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EL MÓN EL 2023: deu temes que 
marcaran l’agenda internacional

Text finalitzat el 15 de desembre de 2022. Aquesta Nota internacional és el resultat de la reflexió col·lectiva de 
l’equip d’investigació del CIDOB en col·laboració amb ESADEgeo. Coordinada i editada per Carme Colomina, el 
seu procés de redacció ha comptat amb aportacions d’Inés Arco, Anna Ayuso, Jordi Bacaria, Ana Ballesteros, Paula 
Barceló, Pol Bargués, Moussa Bourekba, Víctor Burguete, Anna Busquets, Carmen Claudín, Anna Estrada, Francesc 
Fàbregues, Oriol Farrés, Agustí Fernández de Losada, Marta Galceran, Matteo Garavoglia, Blanca Garcés, Patricia 
García-Durán, Seán Golden, Berta Güell, Josep M. Lloveras, Ricardo Martínez, Esther Masclans, Óscar Mateos, Sergio 
Maydeu, Pol Morillas, Viviane Ogou, Francesco Pasetti, Cristina Sala, Héctor Sánchez, Ángel Saz, Reinhard Schweitzer, 
Antoni Segura, Cristina Serrano, Eduard Soler i Lecha, Marie Vandendriessche, Alexandra Vidal, Pere Vilanova, com 
també de socis individuals del CIDOB per als treballs preparatoris. 
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2023 és l’any que posarà a prova els límits 
individuals i col·lectius: la inflació, la 
seguretat alimentària, la crisi energètica, 
més pressions en la cadena de submi-
nistrament i en la competició geopolítica 
global, la descomposició dels sistemes de 
seguretat i governança internacional, i la 
capacitat col·lectiva per donar-hi resposta.

Els impactes d’aquesta permacrisi incidei-
xen de manera directa en l’empitjorament 
de les condicions de vida de les llars, i 
això es tradueix en un augment del ma-
lestar social i les protestes ciutadanes, 
que aniran a més. S’acceleren i aprofun-
deixen les fractures: geopolítiques, so-
cials i d’accés als béns bàsics. 

La guerra d’Ucraïna ha deixat al desco-
bert que, quant majors són els riscos que 
acompanyen la confrontació geoestratè-
gica, més obsolets semblen els marcs de 
seguretat col·lectiva edificats per fer-los 
front. S’agreuja el desajust entre mitjans, 
desafiaments i instruments dissuasius.

E l 2023 és l’any que posarà a prova els límits in-
dividuals i col·lectius: la inflació, la seguretat 
alimentària, la crisi energètica, més pressions 

en la cadena de subministrament i en la competició 
geopolítica global, la descomposició dels sistemes de 
seguretat i governança internacional, i la capacitat 
col·lectiva per donar-hi resposta. Si la invasió russa 
d’Ucraïna va ser l’escenari inesperat el 2022, que va 
acabar determinant l’acceleració del procés d’erosió 
de l’ordre post 1945, és a partir d’ara que el món co-
mençarà a notar el veritable abast i la profunditat de 
l’impacte global de la guerra. No ens trobem només 
davant una crisi de dimensions ingents, sinó davant 
un nou procés de canvi estructural que no sabem en-
cara on acaba.

Com en una taula de billar americà, la guerra a Ucra-
ïna és la bola blanca que ha impactat en les diferents 
transformacions i crisis en curs, i que, projectades per 
la força centrífuga que suposa el nou escenari bèl·lic, 
es mouen sobre el tauler, fent que les unes col·lidei-
xin amb les altres, i augmentant, així, la sensació de 
desordre i acceleració global, d’incertesa geopolítica i 
d’agitació social. En quin moment es detindrà cadas-
cuna d’aquestes boles que ara es troben sota l’impac-
te de la confrontació armada a Ucraïna? Quin grau de 
desordre imperarà en aquell precís moment? Quina 
podria ser, entre tanta crisi, la bola negra que, si cau 
per la tronera abans d’hora, derivi en una nova ame-
naça existencial? I, sobretot, en aquest escenari con-
tinuat de vulnerabilitat i incertesa que es configura 
com la nova normalitat, quines respostes col·lectives 
estan en construcció?
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Com en un diagrama de Venn, tots aquests canvis 
accelerats per la guerra a Ucraïna se superposen o 
s’entrellacen, de vegades, forçats per la necessitat; 
a voltes, fruit de noves lògiques geopolítiques. Som 
davant de conflictes que s’entrecreuen, i de transici-
ons que semblaven anar plegades cap a la construcció 
d’un món més sostenible i que ara entren, momen-
tàniament, en col·lisió. És per això que, el 2023, la 
permacrisis —triada paraula de l’any 2022— abasta 
des de la desorientació estratègica de les potències 
occidentals fins a la vulnerabilitat que sent bona part 
de la població del planeta per l’encariment dels pro-
ductes bàsics i la incapacitat de protegir béns comuns 
com els aliments, l’energia o el clima. La fragilitat im-
pregna des de la seguretat col·lectiva fins a la super-
vivència individual.

Caldrà veure, però, si el 2023 serà l’any de l’escalada 
—ja sigui intencionada o accidental— o el moment de 
consolidar petites desescalades que rebaixin la tensió 
geopolítica i el seu impacte econòmic. El mirall del 
2022 ens ha mostrat que com més grans són els ris-
cos, més obsolets esdevenen els marcs reguladors i 
els sistemes de protecció que ens han de resguardar 
de tanta volatilitat.

1. Acceleració de la competició estratègica

La guerra d’Ucraïna ha accelerat el cisma i la con-
frontació entre els grans poders globals. La tensió ar-
mamentística s’ha afegit a la competència comercial, 
tecnològica, econòmica i geoestratègica que ja defi-
nia les relacions entre els Estats Units i la Xina, i que 
s’intensificarà el 2023. Tot i així, no som davant un 
món dividit en dos blocs estancs sinó en plena recon-
figuració d’aliances, cosa que obliga la resta d’actors 
a resituar-se davant les noves dinàmiques de compe-
tició estratègica i a buscar espais propis en una trans-
formació que és global, però que el 2023 continuarà 
tenint el seu epicentre a Europa.

El concepte de rivalitat ha deixat de ser un tabú per 
assumir-se com el nou estat de relació entre les grans 
potències. Tanmateix, davant aquesta bipolaritat en-
tre la Xina i els Estats Units, molts governs preferirien 
no haver de triar bàndols i poder mantenir relacions 
fluides en diferents aspectes o dimensions de l’ordre 
internacional liberal per aprofitar les oportunitats 
que emergeixin d’aquesta competició en funció dels 
seus interessos nacionals. Per això, el 2023 serà també 
l’any dels altres; l’any en què veurem amb més clare-
dat una acceleració en la competició estratègica d’al-
tres potències que aspiren a guanyar protagonisme 
mantenint espais de cooperació oberts, tant amb els 
Estats Units, com amb la Xina o Rússia. Serà un any 
per seguir de prop les estratègies de l’Índia o Turquia, 
l’evolució de l’Aràbia Saudita, o els canvis que pu-
guin venir des del Brasil de Lula da Silva i de l’últim 

cicle electoral a l’Amèrica Llatina, un continent on la 
Xina ha guanyat amb diferència la licitació internaci-
onal per refermar el seu pes i influència.

El 2023 l’Índia presidirà el G20 i l’Organització de Co-
operació de Xangai. Narendra Modi serà al capdavant 
de dos espais d’aliances amb objectius divergents, 
amb una política exterior assertiva i en un any pree-
lectoral, ja que durant el 2024 buscarà revalidar el seu 
tercer mandat a les eleccions generals. Les sancions 
internacionals contra Rússia per la guerra a Ucraïna 
han servit a Modi per esdevenir un agraït importador 
del petroli rus. I malgrat això, el primer ministre indi 
no ha dubtat a reprendre Vladímir Putin, durant la 
Cimera de Samarkanda, per la invasió del seu país 
veí, mentre es deixava festejar per algunes potènci-
es occidentals que cerquen nous espais d’influència a 
l’Indopacífic.

