a la Comissió 
Europea. 

La City de Londres ha dominat la política europea de David Cameron fins al punt de ser 
el principal punt a defensar. Font: financialpostbusiness.wordpress.com  
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sos i alemanys, és irònic que 
bona part dels contractes fi-
nancers que utilitzen l’euro 
com a moneda es signin a Lon-
dres. Per a britànics, s’ha con-
vertit en un tema d’interès na-
cional ja que això genera un 
benefici enorme i manté molts 
llocs de treball a les torres de la 
City. I bé, és cert que ha existit 
debat (i hi ha propostes sobre 
la taula) sobre el fet que el 
Banc Central Europeu intentés 
limitar que fossin empreses a 
països fora de la Zona Euro les 
que dominessin el mercat de 
transaccions financeres en eu-
ros. Així, Frankfurt podia 
“controlar” en certa manera el 
flux d’euros. Però també és cert 
que, vist des d’una perspectiva 
global de mercats volàtils, això 
seria tan complicat com inten-
tar posar portes al camp. 

• Eximir les institucions 
financeres no-europees 
situades al Regne Unit (i 
que no donin servei a cli-
ents ubicats a Europa) de 
qualsevol regulació finan-
cera a la Unió Europea. 
Comentari: la City de Londres 
és la seu, també, de moltes 
multinacionals financeres que 
s’aprofiten del dinamisme del 
districte per realitzar operaci-
ons als mercats mundials des 
d’allà. Cameron intentava amb 
aquest punt evitar que es pu-
guin veure mai afectades per 
regulacions que puguin minar 
la seva competitivitat pel fet 

d’estar en territori de la Unió 
Europea, tot i que no treballin 
per a clients europeus, i provo-
car la seva marxa a altres cen-
tres financers internacionals. 
L’argument britànic consistia 
en el fet que l’economia londi-
nenca se’n veuria molt afectada 
si mai s’intentava regular el 
sector, mentre que l’efecte so-
bre la resta d’Europa seria neu-
tre. 

El document oficial britànic 
que es va filtrar a la premsa es 
pot consultar al Daily Tele-
graph (veure quadre al final de 
l’article). 

Finalment, el que és destacable 
de la posició britànica és que 
no ha optat en cap moment per 
demanar la repatriació de po-
ders, és a dir, el retorn de com-
petències traspassades a la 
Unió Europea. Això és quel-
com que tradicionalment el 
partit conservador britànic ha 
demanat i que el propi David 
Cameron ha defensat al seu 
territori. 

Aquests, per tant, han estat els 
principals punts de discòrdia 
entre el líder britànic i la resta 
de líders europeus. Els proble-
mes als que s’enfrontava Ca-
meron eren la naturalesa de la 
seva demanda i la forma de 
plantejar-les. El Regne Unit 
volia imposar un “protocol”, 
que s’havia d’afegir al text del 
tractat europeu que s’estava 
negociant, on tots aquests te-
mes dels que hem parlat ante-
riorment passaven a estar re-
gulats mitjançant poder de ve-
to –unanimitat–, en comptes 
de la majoria qualificada que 
existia fins ara (on cap país po-
dia bloquejar una decisió). D’-
aquesta manera, qualsevol po-
lítica o regulació que anés en 
contra dels interessos nacio-
nals britànics seria fàcilment 
bloquejable. Per tant, Cameron 
no proposava una exempció 
només per al Regne Unit (el 
que s’ha qualificat com clàusu-
la de sortida) sinó una forma 
de governança més adaptada a 
la sobirania nacional. El pro-
blema, segons comenta The 
Economist, és que no va calcu-
lar bé i no es pensava que s’a-
cabaria quedant sol en aquest 
afer. 

Què té la City de Londres 
que aixeca tanta passió? 

Les condicions de salvaguarda 
britàniques poden ser més ac-
ceptables o menys, però el fet 

Els problemes als que s’enfrontava 
Cameron eren la naturalesa de la seva 
demanda i la forma de plantejar-les. 
L’inconvenient és que no va calcular bé i 
no es pensava que s’acabaria quedant sol 
en aquest afer. 

El sector financer britànic representa el 
10% del PIB, el 11% dels ingressos fiscals 
del govern, el 3% del superàvit comercial i 
el 7% dels llocs de treball de tot el país. Per 
això, mantenir el màxim control del seu 
desenvolupament es torna qüestió d’estat. 
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substancial és que totes gira-
ven entorn de la defensa de la 
City de Londres, un dels prin-
cipals nuclis financers del món. 
El que el primer ministre brità-
nic buscava amb això era man-
tenir la posició actual de Lon-
dres davant altres centres en 
alça com Frankfurt o París i, a 
la vegada, evitar que perdés 
competitivitat davant possibles 

onades regulatòries al sector 
dels serveis financers. L’e-
ditorial de la institució londi-
nenca Chatham House ho re-
sumia perfectament el mateix 
dia de la cimera: “Cameron va 
insistir en proteccions específi-
ques per la City, (…) de manera 
que buscava protegir la seva 
capacitat per liderar la natura 
de les futures reformes en 

aquest sector tan central per la 
seva economia”. 

No en va, el sector financer bri-
tànic representa el 10% del 
producte interior brut (PIB), el 
11% dels ingressos fiscals del 
govern, el 3% del superàvit co-
mercial i el 7% dels llocs de 
treball de tot el país. Per això, 
mantenir el màxim control del 
seu desenvolupament es torna 
qüestió d’estat per part de tots 
els polítics. Per tant, recordem-
ho: el protocol que Cameron 
proposava consistia en que les 
decisions relacionades amb el 
sector financer que es pren-
guessin dins la Unió Europa no 
s’aprovessin per majoria quali-

Il�lustració de Miriam Sugranyes  

La classe política menys europeista veu 
Brussel�les com l’origen d’una sèrie d’atacs 
regulatoris cap a la City de Londres, 
resultant en un pèrdua de competitivitat i 
poder. 
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ficada (amb un 85% dels vots 
n’hi ha prou per ser aprovat), 
sinó per unanimitat (tots els 
països de la UE hi ha d’estar 
d’acord, de tal manera que una 
negativa del Regne Unit pot 
bloquejar la decisió si no li in-
teressa). 

El cert és que la classe política 
britànica menys europeista (en 
la que Cameron, en certa ma-
nera, hi forma part) es veu do-
minada per un ampli senti-
ment consistent en veure Brus-
sel�les com l’origen d’una sèrie 
“d’atacs regulatoris” cap a la 
City de Londres, amb l’únic 
resultat esperat de pèrdua de 
poder i competitivitat. No vo-

len ni a sentir-ne a parlar de 
cedir més sobirania a les insti-
tucions europees. Fins i tot una 
de les figures polítiques més 
europeistes a la Càmera dels 
Comuns, el conservador Ken 
Clarke, declarava que el Regne 
Unit s’hauria de preparar per 
acceptar una regulació finance-
ra “adequada” des de Brus-
sel�les, però en cap cas accep-
tar la idea, per exemple, d’una 
taxa Tobin sobre transaccions 
financeres. 

De fet, el que abunda recent-
ment a la Cambra dels Comuns 
és la constant pressió per a re-
patriar poders traspassats a les 
institucions europees, en qual-

sevol camp, tant en el sector 
financer com en agricultura o 
pesca. Aquesta pressió molts 
cops prové del seu propi grup 
parlamentari. Tot i que no està 
a l’agenda del govern per molt 
que al Parlament ho debatin, el 
propi Cameron acusa a l’opos-
ició laborista de ser de ser qui 
va “rendir-se” davant la UE 
nombroses vegades. 

Com a darrer punt d’aquest 
anàlisi, és important remetre’s 
a un dels documents que més 
han marcat aquesta posició de 
la classe política britànica i, 
per tant, la postura del govern. 
Es tracta del report de desem-
bre del 2011 del centre londi-
nenc Open Europe, titulat 
“Canvi continental: protegint 
el sector financer del Regne 
Unit en una Europa canviant”. 
És un document que es troba 
molt present en boca dels ana-
listes de les illes. Les dos prin-
cipals idees que vol remarcar 
Open Europe és que, per un 
cantó, el Regne Unit està per-
dent influència a marxes força-
des a l’hora de marcar el ritme 

Un influent article d’Open Europea clama 
que el Regne Unit està perdent influència 
a l’hora de marcar les reformes financeres 
a Europa i, a més, està perdent 
posicionament per aprofitar el creixement 
del pes financer a les economies 
emergents. 
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de les reformes financeres a 
Europa que havia liderat fins fa 
poc (tradicionalment, més ten-
dent a liberalitzar que no a re-
gular, fet que ara es veu més 
com part del problema que 
com a solució). Per un altre 
cantó, remarca el fet que el pes 
financer del món està virant 
d’Occident cap a les economies 
emergents i qualsevol distrac-
ció del sector financer anglès 
en afers europeus li faria per-
dre posicionament enfront d’a-
questa nova oportunitat de 
creixement mundial (i més, tal 
com diuen, sabent que l’únic 
que pot venir d’Europa és una 
major regulació en comptes de 
liberalització). 

En definitiva, doncs, el que 
suggereix Open Europe és, tex-
tualment, que “protegir els ser-

veis financers ha de ser el pri-
mer punt de la llista de priori-
tats en les actuals negociacions 
a la Unió Europea (…). Els ser-
veis financers suposen com a 
mínim el 10% del PIB britànic, 
per tant, queda clar on hauria 
de concentrar el Regne Unit el 
seu capital polític”. 