La Turquia de Recep Tayyip Erdogan, que entrarà en 
un complicat any electoral el 2023, és l’exemple més 
clar de potència regional que, alhora, és membre de 
l’OTAN i també manté una proximitat amb Rússia, 
amb qui aspira a jugar un paper de mediador en el 
conflicte ucraïnès. Altrament, l’Aràbia Saudita ha co-
mençat, ja fa un temps, un replantejament profund 
de la seva política exterior, que l’any 2023 conduirà 
a dos camins diferents: d’una banda, s’especula amb 
la possibilitat que, després de la normalització de 
relacions entre Riad i Tel Aviv, el país del Golf po-
gués plantejar-se, com a següent pas, la seva adscrip-
ció als Acords d’Abraham; de l’altra, l’acostament 
de l’Aràbia Saudita als BRICS (Brasil, Índia, Rússia, 
Xina i Sudàfrica) —que en la seva pròxima cimera a 
Sudàfrica preveuen abordar una possible ampliació 
del grup a nous membres—, donaria al regne saudita 
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https://www.collinsdictionary.com/woty
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-18/ukraine-war-shows-the-us-military-isn-t-ready-for-war-with-china
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-09-18/ukraine-war-shows-the-us-military-isn-t-ready-for-war-with-china
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
https://www.reuters.com/world/china/putin-xi-speak-summit-uzbekistan-2022-09-16/
https://www.politico.eu/article/france-eyes-opportunity-for-geopolitical-realignment-in-india-indo-pacific-russia-arms-modi-macron-putin-g20/
https://atalayar.com/content/arabia-saudi-el-siguiente-en-los-acuerdos-de-abraham
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quals només ara comencem a ser conscients, a través 
de la lluita per dimensions físicament inexistents, com 
és el món digital, o inassolibles, com ara l’espai exte-
rior i la seva satel·lització. En aquest sentit, la sortida 
de Rússia de l’estació internacional espacial, prevista 
per al 2024, reflecteix la fi d’unes relacions coopera-
tives a l’espai. A més, la construcció paral·lela d’una 
estació espacial russa suposa la fragmentació de l’or-
dre global, també a l’espai. No es tracta d’un escenari 
nou ni aïllat, sinó de l’acceleració d’uns moviments 
discrets iniciats fa anys, que havien portat a Moscou 
a obrir noves vies de col·laboració espacial, per exem-
ple, a l’Amèrica Llatina. El 2021, Rússia va concloure 
un acord en matèria espacial amb Mèxic, que se su-
mava així al Sistema Global de Navegació per Satèl-
lit (GLONASS, acrònim en rus d’aquesta versió prò-

pia del GPS estatunidenc, o el Galileu europeu) i que 
ja estava instal·lat a Nicaragua des del 2017. També la 
Xina, per la seva banda, porta gairebé una dècada a 
l’Argentina construint la seva «Estació de l’Espai Llu-
nyà», que va despertar recels als Estats Units per l’ús 
dual de la instal·lació amb finalitats civils i militars.

2 . Inoperativitat dels marcs globals de seguretat 
col·lectiva

La guerra d’Ucraïna ha deixat al descobert que, com 
més grans són els riscos que genera la confrontació 
geoestratègica, més obsolets semblen els marcs de se-
guretat col·lectiva. Des del 24 de febrer de 2022, els 
paradigmes de l’arquitectura de seguretat, tant glo-
bal com europea, han canviat dràsticament. D’una 
banda, hem assistit a una revitalització del paper de 
l’OTAN; mentre que, de l’altra, les imatges de la in-
vasió militar russa han accelerat la percepció de des-
composició del sistema de seguretat internacional, 
tot augmentant la sensació de vulnerabilitat i deso-
rientació estratègica que acompanyen els canvis es-
tructurals actuals.

Assistim a una involució en el camí del desarmament 
nuclear. Els membres permanents del Consell de Se-
guretat de les Nacions Unides que posseeixen arma-
ment nuclear —Xina, França, Rússia, el Regne Unit i 
els Estats Units— continuen ampliant o modernitzant 
els seus arsenals nuclears, i sembla que estan elevant 
la importància d’aquestes armes en les seves estra-
tègies militars. Alhora, els avenços tecnològics, que 
s’han convertit en un factor i un espai de confrontació 

una presència reforçada al Sud global. De moment, 
l’Iran, l’Argentina o Algèria són alguns dels aspirants 
a aquesta adhesió als BRICS, i compten amb el suport 
de Rússia. El règim iranià també va sol·licitar, l’any 
passat, la seva filiació a l’Organització de Coopera-
ció de Xangai, que s’hauria de formalitzar l’abril del 
2023.

En aquest escenari d’agitació geoestratègica dels al-
tres, un dels dilemes que pesarà sobre la Unió Euro-
pea (UE) és si estarà en disposició d’ocupar el buit 
que deixi una possible reducció del suport estatuni-
denc a Ucraïna. En els propers mesos, la Xina i els 
Estats Units començaran a interrogar-se respecte els 
costos, la durada i el grau de suport que estan dis-
posats a mantenir en aquesta guerra. L’Administra-
ció Biden és conscient que 
la nova majoria republica-
na a la Cambra de Repre-
sentants, però també un 
cert cansament de l’opinió 
pública nord-americana, 
comencen a sembrar dub-
tes sobre la continuïtat del 
nivell d’ajut que els Estats 
Units han ofert fins ara al Govern de Kíiv. Per la seva 
banda, la capacitat de la Xina per actuar a l’exterior 
dependrà també de si serà capaç de mantenir l’estabi-
litat a casa, alterada a finals del 2022 per les protestes 
contra la política de covid zero de Xi Jinping. Malgrat 
l’«amistat sense límits» que Beijing i Moscou es van 
declarar en començar el 2022 i el «suport mutu per a 
la protecció dels seus interessos fonamentals, la sobi-
rania estatal i la integritat territorial», els fonaments 
de l’aliança entre la Xina i Rússia vindran definits, 
sobretot, pels interessos estratègics del gegant asiàtic.

Més enllà de les noves aliances, les urgències energè-
tiques també estan accelerant canvis geopolítics. La 
posició de la comunitat internacional respecte l’Iran i 
Veneçuela, tots dos productors de petroli i gas, podria 
canviar. Turquia, França i la mateixa Organització de 
Països Exportadors de Petroli (OPEP) han expressat 
la necessitat de revisar les sancions a tots dos règims 
per alleujar la crisi del mercat energètic. A la darreria 
de novembre del 2022, els Estats Units van aixecar 
part de les sancions al sector energètic de Veneçuela, 
en teoria com a resposta al gest de Nicolás Maduro de 
reprendre el diàleg amb l’oposició, però també amb 
la intenció d’afegir un jugador més al mercat energè-
tic. L’Iran, en canvi, va en sentit invers. De la voluntat 
de concloure, de nou, un acord nuclear ha passat a 
la confrontació i la congelació de la via diplomàtica, 
sobretot, després de la venda de drons a Rússia i de 
la repressió de les protestes ciutadanes per part del 
règim.