Sentiments contraposats: 
bon resultat o mal resultat 
per part de Cameron? 

David Cameron va intentar ex-
actament el que suggeria Open 
Europe i molts dels seus parla-
mentaris al Partit Conserva-
dor. A la roda de premsa poste-
rior a la cimera de la nit de di-
jous, fins i tot, el primer minis-
tre va fer una aferrissada de-
fensa sobre el fet que, gràcies a 
haver vetat una reforma dels 

tractats que no considerava les 
seves condicions, el Regne 
Unit sortia aquell dia en una 
posició més avantatjosa que els 
seus socis europeus, obligats a 
renunciar a sobirania fiscal. En 
una línia molt semblant es 
mostrava l’editorial de la Chat-
ham House, una de les institu-
cions més reconegudes tan en 
afers internacionals com brità-
nics. El seu director, Robin Ni-
blett, escrivia que haver-se 
quedat al marge d’aquest pro-
cés podria no ser una mala op-
ció pel Regne Unit, ja que coor-
dinar la disciplina fiscal i cohe-
sió política de 23 països amb 
nivells tan diferents de compe-
titivitat i voluntat europea 
sembla tenir totes les de fra-
cassar. 

Han passat els dies, però, i 

Informació addicional 

[1] Document amb el protocol proposat per David Cameron, filtrat a la premsa i presentat pel Daily 
Telegraph. 

http://www.scribd.com/fullscreen/75193128 

[2] (Daily Telegraph) La Unió Europea pateix la pitjor separació en la seva història amb el bloqueig 
de David Cameron; 9 de Desembre. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8945155/EU-suffers-worst-split-in-
history-as-David-Cameron-blocks-treaty-change.html 

[3] (The Economist –Bagehot) El moment, darrere bastidors, en que David Cameron va perdre el seu 
argument europeu; 9 de Desembre. 

http://www.economist.com/blogs/bagehot/2011/12/britain-and-eu-1 

[4] (Reuters) El dia en que Europa va perdre la paciència amb el Regne Unit. 

http://uk.reuters.com/article/2011/12/12/uk-eurozone-britain-idUKL6E7NB07020111212 

[5] Roda de premsa de David Cameron després de la cimera explicant el veto al tractat. 

http://www.number10.gov.uk/news/pm-reaction-following-eu-talks-in-brussels/ 
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sembla que les notícies que 
arriben de Londres són de cer-
ta inquietud, sobretot a la ma-
teixa City. Segons informa 
Reuters, fonts del sector finan-
cer londinenc declaren que no 
estan tan segurs que hagi estat 
tan bona idea i que podria dei-

xar en mala posició la plaça. 
Per descomptat, altres fonts 
també asseguren que cap dels 
lobbies de la City no va pressi-
onar per a que el primer minis-
tre prengués la decisió que va 
prendre. I altres, declaren sim-
plement que res canviarà i que 

els negocis es seguiran fent a 
ambdós bandes del Canal de la 
Mànega. Cameron, recordem, 
volia blindar el sector financer 
de la regulació europea, i no ho 
ha aconseguit, segueix sense 
tenir poder de veto. Veurem. 

Informació addicional 

[1] Report del think-tank Open Europe: “Continenta shift: safeguarding the UK’s financial trade in a 
changing Europe”. Desembre de 2011. 

www.openeurope.org.uk/research/continentalshift.pdf 

[2] (Reuters) Els bancs londinencs sorpresos pel veto britànic a la Unió Europea; 12 de Desembre. 

http://uk.reuters.com/article/2011/12/12/uk-banks-britain-eu-idUKTRE7BB1HZ20111212 

[3] (Daily Telegraph) Crisi del deute a l’eurozona: David Cameron fracassa en mantenir-se a l’altura 
per al Regne Unit, segons Douglas Carswell. 7 de Desembre. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8940014/Eurozone-debt-crisis-David-Cameron-
failing-to-stand-up-for-Britain-says-Douglas-Carswell.html 

NOMÉS UN PROJECTE COMÚ POT SALVAR EUROPA 
Gener 3, 2012 

El dia 9 de desembre els caps 
d’Estat de la UE es van reunir 
per enèsima vegada amb la de-
terminació d’acabar amb les 
múltiples crisis que amenacen 
Europa: crisi financera, de deu-
te sobirà, crisi de confiança, de 
valors… moltes crisis per una 
sola cimera. Com a resultat de 
la reunió, el marc fiscal de la 
Unió Europea va sortir-ne en-
fortit: els líders europeus van 
apostar per més coordinació 
fiscal i més control del dèficit 
tot reforçant els mecanismes 
sancionadors. Els mercats van 
valorar positivament aquesta 
resolució que s’encarregarà de 
controlar els països amb políti-

ques fiscals poc ortodoxes. Tres 
grans absències, però, van cau-
sar  sensació, tot apaivagant els 
ànims inicials: els Eurobons 
van  quedar ex-
closos abans de 
començar, i les 
mesures per es-
timular el crei-
xement que Eu-
ropa tant neces-
sita es va quedar 
a les portes de la 
cimera, resig-
nant-se a un se-
gon pla i espe-
rant que a la 
propera cimera 
sigui l’objectiu 

principal. L’última gran absèn-
cia va estar protagonitzada per 
David Cameron, que no es va 
voler sotmetre a les regles im-
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posades per Brussel�les, que-
dant així la Gran Bretanya ex-
closa dels acords de la cimera. 
Les demandes per defensar la 
City no van ser acceptades per 
la  resta d’Estats Membres que, 
visiblement sorpresos, veien 
com Cameron anava exigint 

certs privilegis (veure articles 
anteriors) mentre ells se sot-
metien a la voluntat del tàn-
dem Merkozy.  

Els mitjans de comunicació 
arreu d’Europa no van tardar a 
reaccionar davant la negativa 

de Cameron a seguir el diktat 
franco-alemany: Un Sarkozy 
visiblement ofès acusava als 
seus ‘amics’ britànics del fracàs 
de la cimera. Al Regne Unit, 
mentre la BBC es mostrava es-
cèptica de l’estratègia de Came-
ron, gran part dels tabloides i 
diaris britànics, fent gala del 
seu orgull nacional, arremetien 
contra Europa i aplaudien la 
decisió del seu primer ministre. 
Els euroescèptics celebraven 
Nadal abans d’hora i, entusias-
mats amb la idea d’una Gran 
Bretanya fora de la UE ja han 
començat a organitzar confe-

La cimera del 9 de desembre  va tenir 3 
grans absències: l’exclusió dels eurobons, 
la falta de mesures per estimular el 
creixement i el gran desacord amb David 
Cameron, primer ministre del Regne Unit. 
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rències i seminaris per discutir 
aquesta idea. La City, mentres-
tant, estava  poc convençuda de 
que la jugada els hagués bene-
ficiat. 

Diversos articles d’opinió, pro-
vinents la majoria de think 
tanks i centres de recerca, ens 
ofereixen una anàlisi més ex-
haustiva, qüestionant alguns 
dels tòpics recurrents de la cri-
si. 

Austeritat, coordinació i 
control del dèficit fiscal: 
una bona manera de co-
mençar l’any? 

La pregunta ha dividit els ex-
perts en dues corrents d’opinió. 
D’una banda, els que creuen 
que l’austeritat és part del pro-
blema i empitjora  la recessió, i 
de l’altra, els que creuen que és 
part de la solució. 

Marco Annunziata, economista 
en cap d’Unicredit Grup i 
col�laborador de diversos diaris 
i revistes econòmiques es posi-
ciona, en un article a VoxEU, a 
favor de les regles fiscals. An-
nunziata ens recorda que 
aquestes limiten el dèficit es-
tructural, és a dir, el dèficit ‘a 
llarg termini’. 

Aquestes regles són contra-
cícliques per se – és a dir, per-
meten gastar en èpoques de 
recessió i incentiven l’estalvi en 
èpoques de creixement – i per 
tant, vetllen per la sostenibili-
tat de les finances públiques a 
llarg termini. Aquest argument 
és compartit per Javier Andrés 
al blog Nada es Gratis (21 de-

Informació addicional 

[1] “Un buen comienzo”, article de Javier Andrés al blog Nada És Gratis (21/12/2011) 

http://www.fedeablogs.net/economia/?p=16919 

[2] “La cura para la economía”, article de Joseph Stiglitz a El País (09/10/2011) 

http://elpais.com/diario/2011/10/09/negocio/1318166077_850215.html 

[3] “Keynes was right”, article de Paul Krugman al New York Times (29/12/2011) 

http://www.nytimes.com/2011/12/30/opinion/keynes-was-right.html?_r=1 

[4] “Fiscal rules: hazardous for your health?”, article de Marco Annunziata al VoxEU (16/12/2011) 

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7426 

[5] “Eurobons: un pont entre la dimensió i política de la UE”, article de Mireia Borrell a eKonomicus 
(11/04/2011) 

http://ekonomicus.com/2011/04/11/eurobons-un-pont-entre-la-dimensio-economica-i-politica-de-
la-ue/ 

Marco Annunziata i Javier Andrés es 
posicionen a favor de les regles fiscals: 
aquestes regles són contracícliques i 
vetllen, per tant, per la sostenibilitat de les 
finances públiques a llarg termini. 
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sembre 2011, FEDEA blog),  on 
es mostra optimista amb els 
resultats assolits a la cimera. 
Reconeix que un augment de la 
coordinació fiscal a nivell euro-
peu deixa menys espai per les 
polítiques discrecionals a nivell 
nacional, però insisteix en que 
un dèficit estructural pròxim a 
zero ajudarà a garantir l’ef-
icàcia dels estabilitzadors auto-
màtics en cas de crisi. Els dos 
autors coincideixen en remar-
car que les regles fiscals són 
necessàries però no suficients. 
Cal també posar més èmfasi en 
la resolució d’altres problemes 
tals com la manca de creixe-
ment, els desequilibris macroe-
conòmics entre diferents Es-
tats, així com el deute privat 
existent en alguns països. 