A més, aquesta acceleració de la competició estratè-
gica ha arribat també a nous espais i fronteres, de les 

En els propers mesos, la Xina i els Estats Units comen-
çaran a interrogar-se respecte els costos, la durada i el 
grau de suport que estan disposats a mantenir en la 
guerra d’Ucraïna. 

https://www.gob.mx/sre/documentos/informacion-sobre-el-acuerdo-entre-mexico-y-rusia-en-materia-espacial
https://www.nytimes.com/es/2018/07/28/espanol/america-latina/china-america-latina-argentina.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-06/2022wnf_pr_esp.pdf
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/us-perception-russias-invasion-ukraine
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/us-perception-russias-invasion-ukraine
http://en.kremlin.ru/supplement/5770
https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/xi_jinping_s_common_destiny_for_mankind
https://www.dailysabah.com/business/energy/turkiye-calls-to-end-sanctions-on-iran-venezuela-amid-energy-crisis
https://www.reuters.com/business/energy/opecs-barkindo-says-venezuelan-iranian-oil-could-ease-energy-crisis-2022-07-05/
https://elpais.com/internacional/2022-11-24/flexibilizar-las-sanciones-es-en-este-momento-mas-urgente-para-ee-uu-que-para-venezuela.html
https://www.voanews.com/a/venezuela-s-government-opponents-resume-talks-us-eases-sanction-/6851432.html
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a l’enfortiment d’un minilateralisme que busca teixir 
espais alternatius de seguretat compartida davant 
desafiaments geoestratègics.

La inestabilitat política i la violència que assolen el 
Sahel, per exemple, il·lustren aquest fracàs dels marcs 
de seguretat regional i del canvi d’hegemonies al Sud 
global. En els darrers temps, la regió ha viscut cops 
d’estat successius a països com Mali o Burkina Faso, 
i l’expansió del gihadisme cap al golf de Guinea, 
tot això sumat als efectes humanitaris i de seguretat 
d’una crisi climàtica profunda. Coincidint amb el fi-
nal del desplegament francès a través de l’Operació 
Barkhane, el novembre del 2022, i la consolidació 
sobre el terreny de la presència del grup Wagner, la 
companyia de seguretat privada russa amb estrets 

llaços amb el Kremlin, la regió s’en-
fronta a un canvi profund en relació 
amb el desplegament de forces in-
ternacionals. D’una banda, la Missió 
Multidimensional Integrada d’Es-
tabilització de les Nacions Unides a 
Mali (MINUSMA) es replanteja el seu 
futur després de l’anunci de retirada 
de tropes del Regne Unit, Alemanya, 
Costa d’Ivori (el 2022), i de Benín 
i Suècia (prevista per a abans de fi-
nals del 2023). De l’altra, la cimera 
Rússia-Àfrica, prevista per al febrer, 
podria implicar l’increment de con-
venis de col·laboració amb Moscou, 
que s’ofereix com a aliat en matèria 

de seguretat i com a subministrador de gra en plena 
crisi alimentària.

Aquest grau d’inestabilitat al Sahel és un fracàs col-
lectiu, tant de França i de potències regionals com ara 
Nigèria, com dels instruments multilaterals de pacifi-
cació, especialment de Nacions Unides.

Igual que al Sahel, nombrosos actors esperen explo-
tar els buits en els lideratges regionals i aprofitar les 
oportunitats existents per avançar els seus interessos 
nacionals en altres escenaris de crisis. Els diferents 
conflictes congelats —en els quals rares vegades hi 
ha un acord de pau, sinó que el cessament de les hos-
tilitats es construeix sobre la base d’un statu quo de 
facto— es poden reactivar a conveniència, creant nous 
focus el 2023, en particular al veïnat rus i altres zones 
d’influència del Kremlin. Algunes espurnes han co-
mençat a prendre ja el 2022.

L’estiu passat, les hostilitats entre Armènia i l’Azer-
baidjan van tornar a ressorgir, alhora que vells actors 
amb interessos renovats a la regió, com ara la Unió 
Europea —tot cercant el gas natural de l’Azerbaid-
jan—, aprofiten el buit rus per obrir nous espais de 
cooperació. Al setembre, un enfrontament que va du-
rar diversos dies entre guàrdies kirguisos i tadjiks va 

determinant, continuen sense un marc internacional 
que reguli les relacions geopolítiques al ciberespai.

La invasió russa d’Ucraïna ha portat també un nou 
desacomplexament pel que fa al recurs a l’amenaça nu-
clear —tot i que, ara com ara, sigui de manera retò-
rica—, i amb això, també, un nou debat sobre el con-
cepte de dissuasió. La reducció dels arsenals nuclears 
que ha caracteritzat la postguerra freda s’ha vist in-
terrompuda de cop, per entrar en una nova dècada de 
rearmament. La Xina es troba enmig d’una important 
expansió nuclear, que inclouria, segons l’Anuari del 
SIPRI, la construcció de més de 300 noves sitges de 
míssils. L’institut d’investigació suec calcula també 
que Corea del Nord ha muntat fins a 20 ogives, però 
probablement posseeixi suficient material fissionable 

per a entre 45 i 55 artefactes nuclears. Per part seva, 
l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA) 
assegura que l’Iran està planejant una expansió mas-
siva de la seva capacitat d’enriquiment d’urani.

S’agreuja, d’aquesta manera, el desajust entre mit-
jans, reptes i instruments dissuasius. Occident s’ha 
refugiat en els seus vells marcs de seguretat, i la inva-
sió russa d’Ucraïna ha aconseguit revitalitzar el vin-
cle transatlàntic. El retorn d’una guerra clàssica en els 
límits del flanc est de l’OTAN, i la materialització, de 
nou, de Rússia com a amenaça en matèria de segure-
tat han actuat com a accelerant de l’enfortiment del 
múscul militar aliat —amb més inversió armamentís-
tica i major desplegament sobre el terreny— i del seu 
múscul polític —amb l’adhesió de Suècia i Finlàndia, 
pendent de la posició d’Hongria i Turquia, el 2023—. 
No obstant això, amb els equilibris geoestratègics glo-
bals en plena mutació, les contradiccions internes de 
l’OTAN seguiran exposades a la desorientació estra-
tègica.

Més enllà del marc transatlàntic, la inoperativitat 
dels instruments de seguretat col·lectiva provoquen 
un impacte regional directe, amb resultats diferents 
segons els conflictes: des de nous buits de poder o 
l’aprofundiment de la inestabilitat i la violència, fins 

La inoperativitat dels instruments de seguretat 
col·lectiva provoquen un impacte regional directe, 
amb resultats diferents segons els conflictes: des 
de nous buits de poder o l’aprofundiment de la 
inestabilitat i la violència, fins a l’enfortiment d’un 
minilateralisme que busca teixir espais alternatius 
de seguretat compartida davant desafiaments 
geoestratègics.

https://www.ohchr.org/es/stories/2022/11/new-un-report-puts-human-face-climate-crisis-sahel
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/11/09/after-ten-years-france-to-end-military-operation-barkhane-in-sahel_6003575_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/11/09/after-ten-years-france-to-end-military-operation-barkhane-in-sahel_6003575_4.html
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/minusma-crossroads
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/minusma-crossroads
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/10/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/10/06/
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=53
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/biden-nuclear-posture-review-2022/671949/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/11/biden-nuclear-posture-review-2022/671949/
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/23/iran-planning-massive-expansion-of-uranium-capacity-un-nuclear-watchdog
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/23/iran-planning-massive-expansion-of-uranium-capacity-un-nuclear-watchdog
https://www.atlanticcouncil.org/commentary/trackers-and-data-visualizations/when-will-sweden-and-finland-join-nato-tracking-the-ratification-process-across-the-alliance/
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2022/otan_2022_el_nou_concepte_estrategic
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2022/otan_2022_el_nou_concepte_estrategic
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Borrell— que s’instauri l’escenari d’un conflicte con-
gelat, cronificat, a l’est d’Ucraïna.

Així, encara que el 2023 no sigui l’any en què veurem 
néixer noves estructures de pau, sí que ha arribat el 
moment de començar a pensar a com crear-les. 

3 . Transicions en col·lisió

Les transicions verda i digital, que semblaven anar 
plegades cap a la construcció d’un món més sosteni-
ble, han entrat en col·lisió. La guerra a Ucraïna i l’im-
pacte de les sancions a Rússia han alterat mercats, 
dependències, compromisos climàtics i, fins i tot, els 
temps previstos per refermar l’aposta per energies al-

ternatives. Ha estat aquesta crisi un accelerador o un 
sabotatge per a la transició energètica?