En la mateixa direcció, Daniel 
Gros, del think tank CEPS 
(Center for European Policy 
Studies) contradiu els detrac-
tors de les mesures d’austeritat 
tot argumentant que aquestes 
tenen un impacte econòmic 
negatiu a curt termini però que 
la situació es redreça a llarg 
termini. La raó es basa en que 
és molt probable que el shock 
de la disminució de la despesa 
tingui un efecte només tempo-
ral al PIB, i per tant, aquest, a 
la llarga tendirà als nivells an-
teriors de les retallades. En 
canvi, si la disminució del deu-
te té caràcter permanent, el rati 
deute/PIB es veurà reduït a 
llarg termini. Aquesta lògica 
econòmica, però, es pot veure 
truncada per les reaccions 
dels  mercats si aquest ba-
sen   la valoració del país en les 
dades  a curt termini. 

I això és el que deuen assumir 
– potser correctament – alguns 
economistes que es declaren 
totalment contraris a l’-

austeritat fiscal. Simon Tilford, 
del CER (Center for Economic 
Reform) és un d’ells. És mostra 
decebut amb l’última cimera, 
de la que diu que no adreça cap 
dels problemes fonamentals de 
la Unió Europea. Cita com a 
exemples del fracàs d’aquesta 
política d’austeritat Grècia i 
Portugal, i afirma que és preci-
sament aquesta política la que 

fa trontollar Espanya i Itàlia. 
Joseph Stiglitz i Paul Krugman 
es declaren també contraris a 
l’austeritat. Mentre Stiglitz (El 
País, 9 Octubre 2011) afirma 
que fan falta programes de des-
pesa pública sòlids, Krugman 
(New York Times, 29 Desem-
bre 2011) no es queda enrere i 
afirma categòricament que, 
almenys en el cas dels 

Paul Krugman. Font gràfica: nobelprize.org 

Daniel Gros: Europa, en conjunt, no té cap 
problema de dèficit. Els problemes venen 
amb la distribució de l’estalvi i del consum 
entre els diferents països europeus. Mentre 
que el Nord es caracteritza per un excés 
d’estalvi, el Sud veu com la prima de risc 
ofega les seves arques públiques.  

El debat sobre l’austeritat és, per tant, un 
debat polèmic on la ideologia hi juga també 
un paper important. L’economia, en tant 
que ciència social, està lligada a la política i 
qualsevol decisió econòmica tindrà 
inevitablement una càrrega ideològica.  
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EUA,  més despesa pública és possible i és una 
alternativa real a l’austeritat.  

El debat sobre l’austeritat és, per tant, un debat 
polèmic on la ideologia hi juga també un paper 
important. L’economia, en tant que ciència soci-
al, està lligada a la política i qualsevol decisió 
econòmica tindrà inevitablement una càrrega 
ideològica. Alguns dels arguments i exemples 
anteriors posen en dubte l’eficàcia de l’au-
steritat, mentre que d’altres fan difícil rebutjar-
la com a solució, ni que sigui parcial. Quina és 
doncs la solució? O més aviat, quin és el proble-
ma? 

El problema europeu: un problema més 
polític que econòmic 

Abans de buscar una solució, s’han de tenir cla-
res les arrels del problema i la seva naturalesa: 
estem davant un problema econòmic, o més avi-
at de caire polític? En un article titulat ‘Yes we 
can, Europe can solve this crisis – if it wants to’, 
Daniel Gros afirma que Europa, en el seu con-
junt, no té cap problema de dèficit. Els proble-
mes venen amb la distribució de l’estalvi i del 
consum entre els diferents països europeus. 
Mentre que el Nord es caracteritza per un excés 
d’estalvi, el Sud veu com la prima de risc ofega 
les seves arques públiques. Entre les solucions 
proposades, n’hi ha dues que destaquen com a 
fonamentals  per resoldre definitivament la crisi: 
la mutualització del deute (eurobons; veure arti-
cle d’eKonomicus a la informació addicional) i la 
redefinició i ampliació de les funcions del Banc 
Central Europeu per tal que pugui actuar com a 
prestamista d’última instància. Alemanya, però, 
continua girant l’esquena a aquestes propostes.  

Dues propostes que, malgrat ésser considerades 
fonamentals per solucionar i posar punt i final a 
la crisi de la UE, no estan exemptes de proble-
mes. Una mutualització del deute 
significaria un pas important cap 
a una unió fiscal, que, a la vegada, 
canviaria l’essència de la UE: es 
passaria d’una unió monetària a 
una unió política. Es pot prendre 
una decisió d’aquesta envergadu-
ra de manera intergovernamen-
tal, amb líders que sobreposen els 
interessos nacionals davant de 
l’interès europeu comú? 

Des de que va començar la crisi hem estat testi-
monis de com el tàndem franco-alemany ha 
aconseguit paulatinament silenciar la Comissió 
Europea. El títol d’un article publicat al CER de 
Charles Grant resumeix el resultat: Monnet loses 
to de Gaulle. El compromís que s’havia assolit 
amb el disseny de les institucions europees entre 
el supranacionalisme – representat per la Co-
missió, el Parlament i la Cort de Justícia – i l’int-

És la Comissió la que, al no dependre 
d’eleccions nacionals, està millor 
capacitada per vetllar pels interessos 
dels europeus i promoure una política 
que defensi els interessos d’Europa, en 
detriment dels interessos dels Estats més 
grans i amb més poder.  
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ergovermentalisme s’ha tren-
cat. I l’efecte sobre els euro-
peus es farà palès a llarg termi-
ni: és la Comissió la que, al no 
dependre d’eleccions nacio-
nals, està millor capacitada per 
vetllar pels interessos dels eu-
ropeus i promoure una política 
que defensi els interessos d’Eu-
ropa, en detriment dels interes-
sos dels Estats més grans i amb 
més poder. 

Aquesta característica, però, és 
la mateixa que citen els euroes-
cèptics per posar-s’hi en con-
tra: la Comissió és un òrgan no 
electe i atorgar-li més poder 
augmentaria el dèficit demo-
cràtic de la UE. Sembla ser 
doncs que el supranacionalis-
me no acaba de solucionar tots 
els problemes de l’intergover-
mentalisme.  El rotatiu The 
Economist, però, considera 
aquest argument demagògic. 
La Comissió no és elegida però 
els seus membres han d’ésser 
aprovats pel Parlament Euro-
peu. Aquest, a més a més, té el 
poder, usat anteriorment, de 
destituir-la. És més, la Comis-
sió només proposa lleis, és el 
Parlament Europeu i el Consell 
de la UE que les voten i apro-
ven, per la qual cosa el dèficit 
democràtic no es tant com ens 

volen fer creure. Està clar, pe-
rò, que el sentiment d’apatia 
envers la UE no para de créixer 
entre els ciutadans, i això afec-
ta la legitimitat de les instituci-
ons europees. 

Europa té davant seu no tant 
un problema econòmic, sinó 
més aviat un problema polític i 
democràtic. En aquests mo-
ments tant difícils, cap polític 
ni ciutadà hauria d’oblidar les 
raons que van impulsar la crea-
ció d’una Europa unida. Tal 
com ens recorda Alfred Pastor, 
catedràtic de l’IESE en un arti-
cle al diari Ara (23 desembre 
2011) ‘Mantenir el poder no 
pot ser la vertadera justifica-
ció del projecte europeu. Cal 
recordar que no ho va ser en 
els seus orígens. Al contrari: 
els que van escriure el Mani-
fest de Ventotene, (…) no esta-
ven preocupats per la influèn-

cia d’Europa al món, que nin-
gú posava en dubte en aquell 
moment. Proposaven una for-
ma política, l’Europa federal, 
que permetés viure en pau a 
les nacions que la com-
posaven ’ .  Unes  parau-
les inspirades en les idees de 
Jean Monnet, un dels funda-
dors de la Unió Europea: 

“No hi haurà pau a Europa, si 
els Estats es reconstrueixen 
sobre una base de sobirania 
nacional (…) Els països d’Eur-
opa són massa petits per a as-
segurar als seus pobles la 
prosperitat i els avanços soci-
als indispensables. Això supo-
sa que els Estats d’Europa s’-
agrupin en una Federació o 
“entitat europea” que els con-
verteixi en una unitat econò-
mica comuna (Jean Monnet, 
Alger 1943). 