A l’octubre, l’Agència Internacional de l’Energia va 
declarar que la guerra d’Ucraïna havia suposat un 
punt d’inflexió per a un canvi de polítiques i dels 
mercats energètics «no només de moment, sinó per 
a les properes dècades». Tanmateix, a curt termini, la 
por a una falta de subministraments durant l’hivern 
ha impulsat la demanda de carbó. Segons les ten-
dències econòmiques i del mercat actuals, es preveu 
que el consum mundial d’aquesta font d’energia hagi 
augmentat un 0,7% el 2022 i encara augmenti més du-
rant el 2023, arribant així a un nou màxim històric. 
La construcció de noves infraestructures de combus-
tibles fòssils, tant a Europa com a la Xina; l’endar-
reriment en els plans per tancar les centrals d’energia 
que utilitzen carbó, la reobertura de plantes ja tan-
cades, o l’augment dels límits de les seves hores de 
funcionament poden arribar a erosionar les ambici-
ons climàtiques necessàries per capgirar un escenari 
que, malgrat els indicis de canvi, segueix encaminat 
cap a un augment de 2,5 °C de les temperatures per al 
2100, segons la Convenció Marc de les Nacions Uni-
des sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC, per les seves 
sigles en anglès). A més, l’energia nuclear també es 
reforça, amb noves construccions de centrals nucle-

deixar un centenar de morts, i les tensions continuen 
augmentant, amb tots dos països acusant-se d’acu-
mular forces a la frontera. 

Igualment, a la regió de l’Indopacífic, on la compe-
tició sistèmica entre la Xina i els Estats Units és més 
accentuada, han emergit acords minilaterals centrats 
en interessos de seguretat compartits, més enllà de la 
dimensió geogràfica que havia caracteritzat aquesta 
mena d’agrupacions. En alguns casos, el minilatera-
lisme es veu com la possible resposta a la inefectivi-
tat de les plataformes multilaterals actuals, ostatges 
de la competició geoestratègica entre grans potènci-
es. Durant el 2022 s’ha accelerat la cooperació al si 
del Diàleg de Seguretat Quadrilateral, conegut com 
a QUAD —l’acord de seguretat entre els EUA, el 
Japó, l’Índia i Austràlia—, 
mentre que el primer any 
de l’AUKUS —entre Aus-
tràlia, el Regne Unit i els 
EUA— ha deixat uns pro-
gressos molt limitats. El 
2023 veurem si la tendència 
es consolida amb l’expansió  
d’aquestes iniciatives mini-
laterals, tal com mostraria la 
inclusió de Corea del Sud al 
«QUAD-plus», i fins a quin 
punt l’aparició d’altres pro-
postes aprofundeixen l’ero-
sió dels pilars multilaterals 
i regionals de cooperació 
existents.

A més, l’erosió del multilateralisme i dels espais de 
governança dels reptes globals no solament afecta els 
marcs de seguretat col·lectiva, sinó també els mecanis-
mes per propiciar i garantir la pau: des de l’absència 
flagrant de Nacions Unides a la guerra d’Ucraïna fins 
a la inoperativitat de l’OSCE, l’Organització per a la 
Seguretat i la Cooperació a Europa. Repensar la segu-
retat global significa també dotar-se d’instruments de 
pau, i l’agressió russa a Ucraïna ha aguditzat aquest 
fracàs. El 2023 serà el moment de plantejar com acaba 
aquesta guerra, encara que la situació militar al front 
d’Ucraïna i la situació política a Rússia no propiciïn, 
encara, un escenari de negociació. Com més temps 
passi, pitjor serà per a Vladímir Putin, atesa la redis-
tribució del poder polític en marxa dins del Kremlin, 
molt difícil de dilucidar des de l’exterior. Però la base 
del putinisme s’està esquerdant. 

Una negociació sobre Ucraïna necessitarà un marc o 
un instrument que funcioni i, ara com ara, els espais 
existents —els acords de Minsk i la intermediació de 
l’OSCE— han fracassat. En aquest context, el 2023 
la divisió europea sobre el futur de la relació de la 
UE amb Rússia ressorgirà amb més força, i no es pot 
descartar —tal com reconeix l’alt representant, Josep 

Una negociació sobre Ucraïna necessitarà un marc o 
un instrument que funcioni i, ara com ara, els espais 
existents —els acords de Minsk i la intermediació de 
l’OSCE— han fracassat. En aquest context, el 2023 
la divisió europea sobre el futur de la relació de la 
UE amb Rússia ressorgirà amb més força, i no es 
pot descartar que s’instauri l’escenari d’un conflicte 
congelat, cronificat, a l’est d’Ucraïna.

https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/crisis_globals_respostes_europees_una_conversa_amb_josep_borrell
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/twin-green-digital-transition-how-sustainable-digital-technologies-could-enable-carbon-neutral-eu-2022-06-29_en
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary
https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-return-to-its-all-time-high-in-2022
https://www.reuters.com/business/energy/energy-crisis-revives-coal-demand-production-2022-10-19/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-approves-15-gw-new-coal-fired-power-h1-research-2022-09-28/
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220426000151
https://twitter.com/plinosce/status/1594074266546294784
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_geografiques/europa/crisis_globals_respostes_europees_una_conversa_amb_josep_borrell
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ció de gas natural liquat i altres fonts d’energia arran 
de la fi de la seva política de covid zero.

Després de l’hivern, el món haurà de buscar nous 
proveïdors d’energia més enllà de Rússia. S’obri-
rà, així, una nova competició global que mantindrà 
els preus a l’alça. Segons l’Agència Internacional de 
l’Energia (IEA, per les seves sigles en anglès), a l’estiu 
del 2023, Europa pot enfrontar-se a una manca de 30 
bcm (milers de milions de metres cúbics) de gas per 
reomplir les seves reserves. L’Àfrica es presenta com 
la regió cobejada per múltiples actors interessats a in-
vertir en el seu sector energètic, especialment a països 
productors com ara Algèria, Nigèria o Tanzània, cosa 
que podria fer descarrilar l’interès per desenvolupar 
alternatives més netes al continent. Serà important 

avaluar la voluntat de la Unió Euro-
pea de mantenir les seves ambicions 
d’una transició justa a l’Àfrica durant 
el 2023, amb l’inici de la implemen-
tació del paquet d’inversions presen-
tat a principis del 2022 dins el Global 
Gateway.

L’altra gran aposta en la cursa per la 
diversificació energètica ha estat l’increment de l’ús 
d’energies renovables —amb l’energia solar com a al-
ternativa principal a causa del seu preu i de la cons-
trucció i instal·lació amb relativa rapidesa. Als Estats 
Units, el resultat de les midterm salva, de moment, la 
Inflation Reduction Act, que preveu la inversió de 

ars a França i el Regne Unit, o amb l’ajornament del 
tancament de reactors a Alemanya i Bèlgica fins al 
2023 i el 2032, respectivament. L’any 2023 entrarà en 
vigor la polèmica introducció del gas i l’energia nu-
clear com a energies verdes dins la taxonomia de la 
Unió Europea.

I, tanmateix, la por a un hivern d’escassetat de sub-
ministraments i de crisi energètica a la indústria i 
les llars ha accelerat un aprofundiment en el mercat 
únic de l’energia a la UE. Europa ha consensuat un 
augment de la compra de gas natural liquat —un in-
crement del 70%, segons Bruegel—, la reducció de la 
demanda de gas natural, i nous acords de compra de 
gas amb altres actors com Noruega, l’Azerbaidjan o 
Algèria. El 2023 serà un any que requerirà esforços 

més vigorosos davant la incertesa d’un futur sense 
importacions de gas rus (que sumaven el 17,2% de les 
importacions de gas natural de la UE el setembre del 
2022, i que han permès garantir les reserves de grans 
consumidors com ara Alemanya); com també per la 
possible reactivació de la demanda xinesa d’importa-

Després de l’hivern, el món haurà de buscar nous 
proveïdors d’energia més enllà de Rússia. S’obrirà, 
així, una nova competició global que mantindrà els 
preus a l’alça. 

Figura 2. Principals proveïdors de la Unió Europea de Matèries Primeres Crítiques el 2020 (Critical Raw 
Materials o CRM, en percentatge sobre el total)
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Notes: Percentatge sobre el total de la producció mundial; (**) TR = Terres rares. Creat per CIDOB.  Font: Comissió Europea, Areas of Specific Interest, Critical raw materials, 2020. 

https://www.iea.org/news/europe-needs-to-take-immediate-action-to-avoid-risk-of-natural-gas-shortage-next-year
https://www.iea.org/news/europe-needs-to-take-immediate-action-to-avoid-risk-of-natural-gas-shortage-next-year
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/war-ukraine-pushing-eu-green-deal-ahead-will-affect-africas-own-transition-34924
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_en
https://www.newyorker.com/live/2022-midterm-elections-live-results-news-analysis
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/10/france-to-build-up-to-14-new-nuclear-reactors-by-2050-says-macron
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/07/20/uk-approves-new-nuclear-power-plant-in-eastern-england_5990789_4.html
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/germany-delays-exit-from-nuclear-power-to-offset-energy-shortfall
https://www.france24.com/en/live-news/20220318-belgium-delays-nuclear-energy-exit-10-years-due-to-ukraine-war
https://www.reuters.com/business/energy/europes-mammoth-lng-import-bill-may-drain-energy-transition-coffers-maguire-2022-10-06/
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-11/House%20of%20Lords%20Testimony.pdf
https://www.bruegel.org/sites/default/files/2022-11/House%20of%20Lords%20Testimony.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://ecfr.eu/special/energy-deals-tracker/
https://time.com/6226587/energy-crisis-next-winter/
https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/eu-gas-supply/
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elaborar unes polítiques més adequades per fer front 
a l’emergència climàtica. I, tanmateix, a mesura que 
la digitalització —amb la transformació tecnològica 
que implica— s’accelera i s’estén, ho fa també el seu 
impacte respecte del medi ambient i el canvi climàtic. 

En aquest sentit, Internet és responsable d’un 3,8% de 
les emissions globals de CO2 i representa un 7% del 
consum global d’electricitat. Tanmateix, la xifra real 
és molt superior perquè aquest percentatge no inclou 
l’extracció de metalls i terres rares necessàries per 
al seu hardware, ni el transport d’aquests materials, 
com tampoc l’impacte de les deixalles electròniques. 
La tendència cap a noves tecnologies com les cripto-
monedes, l’ús del núvol, la intel·ligència artificial, el 
metavers o la Internet de les coses, implicarà que la 

demanda energètica continuï creixent.

Paral·lelament, la producció de les infraestructures 
físiques que requereix el món digital comporten pro-
cessos d’extracció altament contaminants. La curta 
vida útil d’alguns d’aquests productes i la necessitat 
de renovar i actualitzar els equips per a les innova-
cions tecnològiques també representa un augment 
de les deixalles electròniques, de les quals només el 
17,3% són reciclades. Això implica que més del 80% 
acabin en abocadors o a la natura, contaminant les 
terres i les aigües subterrànies i afectant els sistemes 
alimentaris i els aqüífers, especialment, en països en 
desenvolupament.

Són justament els països del Sud global els que es 
troben en una situació de desavantatge a causa de la 
bretxa digital, com també per la falta d’inversió i d’ac-
cés a tecnologies verdes. L’últim informe del Grup 
Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, 
per les seves sigles en anglès) publicat l’abril del 2022 
assenyalava explícitament aquesta tensió: «Les tecno-
logies digitals tenen un gran potencial per contribuir 
a la descarbonització. (…) Però, si es deixa sense ges-
tionar, la transformació digital probablement portarà 
un augment de la demanda energètica, incrementarà 
les desigualtats i la concentració de poder, deixant les 
economies emergents, amb un accés menor a les tec-
nologies digitals, enrere.» Així, l’Àfrica presenta una 

369.000 milions de dòlars en seguretat energètica i 
lluita contra el canvi climàtic per a la dècada vinent. 
També les grans economies de l’Àsia (la Xina, l’Índia 
i Corea del Sud) busquen augmentar els seus objec-
tius pel que fa a energies netes i completar ràpida-
ment una transició verda (com el Japó amb el pro-
grama Green Transformation). I, a Europa, l’adopció 
del pla REPowerEU o l’Estratègia d’energia solar de 
la EU tenen com a objectiu incrementar fins a 320 gi-
gawatts l’energia solar produïda per al 2025. Tanma-
teix, per aconseguir aquests objectius, Europa mira 
cada cop més cap a la Xina: des de principis del 2022, 
s’ha incrementat un 121% la importació de plaques 
solars produïdes al país asiàtic, segons la consulto-
ria taiwanesa especialitzada en renovables InfoLink. 
En aquesta transició, la competició per les terres ra-
res guanyarà centralitat, i el 
2023 veurem la Unió Euro-
pea presentar la seva Llei de 
matèries primeres crítiques 
amb l’objectiu d’evitar una 
nova dependència respecte 
de la Xina, que representa el 
60% de la producció global 
d’aquests minerals i com-
ponents necessaris per pro-
duir plaques solars, però 
també bateries elèctriques o 
parts tecnològiques impres-
cindibles per a les «transici-
ons bessones», climàtica i tecnològica.

Hi ha estudis que alerten que un nombre molt concret 
d’elements indispensables per a la revolució digital 
—molt més escassos en puresa concentrada que els 
coneguts liti, cobalt, silici o tungstè— podrien co-
mençar a faltar ja el 2025. Tot i que les energies reno-
vables continuen sent més assequibles que les fòssils, 
les tensions del mercat per la inflació, les disrupcions 
en les cadenes de subministrament i l’increment de 
preus de metalls i terres rares han portat, durant el 
2022, a un augment del 7% del cost de construcció de 
granges eòliques, a doblar el preu dels panells solars 
o a un increment del 8% del cost de les bateries per a 
l’emmagatzematge de l’energia, i podrien continuar 
pujant l’any vinent a nivell global. 

És en aquest capítol, precisament, on s’accelera la 
col·lisió entre les dues transicions. La digitalització 
és vista com una condició indispensable per avançar 
en la descarbonització o en el desenvolupament de 
nous models d’economia circular. Els seus benefi-
cis són clars: segons el World Economic Forum, les 
tecnologies digitals podrien reduir fins a un 15% els 
gasos amb efecte d’hivernacle. Les noves tecnologi-
es —com el 5G, la Internet de les coses, o la intel·li-
gència artificial— han estat presentades com a eines 
per millorar l’eficiència energètica i material, reduir 
el consum energètic o predir i monitorar el clima per 

La digitalització és vista com una condició 
indispensable per avançar en la descarbonització o en el 
desenvolupament de nous models d’economia circular. I, 
tanmateix, a mesura que el procés de digitalització –amb la 
transformació tecnològica que implica–  s’accelera i s’estén, 
ho fa també el seu impacte respecte del medi ambient i el 
canvi climàtic. 