El sentiment d’apatia envers la UE no para 
de créixer entre els ciutadans, i això afecta 
la legitimitat de les institucions europees. 
En aquests moments tant difícils, cap polític 
ni ciutadà hauria d’oblidar les raons que 
van impulsar la creació d’una Europa 
unida: Jean Monnet ho va explicar bé. 
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MALES PREVISIONS PER AL REGNE UNIT 
Desembre 7, 2011 

Article publicat al blog d’Eco-
nomies Desordenades del diari 
ARA. 

http://emprenem.ara.cat 

George Osborne, ministre de fi-
nances britànic, ha pogut anunci-
ar, in extremis, que el Regne Unit 
evitarà la recessió i que la seva 
estratègia fiscal va pel bon camí. 
Tot i això, s’ha vist obligat a aban-
donar la seva aspiració d’acabar 
amb el dèficit estructural en una 
sola legislatura. A curt termini, el 
desenllaç de la crisi de l’eurozona 
determinarà si Osborne ha de re-
visar els seus plans.  

L’Oficina de Responsabilitat Fis-
cal (OBR per les seves sigles en 

anglès), l’àrbitre fiscal i analista 
oficial britànic, pinta un panora-
ma ombrívol. El creixement per 
aquest any es fixa en el 0,9%, da-
vant la previsió del 1,7% al març, 
els càlculs per al 2012 s’han reta-
llat del 2,5% al 0,7%. Les previsi-
ons de creixement trimestral de 
l’OBR mostren que la recessió s’e-
vitarà per un marge molt estret: el 
producte interior brut es contrau-
rà un 0,1% en el quart trimestre 
del 2011 i creixerà un 0,1% el pri-
mer i segon trimestres del 2012. 
La crisi de l’eurozona encara po-
dria tirar per terra aquestes pre-
diccions, ja que un estudi del banc 
suís UBS va rebaixar la seva pre-
visió al -0,1%. Per la seva banda, 
el deute net tocarà sostre en 78% 

  

15 

Dades sobre  el deute públic sobre el PIB (primer gràfic) i del dèficit fiscal del govern anglès (segon 
gràfic). Font: tradingeconomics.com 
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del PIB el 2014 o 2015, 7,5 
punts percentuals més del pro-
jectat.  

Els préstecs s’han revisat a l’a-
lça en 111.000 milions de lliu-
res (129.000 milions d’euros) i 
el dèficit estructural no s’el-
iminarà fins al 2016 o 2017, 
dos anys després del que el 

ministre Osborne esperava. I 
això només s’aconsegueix grà-
cies a l’anunci del Govern de 
retallades de despeses entre 
2015 i 2017 similars als de la 
política actual, i del 0,9% anu-
al en termes reals. Altres can-
vis polítics anunciats dimarts 
no tindran influència fiscal 
fins al 2015.  

Però el Regne Unit celebrarà 
eleccions com a molt tard el 
2015. Els objectius de despesa 
posteriors a aquesta data no-
més es poden considerar com 
a teòrics, no reals. Això aug-
menta el risc que la política 
fiscal es polititzi més a mesura 
que s’aproximi la data electo-
ral.  

De moment, és un futur dis-
tant. Per sort, els mercats do-
nen suport a la estratègia d’-
Osborne. El rendiment dels 
bons a 10 anys és inferior en 
l’actualitat al del bund ale-
many, considerat com a sòlid. 
Tot i aquests bons indicis, el 
pla A del Govern penja d’un 
fil.  

L’Oficina de Responsabilitat Fiscal, l’àrbitre 
fiscal i analista oficial britànic, mostren que 
la recessió s’evitarà per un marge molt 
estret: el producte interior brut es 
contraurà un 0,1% en el quart trimestre del 
2011 i creixerà un 0,1% el primer i segon 
trimestres del 2012. 

Informació addicional 

(1)   Office for Budget 
Responsability 

http://
budgetresponsibi-
lity.independent.gov.uk/ 

(2)   Britain’s economy: 
Into the storm – The 
Economist – 03/12/2011 

http://
www.economist.com/
node/21541021 

(3)         El ministre d’E-
conomia britànic afir-
ma que “la gent donarà 
gràcies a Déu per no 
haver entrat a l’euro” – 
ARA – 03/10/2011 

http://www.ara.cat/
economia/EURO-
OSBORNE-EUROZONA-
ANGLATER-
RA_0_565743588.html 

SALARIS MÍNIMS A EUROPA (2012) 
Gener 17, 2012 

A partir de l’article escrit per 
Lluis Torrent, a la web United 
Explanations: 

www.unitedexplanations.com 

L’any passat United Explanati-
ons va començar la versió de 
2011 d’aquest article, dient que 
la diferència de salaris entre 
Bulgària i Luxemburg era de 
14,3 cops. Aquest 2012, la dife-
rència s’ha reduït lleugerament 
fins als 13,6 punts. Tot i que el 
PIB absolut de Luxemburg és 

tan sols 1,15 cops major que el 
de Bulgària, qui marca la dife-
rència aquí és el PIB per càpita, 
ja que la relació es situa en 16,5 
cops major. Aquest darrer indi-
cador (la riquesa generada en 
un país per una persona) és el 
factor macroeconòmic, a més 
de la diferència de productivi-
tat, que explica l’enorme gap 
entre els seus salaris mínims. 

Com es pot veure en el gràfic hi 
ha sis països que superen els 
1.000 euros en el salari mínim. 

De fet, aquests no són els únics 
països europeus que ho supe-
ren ja que hi ha alguns països 
que no estan inclosos a la mos-
tra, com el cas d’ Alemanya, 
Dinamarca, Noruega o Finlàn-
dia, ja que no disposen de sala-
ri mínim per llei, sinó que fun-
cionen amb acords col�lectius. 
D’altra banda, podem observar 
que hi ha 10 països amb un sa-
lari mínim inferior a 400 eu-
ros. 

Generalment, el salari mínim 
s’estableix per llei, però en al-



eKonomicus.com   Desembre 2011—Gener 2012 Creixement econòmic 

17 

gunes ocasions els convenis 
col�lectius s’usen com un meca-
nisme per regular la quantitat 
mínima de diners que un tre-
ballador ha de rebre a canvi del 
seu treball. La quantitat del 
salari mínim no s’actualitza 

cada any, i no necessàriament 
sempre s’augmenta. A Espa-
nya, el nou president del go-
vern, Mariano Rajoy, ja ha re-
velat la seva intenció de no ac-
tualitzar el salari mínim, dei-

xant-ho en el mateix valor que 
en 2011, com a conseqüència 
de la crisi econòmica. Aquest 
no és l’únic país a fer-ho, ja que 
altres països com Portugal i 
Grècia han optat per fer el ma-
teix. 

Per actualitzar el salari mínim i 
els convenis col�lectius, els go-
verns han de tenir en compte la 
inflació i la situació econòmica 
general. No obstant això, la de-
cisió comporta uns forts efectes 

polítics. Per exemple, l’any 
2011, Romania van augmentar 
el salari mínim un 11% tot i que 
la inflació a Romania era del 
6%. Pel que fa a Bulgària, l’any 
2012 ha augmentat el salari 
mínim en un 7,6%, tot i que la 
inflació s’ha mantingut per sota 
del 5% i les seves perspectives 
de creixement per part del 
Fons Monetari Internacional 
han estat d’un 1,9%. 

 

L’article original es pot consul-
tar a: 

http://
www.unitedexplanations.org/2
012/01/10/salarios-minimos-
en-europa-2012/ 

Generalment, el salari mínim s’estableix per 
llei, però en algunes ocasions els convenis 
col�lectius s’usen com un mecanisme per 
regular-lo. La quantitat del salari mínim no 
s’actualitza cada any, i no necessàriament 
sempre s’augmenta.  
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DURBAN (I): CONSEQÜENCIES DE LA XVII CIMERA 
PER AL CLIMA 
Desembre 25, 2011 

Article publicat al blog d’Ec-
d’Economies Desordenades del dia-
ri ARA. 

http://emprenem.ara.cat 

La XVII cimera per al clima cele-
brada a Durban (Sud-àfrica) ja s’ha 
acabat. Amb la seva conclusió ens 
preguntem si és realista pensar que 
aquest sistema, en el qual negocien 
els ministres de Medi Ambient, pu-
gui arribar a aconseguir un tractat 
que revolucioni el sistema energètic 
i el transport per abandonar els 
combustibles fòssils i retallar les 
emissions?  

Ja es va fer un pas el 1997, a Kyoto, 
però llavors els països desenvolu-
pats només es van comprometre a 
reduir un 5% les seves emissions en 
el període 2008-2012 respecte al 
1990. Des d’aleshores, les emissions 
mundials han crescut un 49%, i el 
nou Kyoto cobrirà encara menys 
percentatge d’emissions, un 15% en 
el millor dels casos. 

Per aconseguir que el 1997 un país 

com Rússia, dels majors contami-
nants del globus, rubriquessin el 
text, es va afegir un punt que servís 
de pastanaga, una contrapartida 
sucosa que li fes veure amb bons 
ulls la resta de compromisos: la 
possibilitat de vendre a tercers paï-
sos els seus excedents de drets d’e-
missió. Amb això es crearen els 
anomenats “bons de carboni”. El 
protocol fixava per a cada país uns 
límits de gasos nocius que podrien 
alliberar a l’atmosfera i, si es rebai-
xaven les seves exigències, podrien 
mercadejar amb aquests roma-
nents.  