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf
https://pisrt.org/psrpress/j/easl/2020/2/3/new-perspectives-on-internet-electricity-use-in-2030.pdf
https://pisrt.org/psrpress/j/easl/2020/2/3/new-perspectives-on-internet-electricity-use-in-2030.pdf
https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf
https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2020/11/GEM_2020_def_july1_low.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6/wg3/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6/wg3/IPCC_AR6_WGIII_Full_Report.pdf
https://www.nomuraholdings.com/sdgs/article/036/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_es
https://www.infolink-group.com/energy-article/europe-energy-crunch-boosts-pv-demand
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_22_5523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/STATEMENT_22_5523
https://global-strategy.org/consecuencias-geoestrategicas-de-la-hegemonia-china-en-el-mercado-de-las-tierras-raras/
https://about.bnef.com/blog/cost-of-new-renewables-temporarily-rises-as-inflation-starts-to-bite/
https://about.bnef.com/blog/cost-of-new-renewables-temporarily-rises-as-inflation-starts-to-bite/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/renewable-energy-provides-relief-from-rising-power-prices
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/why-digitalization-is-the-key-to-exponential-climate-action/
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respectivament, que dificulten encara més l’accés als 
aliments per a una part significativa de la població. 
Síria i el Iemen també han vist un augment del preu 
de la cistella bàsica a l’entorn del 97% i el 81%, res-
pectivament.

A Turquia, amb unes eleccions presidencials previstes 
per al juny del 2023, Recep Tayyip Erdogan es troba 
en el punt de mira per unes polítiques que han perju-
dicat la lira turca, i han provocat una crisi monetària 
al país. La caiguda de la lira en un 44% el 2021 i en 
un 29% aquest 2022 ha estat la principal raó de l’aug-
ment de la inflació, a més de l’increment dels preus 
de l’energia.

També el peso argentí ha perdut el 41% del seu va-
lor davant del dòlar als mercats in-
formals i financer, i això farà que el 
país acabi el 2022 amb una pujada de 
preus al voltant del 97%, i les previ-
sions per al 2023 apunten a un 95,9% 
(davant del 60% projectat pel Govern 
al pressupost nacional). La tercera 
economia més gran de l’Amèrica Lla-
tina sofreix, des de fa anys, una ele-
vada inflació, agreujada des del març 
pels efectes de la guerra a Ucraïna. 
L’Argentina es va comprometre da-

vant l’FMI a aconseguir l’equilibri fiscal el 2024, una 
meta que sembla cada vegada més llunyana. L’elevat 
deute públic argentí pesa com una llosa sobre l’eco-
nomia del país i les properes eleccions presidencials, 
previstes per a l’octubre del 2023.  

El risc que una crisi de deute s’ampliï a les economies 
emergents durant el 2023 està augmentant. Sri Lanka 
ha estat la primera alarma. Al maig del 2022, el país 
es declarava incapaç de pagar els interessos del seu 
deute internacional per primera vegada, i anunciava 
que no tenia dòlars per importar productes bàsics. 
El 2023 també caldrà seguir l’evolució d’El Salva-
dor. Durant el 2022, el govern ha implementat una 
política monetària incoherent, marcada per un dèficit 
comercial, poques reserves i la vinculació de la seva 
moneda al bitcoin, afectada per l’enfonsament de la 
criptomoneda al novembre. A principis del 2023, el 
país centreamericà ha de fer front a un pagament de 
800 milions de dòlars, però, de moment, el president 
salvadorenc, Nayib Bukele, ha optat per recomprar el 
seu propi deute abans del seu venciment. 

Segons The Economist, 53 països emergents són al cai-
re de no poder fer front als pagaments dels seus deu-
tes a causa de l’augment de preus, de la desaccelera-
ció de l’economia mundial. Alguns dels països que 
el 2023 presentaran una situació més delicada són el 
Pakistan, Egipte o el Líban, que difícilment podran 
fer front als pagaments de deute extern. També serà 
rellevant observar les polítiques econòmiques dels 

bretxa de 2,8 bilions de dòlars en finançament climà-
tic, i el sud-est asiàtic, de 3,1 bilions de dòlars, segons 
l’Asian Development Bank.

4 . Recessió econòmica global?

Les conseqüències de la guerra d’Ucraïna per a l’ener-
gia, les persistents disrupcions en la cadena mundi-
al de subministraments, i les polítiques monetàries 
adoptades davant una inflació creixent han portat 
el futur econòmic del 2023 al pessimisme. Segons el 
Fons Monetari Internacional, el 2022 tancarà amb un 
creixement econòmic mundial a l’entorn del 3,2%. No 
obstant això, en les seves previsions per al proper any, 
aquesta xifra cauria fins al 2,7% —la més baixa des 

del 2001, amb l’excepció del 2020 per l’impacte de la 
pandèmia. El Banc Central Europeu alerta que l’euro-
zona podria entrar aviat en una lleu recessió tècnica o 
estancament. Un escenari ombrívol per a un món que 
encara intenta revertir els estralls socials i econòmics 
de la pandèmia i, de nou, es veu abocat a la volatilitat.  

La inflació, que l’any passat ja assenyalàvem com un 
dels elements principals de desestabilització, ha se-
guit a l’alça, tot i que s’ha contingut a finals del 2022. 
Les causes són múltiples: escanyaments en l’oferta, 
augment del cost de l’energia, estímuls fiscals, etc. 
L’FMI estima que el 2022 s’arribarà al pic de la infla-
ció, amb una mitjana global anual del 8,8%, i que des-
cendirà al 6,5% el 2023, i al 4,1%, el 2024. No obstant 
això, mentre el Banc Mundial alerta que les polítiques 
actuals podrien no ser suficients per reduir la inflació, 
alguns experts adverteixen del perill de sobrereacció 
que podria portar a agreujar els efectes d’aquesta alça 
de preus. Mentre, les mesures monetàries del Banc 
Central Europeu per frenar la inflació es mantindran 
en els propers mesos, i s’espera que la Reserva Fe-
deral estatunidenca, per la seva banda, continuï aug-
mentant les taxes d’interès durant el 2023.

En algunes regions del planeta, el risc econòmic, mo-
netari i social dibuixarà un 2023 altament inflamable. 
A l’Orient Mitjà i la mediterrània oriental, la inflació 
ha arribat a màxims històrics, amb el Líban, Turquia i 
l’Iran registrant uns increments de preus del 162%, el 
85% (la dada més alta des del juny del 1998) i el 41%, 

El risc que una crisi de deute s’ampliï a les 
economies emergents durant el 2023 està 
augmentant. Sri Lanka ha estat la primera alarma. 
Alguns dels països que el 2023 presentaran una 
situació més delicada són el Pakistan, Egipte o el 
Líban.

https://www.ambito.com/economia/turquia/la-inflacion-se-disparo-al-855-octubre-maximos-1998-n5574859
https://www.infobae.com/economia/2022/11/13/a-cuanto-llegaran-el-dolar-y-la-inflacion-en-2023-y-2024-el-pronostico-de-bancos-y-consultoras/
https://www.infobae.com/economia/2022/11/13/a-cuanto-llegaran-el-dolar-y-la-inflacion-en-2023-y-2024-el-pronostico-de-bancos-y-consultoras/
https://www.descifrandolaguerra.es/argentina-quienes-se-perfilan-para-las-presidenciales-de-2023/
https://www.france24.com/en/live-news/20221006-imf-chief-says-world-better-prepared-for-this-crisis
https://elpais.com/mexico/2022-11-13/caida-de-bitcoin-es-golpe-mortal-para-el-salvador.html
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-11-29/el-salvador-recompra-su-propia-externa-de-2023-y-2025
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2022-11-29/el-salvador-recompra-su-propia-externa-de-2023-y-2025
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/07/20/the-53-fragile-emerging-economies
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/heres-how-leaders-close-climate-finance-gap/
https://www.weforum.org/agenda/2022/11/heres-how-leaders-close-climate-finance-gap/
https://www.adb.org/news/green-finance-recovery-mechanisms-needed-meet-infrastructure-financing-gap-southeast-asia-adb
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://www.euractiv.com/section/politics/news/real-risk-of-technical-recession-in-eurozone-warns-ecb/
https://cercledeconomia.com/es/les-claus-economiques-del-mes-novembre-2022/
https://cercledeconomia.com/es/les-claus-economiques-del-mes-novembre-2022/
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/265/el_mon_el_2022_deu_temes_que_marcaran_l_agenda_internacional
https://www.foreignaffairs.com/world/not-just-another-recession-global-economy
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://alternativaseconomicas.coop/blog/lucha-contra-la-inflacion-que-politicas-que-resultados
https://www.businessinsider.com/recession-odds-layoffs-federal-reserve-jerome-powell-economic-pain-outlook-2022-9
https://www.businessinsider.com/recession-odds-layoffs-federal-reserve-jerome-powell-economic-pain-outlook-2022-9
https://atalayar.com/en/content/lebanons-hyperinflation-continues-drive-purchasing-costs
https://www.euronews.com/2022/11/03/annual-inflation-in-turkey-reaches-record-25-year-high-of-855
https://www.iranintl.com/en/202208257560
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Europea i els plans de Brussel·les per limitar el poder 
monopolístic de les grans plataformes i reforçar la po-
lítica de moderació de continguts. El poder transnaci-
onal d’aquests gegants ha trobarà amb una reforçada 
voluntat de regulació. El paquet legislatiu aprovat el 
2022 per la UE en matèria de serveis i mercats digitals 
(la DSA i la DMA, per les seves sigles en anglès) s’ha 
d’aplicar a la Unió, a tot estirar, l’1 de gener del 2024.

5 . Crisi d’accés i garanties als béns bàsics 

La guerra a Ucraïna ha agreujat les dificultats d’accés 
a l’energia, als aliments i a l’aigua potable. La provi-
sió de béns públics globals, que és un requisit previ 
per al desenvolupament i és vital per a la reducció 

de la pobresa i la desigualtat entre països, sofreix 
avui els estralls de la rivalitat geopolítica, d’una nova 
confrontació pels recursos naturals, i els efectes d’un 
afebliment de la governança global i de la cooperació 
internacional.

L’impacte de la invasió russa d’Ucraïna en les expor-
tacions mundials de productes agrícoles, llavors i fer-
tilitzants ha agreujat la crisi alimentària mundial ja 
existent per la convergència dels xocs climàtics, els 
conflictes i les pressions econòmiques. Causes, totes 
elles, interconnectades que, després d’anys de pro-
grés, han portat el nombre de persones que pateixen 
fam extrema a batre els pitjors rècords. El món s’en-
fronta a una crisi alimentària sense precedents i sense 
final aparent. Segons les Nacions Unides, el 2022 hi 
ha uns 345 milions de persones de 82 països en situ-
ació d’inseguretat alimentària aguda o d’alt risc, uns 
200 milions més que abans de la pandèmia.

A l’Orient Pròxim i al nord de l’Àfrica, dues regions 
ja colpejades per la inflació i que importen més del 
50% del blat que consumeixen des de Rússia i Ucra-
ïna, l’augment del cost de la vida i la falta de dispo-
nibilitat de béns bàsics han desencadenat protestes 
massives. El Programa Mundial d’Aliments (PMA) 
adverteix que el 2023 podria ser encara pitjor. Si la 
crisi alimentària d’enguany es deu principalment a 
una interrupció logística pel bloqueig de les exporta-

nous governs de l’esquerra llatinoamericana, obligats 
a respectar una política austera que posi en risc les 
seves promeses de millora social o, per contra, incre-
mentar la despesa pública.

Per la seva banda, durant el 2023, la UE ha de comen-
çar a negociar els ajustos necessaris al pacte d’estabili-
tat i creixement. La Comissió Europea va presentar, a 
principis de novembre, una proposta de reforma que 
rebaixa la rigidesa fiscal per complir amb una cotilla 
de deute (60% del PIB) i dèficit (3% del PIB), suspesa 
des de l’inici de la pandèmia. La Comissió ofereix ca-
mins d’ajust específics per a cada país, en comptes 
d’una via única per a tots. A canvi, els països hauran 
d’acceptar sancions si no compleixen amb les regles 
establertes. La reforma del marc de governança eco-
nòmica requerirà l’aprova-
ció dels 27 i està per veure 
com reaccionaran els països 
tradicionalment defensors 
de la disciplina fiscal, com 
ara Alemanya, els Països 
Baixos, Àustria, Dinamarca 
o Finlàndia. Els debats de-
finitius podrien arribar en 
el segon semestre del 2023, 
durant la presidència espa-
nyola de la UE.

L’escenari de turbulències 
econòmiques ha arribat també a les grans corpora-
cions tecnològiques globals. Al novembre del 2022, 
Meta, Twitter i la plataforma de gestió de clients Sa-
lesforce van acomiadar 24.000 persones només als 
Estats Units, i Amazon va posar en marxa la retalla-
da de plantilla de més envergadura en nombres ab-
soluts en la història de la companyia, una retallada 
que afecta uns 10.000 treballadors. A la Xina, alguns 
dels gegants tecnològics com Baidu, Didi i Alibaba 
han acomiadat al voltant del 20% de les seves plan-
tilles, segons el sector. I, també al novembre, Tencent 
va anunciar que prescindiria de 7.000 treballadors i 
treballadores.

Enfortits per l’acceleració digital viscuda durant la 
pandèmia i unes posicions dominants de mercat, els 
gegants tecnològics han acabat exposats a un doble 
test d’estrès que els obliga a avaluar la sostenibilitat 
del seu model de negoci. D’una banda, les grans cor-
poracions digitals han de bregar amb uns tipus d’in-
terès alts i amb els canvis en els patrons de consum 
provocats per l’encariment del cost de la vida. Però, 
de l’altra, també s’obre l’interrogant sobre el futur del 
sector per la dependència de la tecnologia respecte 
les terres rares, uns recursos que són ja objecte de 
confrontació.

Si a tot això hi afegim l’abrupte aterratge d’Elon 
Musk a Twitter i la seva primera topada amb la Unió 

La provisió de béns públics globals, que és un requisit 
previ per al desenvolupament i és vital per a la reducció 
de la pobresa i la desigualtat entre països, sofreix 
avui els estralls de la rivalitat geopolítica, d’una nova 
confrontació pels recursos naturals, i els efectes d’un 
afebliment de la governança global i de la cooperació 
internacional.

https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2022/geopolitica_dels_aliments_la_guerra_a_ucraina_impacta_en_la_seguretat_alimentaria_de_l_orient_mitja
https://news.un.org/es/story/2022/10/1516122
https://www.fao.org/3/cc0640es/cc0640es.pdf
https://www.lavanguardia.com/economia/20221109/8599486/ce-da-golpe-timon-politica-fiscal-europea-ofrece-planes-medida.html
https://elpais.com/economia/2022-11-09/meta-despide-a-11000-empleados-el-13-de-su-plantilla-en-el-primer-gran-recorte-en-sus-18-anos-de-historia.html
https://elpais.com/economia/2022-11-04/musk-empieza-los-despidos-en-twitter-por-correo-electronico-y-cierra-las-oficinas-es-necesario.html
https://www.wsj.com/story/from-twitter-to-meta-tech-layoffs-by-the-numbers-0afd8714
https://www.wsj.com/story/from-twitter-to-meta-tech-layoffs-by-the-numbers-0afd8714
https://elpais.com/opinion/2022-11-18/el-terremoto-de-las-tecnologicas-tambien-sacude-a-china.html
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que significa que, per primera vegada des que l’Agèn-
cia Internacional de l’Energia aporta dades, el nombre 
total de persones al món sense accés a l’electricitat ha 
tornat a créixer, i gairebé 100 milions de persones po-
den tornar a dependre de la llenya per cuinar, en comp-
tes de solucions més netes i saludables.

Països en desenvolupament estan sent víctimes 
d’apagades i protestes a causa de la crisi energètica i 
de la impossibilitat d’obtenir energia a preus assequi-
bles. Durant el 2022, a Indonèsia hi ha hagut més de 
400 manifestacions pel preu de la gasolina, i a l’Equa-
dor es van comptabilitzar més de 1.000 protestes, no-
més al mes de juny, pel preu del combustible. Mentre, 
els països productors de petroli i gas, com ara Qatar, 
s’estan enriquint encara més.