La clau és que Kyoto va fer servir de 
referència les emissions de l’any 
1990, quan la indústria soviètica, 
altament contaminant, embrutava 
els cels del planeta. Però durant la 
dècada dels 1990 tot aquest poder 
industrial va morir o va limitar la 
seva capacitat de danyar l’atmosfera 
amb escassos canvis, provocant una 
falsa caiguda de les seves emissions.  

El fet d’haver creat aquests drets 
d’emissions ha fet que a través dels 
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anys un país com per exemple 
Letònia pugui presumir d’ha-
ver reduït les seves emissions 
de CO2 en un 478%, i que 
aquest excedent li suposi im-
portants ingressos en el mer-
cat de bons de carboni. Si ens 
fixem en els següents de la 
llista de països que més han 
retallat les emissions d’aquest 
gas trobem: Estònia (73%), 
Lituània (71%), Rússia (66%), 
Finlàndia, Bielorússia, Roma-
nia (64%) i Ucraïna (60%): 
Tots països de l’est i ex-

Repúbliques Soviètiques, ex-
ceptuant Romania. És conegut 
per exemple, que Espanya ha 
comprat tones de CO2 a diver-
sos d’aquests països en diver-
ses ocasions per intentar com-
plir amb els seus acords de 
reducció d’emissions compro-
mesos per Kyoto.  

La cimera de Durban 

En la recent cimera de Dur-
ban, Rússia no ha volgut su-
mar-se al reduït grup que va 

apostar per prorrogar Kyoto. I 
és que tot i que encara que 
alguns països i l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) 
van saludar l’acord com histò-
ric, l’ambient a la sala on es va 
aprovar no era festiu. A Dur-
ban el plenari estava mig buit, 
a causa de la pròrroga de gai-
rebé dos dies, i que molts de-
legats havien tornat als seus 
països i altres estaven descan-
sant, quan la presidenta de la 
cimera, Maite Nkoana-
Mashabane, va donar per tan-
cat l’acord. Només va rebre un 
tebi aplaudiment. Per a Gre-
enpeace es tracta d’una victò-
ria dels grans contaminadors. 
Però els ecologistes es mos-
tren satisfets pel fet que la ne-
gociació segueix a les Nacions 
Unides, ja que temien que es 
traslladés a un G-20 o fòrum 
similar, format més reduït i 
manejable però també més 
opac. 

Per a Greenpeace el resultat de la cimera es 
tracta d’una victòria dels grans 
contaminadors. Però els ecologistes es 
mostren satisfets pel fet que la negociació 
segueix a les Nacions Unides, ja que temien 
que es traslladés a un G-20 o fòrum similar, 
format més reduït i manejable però també 
més opac.  

DURBAN (II): LES NEGOCIACIONS I EL FONS VERD DEL CLIMA 
Desembre 28, 2011 

En les cimeres per al clima 
qualsevol país pot posar objec-
cions al text i evitar tot pacte, 
perquè les coses s’aproven per 
aclamació i pot passar com a 
Copenhaguen el 2009, on l’-
oposició de Bolívia i Veneçuela 
va impedir que l’assemblea fes 
seu el text que havien pactat els 
Estats Units (EEUU), la Xina, 
l’Índia, la UE, Mèxic i els petits 
estats-illa del Pacífic. Ara es 
tracta d’alguna cosa infinita-
ment més complexa: aplicar 
retallades a tots els grans emis-
sors, inclosos països en desen-
volupament i amb milions de 
pobres que, amb raó, reclamen 
el seu dret a crèixer i fer-ho en 
una escala molt més gran. Com 

va declarar a Durban l’econo-
mista Nicholas Stern, “Si de 
veritat el món vol limitar la 
concentració de CO2 a l’atmo-
fera en 450 parts per milió, el 
que segons el Panell Intergo-
vernamental de Canvi Climà-
tic podria impedir que l’esc-
alfament pugés més de dos 
graus, el món ha de retallar les 
emissions per habitant entre 
set i vuit vegades”. La veritat és 
que aconseguir això és política 
i tecnològicament descomunal. 
Fer-ho en un món en què els 
tractats multilaterals són cada 
vegada més rars, amb una crisi 
econòmica inabastable i amb 
una opinió pública cada vegada 
menys  preocupada per 

l’escalfament, sembla avui no-
més un somni.  

Els drets d’emissió en els 
països de l’Est 

Però la qüestió dels drets d’-
emissió que tenen els països de 
l’Est no s’ha resolt, tal i com 
apuntàvem en la primera part 
de l’article. Principalment, per 
la incapacitat de la Unió Euro-
pea (UE), una vegada més, per 
posar-se d’acord. Tot i això, 
s’espera que en la pròxima reu-
nió del Consell Europeu que 
tindrà lloc a Brussel�les el pro-
per mes de març es desencalli 
l’embolic. Dos mesos després 
expira el termini perquè els 
signants d’aquest Kyoto 2 co-
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muniquin els seus objectius de 
reducció o limitació quantifica-
da d’emissions, per a un segon 
període que entrarà en vigor l’1 
de gener de 2013. D’una banda, 
els països interessats a superar 
aquests privilegis de compra-
venda de drets d’emissions que 
suposen que tothom compleixi 
sense moure un dit (venedors i 
compradors), per l’altra, els 
països orientals consideren 
aquests drets d’emissió com els 
seus particulars fons de cohe-
sió per reconvertir la seva in-
dústria, sobretot per a la Xina. 
I és que per a la majoria d’ana-
listes, els Estats Units (EEUU) 
i la Xina són els “dolents” de 
Durban. 

El Fons Verd del Clima 

A més, a Durban, els països van 
acordar l’estructura del Fons 
Verd del Clima que, a partir del 
2020 ha d’aportar 100.000 mi-
lions de dòlars (74.794.000 
d’euros) a l’any, dels països rics 
als països en desenvolupament, 
tot i que no es té clar el més 
important: d’on sortiran els 
diners. Una proposta inicial 
optava per dotar-lo amb un 
impost a les emissions de CO2 
del transport marítim, per ara 
exempt de control, però va cau-
re abans d’arribar al ple. 

El diari britànic The Guardian ofereix un mapa interactiu i molt complet sobre “L’atlas de la pol�lució: el món en emissions de diòxid de carbo-
ni, on posiciona els països segons quantitat la seva petjada de carboni. La Xina, Estats Units i l’Índia, els més emissors. 

Informació addicional 

(2)    “CO2 Emissions from 
fuel combustion” 2011 Edi-
tion – International Ener-
gy Agency 

http://www.iea.org/
co2highlights/
co2highlights.pdf 

(3)   An atlas of pollution: 
the world in carbon dioxi-
de emission – The Guardi-
an 

http://
image.guardian.co.uk/sys-
files/Guardian/
documents/2011/01/28/
CarbonWeb.pdf 
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ELS PAÏSOS QUE COMPREN ALTRES PAÏSOS 
Gener 25, 2012 

Els últims anys s’han disparat la 
compra de terres a l’Àfrica i a l’-
l’Amèrica Llatina per part d’emp-
reses i particulars estrangers. Per 
a la majoria de la població aquests 
fets són desconeguts i en molts 
casos no se’ls para molta atenció, 
perquè se’ls considera aïllats. Però 
quins han estat els factors que han 
propiciat aquesta tendència que 
amenaça ara l’autosuficiència?  

1.– A la Unió europea (UE), a par-
tir de l’any 2015 serà obligatori 
l’utilització del 10% de biocom-
bustibles per al transport, fet que 
ha propiciat la compra de terres a 
l’Àfrica. 

2.- El sistema de producció inten-
siva d’aliments: grans hectàrees i 
fèrtils per al conreu també n’és un 
bon causant. 

3.- L’escassetat d’aigua en alguns 
països del Golf Pèrsic. 

4.- L’augment de la població, so-
bretot en alguns països asiàtics 
com Corea del Sud (el major com-
prador a nivell mundial amb 2,3 
milions d’hectàrees). 

5.- L’especulació per l’escalada de 
preus. 

La majoria d’iniciatives per a com-
prar aquests terrenys, ja siguin 
persones físiques, empreses ó es-
tats, afirmen que generen llocs de 
treball a la regió i que només com-
pren terrenys abandonats, però la 
realitat és que els camperols i 
camperoles d’Àfrica ó d’Amèrica 
Llatina es veuen privats del seu 
principal, i en molts casos, la seva 
única font de suport de vida, obli-
gant-los a emigrar a les ciutats. I 
és que Àfrica és, com diuen en 
castellà, BBB (Bona, Bonica i Ba-
rata). Bona terra no contaminada 
per pesticides i adobs químics, 

preus increïbles per a milions d’-
hectàrees de camp cultivable, go-
verns corruptes que accepten po-
sar en perill la seguretat alimentà-
ria de la seva població i a més, mà 
d’obra barata, per no dir regalada, 
creen un marc perfecte per a 
aquestes qüestionades negociaci-
ons. Trobem nombrosos exem-
ples, entre els quals destaquem: 

-       Etiòpia: On el govern ha ofert 
tres milions d’hectàrees de la seva 
terra més fèrtil a països desenvo-
lupats i alguns dels individus més 
adinerats del món perquè expor-
tin aliments a les seves pròpies 
poblacions. La dada paradoxal és 
que en aquest país 13 milions de 

Els factors que semblen causar el moviment 
de compra de terres a l’Àfrica són les 
polítiques a favor dels biocombustibles, els 
rendiments dels cultius intensius, 
l’escassetat d’aigua, l’augment de la 
població i l’escalada de preus dels aliments. 
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persones viuen en situació de crisi 
alimentària, segons l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’ali-
mentació i l’Agricultura (FAO per 
les seves sigles en anglès). Tot i 
això, ni tan sols les àrees protegi-
des estan fora de perill, com el 
Santuari de Elefants de Babil, ve-
nut en un 87% del seu territori a 
un inversor europeu. 

-       Tanzània: On segons la FAO, 
milers d’agricultors que conreen 
arròs i blat de moro estan sent 
expulsats d’extenses àrees de terra 
fèrtil perquè corporacions occi-
dentals estableixin les seves plan-
tacions de biocombustibles. 

-       Zàmbia: El cultiu d’una varie-
tat de figuera, no apte per al con-
sum humà anomenat jatrofa, mos-
tra tal augment de les seves plan-
tacions que nombrosos inversors 
subscriuen contractes per 30 anys 
de durada. Aquesta planta s’està 
conreant també a Togo, Ghana, 
Senegal, Mali, Costa d’Ivori i Ní-
ger. 

-       Senegal: Els cultius per a bio-
combustibles ocupen avui un lloc 

destacat en el programa governa-
mental de renovació agrícola d’-
aquest país. 

-       Ghana: On les grans compa-
nyies planegen plantar un milió 
d’hectàrees de l’anomenada jatro-
fa amb el suport del govern. El 

problema de la jatrofa és que no es 
menja, i per tant, els monocultius 
de plantes per a biocombustibles 
tampoc solucionen els problemes 
d’alimentació de les poblacions 
locals.  

Així que el fons de la qüestió és 
que aquesta nova estratègia mun-
dial d’acaparament de terres a 
l’Àfrica està provocant ja un incre-
ment de la inseguretat alimentària 

al continent i un elevat risc que 
s’incrementin la pobresa i la fam a 
la regió. El responsable del Depar-
tament de Medi Ambient i Recur-
sos Naturals de la FAO, Alexander 
Mueller, subratlla com “Els nous 
reptes per a la seguretat alimentà-

ria mundial i les inversions glo-
bals han de ser abordats a través 
d’una adequada regulació i 
amb polítiques agrícoles i alimen-
tàries ben fonamentades. Seria 
útil desenvolupar directrius per a 
la governança de la terra, o un 
codi que reguli les inversions in-
ternacionals, amb la finalitat de 
facilitar la presa de decisions.” 

Agraïments: Albert Feliu i Soler 

La FAO declara que “seria útil desenvolupar 
directrius per a la governança de la terra, o 
un codi que reguli les inversions 
internacionals, amb la finalitat de facilitar la 
presa de decisions.” 
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LA MÀQUINA EXPORTADORA DE LA XINA COMENÇA A 
NECESSITAR UNA REPARACIÓ?  
DESEMBRE 8, 2011 

Alguna cosa passa amb la Xina. Se-
gueix creixent i transformant-se a 
ritmes vertiginosos, atraient inversió 
estrangera, creant nous llocs de tre-
ball pels emigrants interiors, gene-
rant més i més pol�lució atmosfèrica, 
consolidant la fàbrica del món… bé, 
potser ja no tant. Precisament 
aquesta transformació està portant a 
la Xina a una fase diferent enmig de 
la crisi financera global. En aquesta 
nova fase, la fortalesa que es suposa-
va a la Xina (i, per extensió, a totes 
les economies emergents) queda 
aparentment en entredit. 

Les pròpies autoritats xineses ho 
avisaven la setmana passada: en bo-
ca del vicepresident del Consell d’-
Estat, Wang Qishan, segons recull 
AFP, “la severa i complexa situació 
econòmica mundial significa inevita-
blement que la demanda global és 
insuficient”. I ho acaba de deixar 
clar el ministre de comerç, Chen De-
ming: “sota la influència d’uns mer-

cats internacionals en contracció, el 
creixement econòmic de la Xina es 
veurà perjudicat de cara a l’any que 
ve”. A què es deuen aquestes frases? 
A que la Xina comença a témer pel 
seu propi creixement. 

Manufactura, borsa i sobretot 
exportacions, a la baixa 

Hi ha diversos indicadors que han 
fet posar la por al cos a aquelles per-
sones que creuen que només les eco-
nomies emergents poden estirar el 
món fora del forat actual (les autori-
tats xineses, és clar, estan incloses 
en aquest grup de persones). En 
aquest cas, trobem que l’activitat 
manufacturera xinesa va baixar du-
rant el mes de novembre per primer 
cop en els darrers 3 anys, tal com 
comenta el Wall Street Journal. Un 
altre argument ens el dona el mercat 
borsari xinès, on el Shanghai Com-
posite Index, el principal índex que 
segueix l’evolució de les principals 
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Imatge de Yantian port, a la Xina. Font: cargonewsasia.com  
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empreses localitzades a la Xi-
na, no ha deixat de baixar des 
d’inicis d’any i està a nivells no 
vistos des del 2009 (ho podem 
comprovar al gràfic del final 
d’aquest article). Però, sobre-
tot, l’indicador clau que origina 

tot aquest temor són les expor-
tacions del país asiàtic, ja que 
és el principal generador de 
riquesa. 

L’evolució de les exportacions 
en els darrers mesos ha estat 

decreixent. Històricament les 
vendes xineses a l’exterior s’-
han comportat de manera molt 
cíclica, amb poques exportaci-
ons durant els primers mesos 
de l’any i forts creixements al 
segon semestre de l’any (tal 
com es pot apreciar al gràfic 
següent). Però el que és carac-
terístic és que des del passat 
agost, on van marcar un mà-
xim, estan minvant força. La 
causa, segons indiquen diver-
sos mitjans de comunicació, és 
la menor compra de productes 
xinesos per part d’Europa i Es-
tats Units, els principals mer-

Hi ha diversos indicadors que han fet posar 
la por al cos a aquelles persones que creuen 
que només les economies emergents poden 
estirar el món fora del forat actual. 
L’activitat manufacturera i les exportacions 
són els que més preocupen. 
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cats importadors cada cop més 
dèbils. És per això que Wang 
Qishan es referia a una menor 
demanda global com a princi-
pal amenaça per la Xina. 

Conseqüentment, les autoritats 
xineses proposen diverses es-
tratègies –bastant tradicionals
– orientades a mantenir la 
competitivitat i les exportaci-
ons del país, com a mínim, al 
mateix nivell al que té acostu-
mat a la resta del món. Per fer-
ho, potenciarà amb més inten-
sitat que les empreses xineses 
surtin a l’estranger, especial-
ment per adquirir tecnologia, 
marques i components produc-
tius clau. El govern també 
mantindrà l’estabilitat i conti-
nuïtat de les polítiques comer-
cials i facilitarà suport financer 
al sector exportador. Una me-
sura que ja s’ha aplicat és la de 
reduir el rati de reserves de 
diners dels bancs, fet que faci-
litarà el flux de crèdit. 

Sense cap mena de dubte, per a 
les autoritats xineses, és més 
pràctic i senzill a curt termini 
mantenir els èxits que els pro-
porciona les exportacions que 
no pas reformar profundament 
el seu motor exterior i equili-
brar una mica més el seu propi 
mercat. A llarg termini, malau-
radament, no queda clar si tot 
plegat serà positiu per a Xina i 
per a tot el món, ja que la de-
manda agregada a nivell global 
no fa més que baixar i, per 
tant, la competència entre pro-
ductes xinesos i productes de 
la resta del món no estarà 
exempta de conflicte: pot no 
haver-hi tanta demanda per 
tants productes. D’altra banda, 
però, frenar les exportacions 
xineses també implica perjudi-
car els països de la zona, ja que 
aquests subministren matèries 
primes a la fàbrica xinesa. En 
definitiva, molts ingredients 
complicats d’harmonitzar. 

Les autoritats xineses proposen diverses 
estratègies tradicionals orientades a 
mantenir la competitivitat i les exportacions 
del país. És més senzill a curt termini 
mantenir els èxits de les exportacions que no 
pas reformar el seu motor exterior i 
equilibrar el seu propi mercat.  

XIPRE: ON ES TROBA ORIENT I OCCIDENT 
Gener 09, 2011 

Al Mar Mediterrani trobem un 
dels indrets més bonics i amb 
un dels conflictes més latents 
del sud d’Europa. Aquest con-
flicte és una conseqüència més 
de l’històric enfrontament en-
tre l’Europa clàssica, la grega, i 
l’Àsia més europea, la turca, 
hereva de l’imperi otomà. L’-

escenari és l’illa de Xipre i el 
problema encara està lluny de 
resoldre’s, fet que marca nota-
blement l’agenda de l’ampli-
ació de la Unió Europa cap a 
Turquia. Si Ankara no és una 
capital europea encara és per-
què, precisament, la carpeta 
amb l’etiqueta de “Κύπρος”       

–en grec– o “Kıbrıs” –en turc– 
no està tancada (i entre d’altres 
raons, és clar). 

La situació de Xipre, a 75 Km 
de Turquia, 800 de Grècia i 
100 de les costes de Síria, fa 
que l’illa sigui un punt geoes-
tratègic, cobejat per les grans 

 

Informació addicional 

[1] Exportacions xineses 
provoquen problemes a les 
economies asiàtiques. New 
York Times, 27 de novem-
bre. 

http://
www.nytimes.com/2011/11
/28/business/chinese-
exports-show-trouble-for-
asian-economies.html 

[2] Vice-premier de la Xina 
urgeix una reestructuració 
del comerç a mesura que la 
demanda cau. Wall Street 
Journal, 4 de desembre. 

http://online.wsj.com/
article/BT-CO-20111204-
703087.html 
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potències. Tot i que geogràfica-
ment forma part d’Àsia, per 
raons històriques i culturals, ha 
estat considerada part del con-
tinent Europeu, de tal manera 
que va entrar a formar part de 
la Unió Europea l’any 2004. I 
d’ençà, ara és quan el país hau-
rà d’afrontar el seu primer gran 
repte com a membre d’aquesta 
comunitat: Xipre ostentarà la 
presidència rotatòria del Con-
sell Europeu al Juliol, quan s’a-
cabi l’actual mandat de Dina-
marca que va començar la set-
mana passada. 

Això ha aixecat nombrosos 
dubtes, sobretot pel fet que es 
tracta d’un país dividit i enmig 
d’un conflicte fred però latent. 
Una conseqüència geopolítica 
important és, per exemple, que 
Turquia ha amenaçat de conge-
lar les seves relacions amb la 

UE durant aquests 6 mesos de 
presidència xipriota. Les pròpi-
es autoritats xipriotes, a més, 
veuen l’ocasió com un “test de 
maduresa” per al país, tal com 
declara el representant perma-
nent de Xipre a la Unió Euro-
pea, Kornelios Korneliou. 

Il�lustració de Miriam Sugranyes  

Xipre ostentarà la presidència rotatòria 
del Consell Europeu al Juliol. Això ha 
aixecat nombrosos dubtes, sobretot pel fet 
que es tracta d’un país dividit i enmig d’un 
conflicte fred però latent. 
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“Seria desastrós que qualsevol 
Estat aprofités la seva presi-
dència a la UE per resoldre as-
sumptes nacionals i, per tant, 
volem comportar-nos sota una 
actitud europea, emfatitzant la 
nostra credibilitat com a Es-
tat”, afegia. 

En matèria econòmica, el Fons 
Monetari Internacional va clas-
sificar al 2008 la seva econo-
mia, basada en el turisme i el 
comerç marítim, entre les 32 
regions més pròspers del món. 
Del 2008 a avui, la situació ha 
canviat força: fortíssims plans 
d’austeritat seguint la línea eu-
ropea, conflictes socials impor-
tants derivats d’això, seriosos 
dubtes sobre la solvència del 
seu deute, conseqüents degra-
dacions de la seva qualificació 

creditícia, incapacitat del go-
vern de refinançar-se als mer-
cats de capitals des de maig 
passat, etc. L’única nota positi-
va la dona el fet que a finals de 
desembre es van trobar grans 
reserves de gas natural al sub-
sòl marítim xipriota. Amb una 
mica de sort (i molta, molta, 
molta bona mà), això no es 
convertirà en tema de discussió 
i tensions entre implicats. 

No tota l’illa és “Europa” 

Aquesta illa de poc més de 
9.000 habitants és l’única regió 
dins la Unió Europea que con-
serva murs i filats de filferro. 
També té una línea verda, com 
la que va marcar els Balcans 
durant la dècada dels 90. A Xi-
pre, aquesta és la frontera que 

parteix l’illa d’est a oest i que 
separa a dues comunitats: la 
grega i ortodoxa del Sud, i la 
turca i musulmana del Nord. 

Però no totes dues tenen el ma-
teix reconeixement. La regió 
grega és la república de Xipre, 
reconeguda internacionalment 
i membre de la Unió Europea 
des del maig del 2004. En can-
vi, la república turca del Nord 
de Xipre només es reconeguda 
per Turquia, l’ Organització de 
la Conferencia Islàmica i la pe-
tita república de Nakhitxevan 
(Republica Autònoma del Cau-
cas que pertany a Azerbaidjan). 

Però, per què en tants pocs ki-
lòmetres, trobem dues comuni-
tats tant diferents? Com s’ha 
arribat a aquesta situació tant 
poc usual? 

Actualment, l’illa gaudeix d’una 
pau vigilada per la missió de 
les Nacions Unides. Aquesta va 
començar l’any 1964, després 
del greu enfrontament entre les 
dues comunitats. La missió de 
la ONU havia d’acabar un cop 
restaurada la pau i l’ordre, però 
es va prorrogar després del cop 

Informació addicional 

[1] Entrevista amb el representant permanent de Xipre a la UE, Kornelios Korneliou. Famagusta Gaz-
zette (5 de gener de 2012) 

http://famagusta-gazette.com/interview-with-permanent-representative-of-cyprus-to-the-eu-
p14046-69.htm 

[2] Xipre: el drama apareix. Article de Doga Ulas Eralp a la web TransConflict (5 de gener de 2012). 

http://www.transconflict.com/2012/01/cyprus-the-drama-unfolds-501/ 

[3] Troballa de gas a Xipre anima les expectatives energètiques. Financial Times (28 de desembre de 
2012). 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fc900ac6-317e-11e1-a62a-00144feabdc0.html#axzz1ijNAEAS3 

El 1974 va marcar un abans i un després i 
l’illa va quedar dividida en dues 
comunitats. L’any 1983 el president de la 
regió del Nord, va declarar la 
independència de la República Turca de 
Xipre del Nord. Durant més de 20 anys 
aquesta regió ha patit un greu aïllament. 
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d’estat contra el president Ma-
kàrios, el juliol de 1974, fins a 
l’actualitat. 

Per l’ illa han passat fenicis, 
grecs, perses, romans, bizan-
tins, àrabs, otomans, veneci-
ans…aquestes persistents colo-
nitzacions de multituds de civi-
litzacions han fet de Xipre una 
de les regions més destacables 
a nivell arqueològic i històric, 
així com per la diversitat del 
seu paisatge i l’hospitalitat de 
la seva gent. 

L’any 1914, durant la Primera 
Guerra Mundial i degut a la 
seva situació geoestratègica, 
Xipre va passar a convertir-se 
en una colònia administrada 
per la Gran Bretanya, fins al 
1960, any de la firma del trac-
tat de la seva independència 
garantida per el Regne Unit, 
Grècia i Turquia. La nova cons-
titució del govern republicà, 
atorgava la presidència a la 
comunitat grecoxipriota, que 

representava el 80% de la po-
blació, i la vicepresidència la 
constituïen els turcoxipriotes, 
que representaven el 20% res-
tant. 

Tot i així, durant el 1964 un 
estat de guerra civil va enfron-
tar les dues comunitats, cau-
sant centenars de morts, i on 
milers de turcoxipriotes van ser 
tancats en regions controlades 
per tropes gregues. L’absència 
de poder de grups turcoxiprio-
tes i les bones relacions del 
president grecoxipriota amb el 
secretari general de l’ ONU van 
facilitar la resolució per part 
del consell de seguretat del re-
coneixement de la comunitat 
grecoxipriota com a únic repre-
sentant legal de la república de 
Xipre. 

Al Juliol de 1974, un cop d’est-
at protagonitzat pels militars 
grecs amb l’objectiu d’unir l’illa 
amb Grècia va provocar la re-
acció per part de Turquia, la 

qual, per protegir la seva po-
blació va envair el nord de l’ill-
a. Grècia va catalogar aquesta 
intervenció com una ocupació 
il�legal, però Turquia havia fir-
mat el tractat de garantia du-
rant el procés d’independència 
juntament amb Gran Bretanya 
i Grècia, fet que li atorgava cer-
ta legitimitat per dur a terme la 
intervenció. 

Aquests fets van marcar un 
abans i un després i l’illa va 
quedar dividida en dues comu-
nitats. L’any 1983 el president 
de la regió del Nord, va decla-
rar la independència de la Re-
pública Turca de Xipre del 
Nord. Durant més de 20 anys 
aquesta regió ha patit un greu 
aïllament i el bloqueig de la 
comunitat internacional, difi-
cultant les tenses relacions 
amb la comunitat grecoxiprio-
ta. Qui ho diria, tot això a l’E-
uropa del segle XXI. 

NORUEGA: MANTEGA, PETROLI I UN FONS DE PENSIONS: UNA 
LLIÇÓ D’ECONOMIA  
Gener 13, 2012 

1.- Monopoli 

Es tracta de quelcom més que 
una simple crisi d’un determi-
nat producte: la mantega. Dar-
rere d’aquesta absurda història 
hi ha certes lliçons importants 
d’economia. Començant per 
temes comercials, explicarem 
que Noruega és un país nòrdic 
amb poca activitat agrícola, 
degut al seu clima. Afegim, a 
més, que aquest passat estiu el 
país nòrdic ha tingut mal 
temps. És fàcil deduir que 
aquests factors fan que hi hagi 
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hagut una escassetat de mante-
ga a nivell nacional. I doncs, si 
no hi ha suficient mantega com 
per abastir el mercat noruec, 
importen d’altres països la res-
ta? Doncs sí, però poca. Per 
què? El problema és la coope-
rativa noruega de mantega 
“Tine”, que en té el monopoli i 
està deliberadament protegida 
per l’estat. Abans que ja no 
quedi mantega al país nòrdic, 
el govern noruec s’ha afanyat a 
rebaixar els aranzels a les im-
portacions de mantega, per a 
que la població en pugui com-
prar. Els grans productors de 
mantega a nivell mundial tar-
daran el seu temps, però aca-
baran per inundar el mercat 
noruec, de la mateixa mane-
ra que han fet amb Suècia, que 
ha patit també problemes cli-
màtics. Però abans de conside-
rar que es tracta d’un problema 
relacionat amb el comerç, ens 
centrarem en altres raons que 
han motivat aquesta petita crisi 
manteguera. 

2.- El petroli i el gas 

És indubtable reconèixer que 
Noruega s’ha fet rica gràcies a 
les seves reserves de petroli i 
gas. Però amb el descobriment 

d’aquests jaciments també han 
vingut alguns problemes: una 
indústria que fa pocs anys 
comptava amb pocs treballa-
dors, ara és el motor principal 
de l’economia. El gran volum 
de les exportacions de recursos 
naturals fa pujar el valor de la 
moneda nacional, la corona 
noruega, i abarateix les impor-
tacions, i,per tant, encareix re-
lativament els productes do-
mèstics. Aquests, al ser més 
cars, fan que la gent tendeixi a 
comprar altres productes pro-
vinents de fora, augmenten les 
importacions, i per tant, l’eco-
nomia passa a dependre de l’e-
xterior: de les fluctuacions d’a-
ltres monedes,de causes exter-
nes i, sobretot, de mercats d’-
intercanvi que no són el seu 
propi. 

Com Noruega, les economies 
del Golf Pèrsic també són grans 
exportadores de petroli i són 
un clar exemple d’aquest para-
digma: Els seus països són 
rics, superficialment, i arrosseg
uen un capital humà i 
unes organitzacions típiques de 
països desenvolupats. Però, 
què passarà en el moment 
en què deixin d’exportar petro-
l i?  És  per  a ixò,  que 

el proteccionisme engegat pel 
govern noruec té un paper cab-
dal en la seva estratègia econò-
mica, que segurament decidirà 
el futur del país nòrdic en el 
moment en què es deixin d’e-
xportar grans quantitats de re-
cursos naturals, sigui pel motiu 
que sigui. 

3.- Els plans de pensions 

I doncs, quina és la millor ma-
nera d’assegurar la riquesa que 
té ara aquest país escandinau 
per al futur? El govern noruec 
té una idea prou curiosa: bona 
part de les vendes de petroli i 
gas se’n van directament al 
Fons de Pensions Noruec, que 
c o m p t a  a p r o x i m a d a -
ment amb un 1% de les  trans-
accions de capital públic a ni-
vell mundial. El propòsit d’-
aquest Fons és, com diu a la 
s e v a  p à g i n a  w e b , 
“Salvaguardar i construir una 
assegurança financera  per a 
futures generacions”. I és que 
el que realment es pretén amb 
aquest fons és invertir a l’-
exterior i limitar l’apreciació de 
la corona en els mer-
cats internacionals de divises, 
controlant indirectament el 
tipus de canvi: tota una lliçó 
d’economia. 

El govern noruec té una idea prou 
curiosa: bona part de les vendes de 
petroli i gas se’n van directament al Fons 
d e  P e n s i o n s  N o r u e c ,  q u e 
compta aproximadament amb un 1% de 
les  transaccions de capital públic a 
nivell mundial. El propòsit d’aquest Fons 
és “salvaguardar i construir una 
assegurança financera  per a futures 
generacions”.  

Informació addicional 

(1)  The Colbert Report 

http://
www.colbertnation.com/
the-colbert-report-
videos/404098/december
-12-2011/norway-s-butter-
shortage 
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La Unió Europea, a múltiples velocitats (11/11/2011) 

“L’Europa de les dues velocitats. És 
una idea de la que se’n sent parlar des 
de l’aparició de l’euro i que Nicolas 
Sarkozy ha fet reviure aquest passat 8 
de novembre. El president francès va 
declarar: <<Han de tenir cadascun 
dels països les mateixes normatives 
que per tots els 27? No, clarament no. 
Al final, hi haurà una Europa a dos 
velocitats: una que s’encamini a una 
major integració de la zona euro i una 
altra que és més confederal>>.” 

“Ja existeix una Europa de dues veloci-
tats a la pràctica: per un cantó, l’Euro-
pa que ja està contenta amb la unió de 
mercat i comercial que va sorgir de 
Maastricht 1992, i per un altre cantó, l’Europa que ha acceptat formar part d’una unió monetària i 
que ara ha de seguir avançant més a fons en aquesta unió, dotar-la d’esperit polític.” 

“Hi ha països posicionats en un punt intermig: formen part de la Zona Euro però no aconsegueixen 
arribar als objectius reclamats pel nucli dur. Aquesta indefinició els acabarà portant, a la llarga, cap 
a dos alternatives: o desapareixen de l’euro perquè no els surt a compte tan sacrifici ni adoptar polí-
tiques imposades; o bé, es dediquen en cos i ànima a atrapar al nucli dur.” 

“Finalment i sobretot, esperem que no acabi apareixent una quarta velocitat: la de la marxa enrere. 
Aparentment, no hi ha perill que aquells països i governs més “euroescèptics” plantegin seriosament 
una revisió a la baixa del concepte d’Unió Europea. Però els fets estan canviant molt ràpidament.” 

 

El què, el per què i el com ens afecta una elevada prima de risc 
(28/11/2011) 
 
“La prima de risc espanyola és la diferència entre el tipus d’interès que paguen els bons emesos per 
l’estat espanyol i els tipus d’interès que paguen els bons alemanys. El bo escollit per obtenir aquesta 
dada és el de 10 anys i com acabem de dir, el bo de referència és l’alemany.” 

“Es sol dir que la prima de risc d’un país mesura la confiança que es té en l’economia d’aquest, i per 
tant, el tipus d’interès i la prima de risc, el diferencial, n’és un bon indicador.” 

“Un augment del tipus d’interès que ha de pagar un estat, en forma de bons, repercuteix en els bancs 
del país. Així doncs, una de les principals conseqüències per a l’economia és la restricció del crèdit 
en les entitats financeres. També afecta llavors al cost al qual s’han d’endeutar els governs i, per des-
comptat, a l’evolució de la borsa.” 

LES NOTÍCIES MÉS DESTACADES DEL MES DE NOVEMBRE 
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El peix gran es menja el peix gran? (22/11/2011) 

“La relació interessada entre Xina i Amèrica Llatina, 
després de viure el seu millor moment, sembla que 
comença a mostrar petites fractures que poden portar 
a una separació dolorosa, sobretot després de que el 
gegant asiàtic ha atacat a les matèries primes de Sud 
Amèrica per poder sobreviure. Durant els tres primers 
mesos de 2011 el creixement del comerç entre Xina i 
Amèrica Llatina i el Carib (ALC) va créixer un 44%. 

“Tot i els contractes amb Brasil i Argentina per subminis-
trar trens d’alta velocitat, aquests dos països han sigut els 
primers ha exigir un re-equilibri en els intercanvis comerci-
als. El seu malestar ha arribat a proposar el MERCOSUR 
l’establiment de barreres comercials conjuntes per 
limitar les importacions d’origen xinès.” 

“El seu malestar ha arribat a proposar el MERCOSUR 
l’establiment de barreres comercials conjuntes per 
limitar les importacions d’origen xinès. Segons Enri-
que Iglesias, secretari general iberoamericà, <<és im-
portant que Amèrica Llatina persegueixi un model 
integral, en el qual els intercanvis incloguin tant matèries primeres com  productes manufacturats, 
que són els que creen ocupació i riquesa als països>>, a més afegeix que <<la incursió de Xina ha 
estat molt positiva però cal deixar clares les regles del joc>>.” 

 



 

Durant el mes de desembre plantejàvem un petit entreteniment.  Es tractava d’uns mots encreuats, 

proposats per l’Anna Llovera, on s’amaguen conceptes d’economia molt actuals. Podreu trobar els 8 

enigmes a la part inferior del diagrama, i no oblideu completar la paraula amagada que cal formar 

amb les lletres dels quadres de color gris. La resposta es troba publicada a la web d’eKonomicus el 

dia 27 de desembre.  

 

1. La moneda està a un nivell que ja no val el que valia… 

cosa del govern. 

2. Savoir faire a la política actual, un cop enterrat 

l’unilateralisme. 

3. Prengué el nom d’un lord anglès, però ha acabat sent 

una esperança pels desposseïts. 

4. Vaques sagrades del mercantilisme, aquí són objectiu 

de qualsevol govern per a renéixer de les cendres i 

impulsar el creixement. 

5. Com dirien els americans (en americà, clar), el 

mercat borsari està patint una febre de l’or. La icona 

davant Wall Street sempre ho recorda. 

6. Principal preocupació social actual, sobretot al sud 

d’Europa, segons mostren molts estudis. 

7. Usats per amagar el risc d’insolvència, s’han acabat 

convertint en un risc per ells mateixos. 

8. Països que brollen, també anomenats … (de llet!). 
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