A escala europea, l’hivern del 2023 
serà el moment de posar a prova els 
límits de la solidaritat entre els països 
de la UE. Si bé s’han negociat nombro-
ses mesures comunes per alleujar les 
pressions econòmiques als mercats i 
les llars (des de les compres conjuntes 
de gas fins a la revisió a llarg termi-
ni del mercat europeu de l’electricitat 
a favor de les energies renovables en 
la producció energètica de la Unió, 
incloent-hi la reducció voluntària del 
10% del consum brut de l’electrici-
tat), aquestes mesures xoquen amb les 
respostes fiscals nacionals d’uns certs 
estats membres i han causat friccions 
internes entre governs perquè eviden-
cien, una vegada més, la capacitat de-
sigual entre els països europeus. Ale-
manya, per exemple, ha assignat fons 
propers al 8% del seu PIB, valorats en 

264.000 milions d’euros des del 2021, gairebé més del 
doble que les mesures fiscals acumulades introduïdes 
pels dos estats següents que més han gastat en valors 
absoluts: França (71.600 milions d’euros) i Itàlia (62.200 
milions d’euros).

D’altra banda, l’any 2023 es commemorarà el 75è ani-
versari de la Declaració Universal dels Drets Humans 
i el 30è de l’adopció de la Declaració i Programa d’Ac-
ció de Viena sobre drets humans. En aquest context, 
l’ONU continua insistint en la necessitat d’un nou 
consens sobre els béns públics globals, entre els quals 
la vacunació universal, l’exemple més contundent de 
la desigualtat que regeix l’accés als béns bàsics. Se-
gons Oxfam Intermón, uns 5,6 milions de persones 
moren cada any a les regions amb menys recursos per 
falta d’accés a serveis de salut.

La desigualtat que es va evidenciar amb els proces-
sos de vacunació contra la pandèmia de la COVID-19, 
particularment a les regions de l’Àfrica i de la Me-

cions —tant de cereals com de fertilitzants—, el 2023 
el subministrament d’aliments podria estar en perill 
per l’efecte d’aquestes disrupcions sobre els cultius, 
així com per la possibilitat d’episodis climàtics ex-
trems. L’escassetat d’aliments afecta, fins i tot, les 
organitzacions internacionals d’ajut humanitari, que 
també veuen minvats els seus recursos per fer front a 
unes xifres de fam a l’alça.

A Ucraïna, almenys 15,7 milions de persones neces-
siten protecció humanitària urgent, i sis milions pa-
teixen manca de subministrament d’aigua. A l’Afga-
nistan, vuit milions de persones estan en risc de patir 
gana i, al sud d’Etiòpia, una sequera extrema, suma-
da a la crisi política amb enfrontaments armats entre 
el Govern central i el Front Popular d’Alliberament 

de Tigre, han provocat ja quatre milions de despla-
çaments, i dos milions de persones estan en perill de 
patir fam. Les situacions d’emergència es repeteixen 
al Sudan del Sud o al Iemen.

La violació d’un dret bàsic com l’accés a l’alimentació 
incideix, a més, de manera directa sobre altres drets 
humans, com la salut, l’accés a l’aigua, un nivell de 
vida adequat i lliure de violència. A més, aquestes 
crisis interrelacionades, instigades i agreujades per la 
guerra, tenen un impacte devastador sobre les dones 
i les nenes a tot el món. Nacions Unides ha denunciat 
els augments alarmants de la violència de gènere i 
el sexe transaccional per a l’alimentació i la supervi-
vència, que posen en més perill encara la salut física i 
mental de les dones.

També els alts preus de l’energia influiran en el retrocés 
dels índexs globals de desenvolupament. És probable 
que uns 75 milions de persones que recentment van ac-
cedir a l’electricitat perdin la capacitat de pagar-la, cosa 

Els alts preus de l’energia influiran en el retrocés dels 
índexs globals de desenvolupament. És probable 
que uns 75 milions de persones que recentment van 
accedir a l’electricitat perdin la capacitat de pagar-la, 
cosa que significa que, per primera vegada des que 
l’Agència Internacional de l’Energia aporta dades, 
el nombre total de persones al món sense accés a 
l’electricitat ha tornat a créixer, i gairebé 100 milions 
de persones poden tornar a dependre de la llenya 
per cuinar, en comptes de solucions més netes i 
saludables.

https://qz.com/power-hungry-europe-is-leaving-developing-countries-sta-1849624921
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63294953
https://www.afr.com/policy/energy-and-climate/why-war-is-making-this-rich-country-even-richer-20220503-p5ai42
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/06/GPI-2022-web.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Policy-paper-Global-gendered-impacts-of-the-Ukraine-crisis-en.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022/executive-summary
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diterrània oriental, continuarà sent problemàtica el 
2023, especialment als països més endeutats, tant 
del Nord com del Sud global. L’objectiu de l’Orga-
nització Mundial de la Salut (OMS) per al 2022, que 
era arribar a vacunar el 70% de la població mundial, 
quedarà per sota d’aquest llindar a gran part del con-
tinent africà, però també en alguns països d’Europa, 
Llatinoamèrica i Oceania.

Per la seva banda, el Govern dels Estats Units ha admès 
que, a inicis del 2023, es quedarà sense fons per adquirir 
i distribuir vacunes i tractaments contra la COVID-19, 
per la qual cosa deixaran 
d’estar subvencionats per 
l’Administració. Les projec-
cions marquen, a més, que 
les reserves de dosis de re-
forç comprades fins ara s’es-
gotaran en començar l’any. 
Això implica que la lluita 
contra la pandèmia passarà a 
les mans del mercat privat en 
un país on el 41% dels adults 
afirma tenir problemes per 
pagar les factures mèdiques 
i s’ha d’endeutar.

6 . Inestabilitat i descontentament social

Els impactes de la permacrisi tenen una incidència di-
recta en l’empitjorament de les condicions de vida de 
les llars, i això es tradueix en un augment del males-
tar social i de les protestes ciutadanes com a expres-
sió del descontentament. El 2022, més de 90 països 
han registrat mobilitzacions per la falta d’accés als 
béns públics. 

A l’Amèrica Llatina, els alts preus dels combustibles 
han encès protestes al Perú, l’Equador i Panamà al 
llarg de l’any, així com a l’Argentina, on les mani-
festacions han estès les demandes per reclamar més 
llocs de treball i ajuts davant les altes taxes d’inflació. 
Aquest malestar social impactarà de ple en el camí a 
les urnes de l’Equador i l’Argentina, que tenen elec-
cions previstes per al febrer i l’octubre del 2023, res-
pectivament.

L’hivern del descontentament a Europa —que ja ha 
vist mobilitzacions de milers de persones a Grècia, 
el Regne Unit, Àustria, Alemanya, o la República 
Txeca— es podria intensificar el 2023, quan les con-
seqüències de la crisi energètica siguin més visibles. 
L’enquesta d’EUpinions revela que un 49% de la po-
blació de la UE assenyala l’augment del cost de la vida 
com la seva principal preocupació. D’altra banda, els 
sacrificis econòmics davant la crisi energètica han 
reduït lleument el suport envers una independència 
energètica de la Unió Europea a qualsevol preu: si al 

març el suport era d’un 74%, al setembre —abans de 
l’arribada del fred— era del 67%. Tenint en compte 
que els preus continuaran alts, les protestes no desa-
pareixeran, sinó que al 2023 poden anar a més.

L’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica podrien ser, una al-
tra vegada, l’epicentre d’una nova onada de protestes 
massives un cop finalitzat el progrés democràtic, ini-
ciat fa una dècada, i la tornada de Tunísia a l’autorita-
risme. Amb la inflació cada vegada més pròxima als 
nivells del 2011, quan el descontentament social i la 
frustració van desencadenar l’inici de les primaveres 

àrabs, el Líban, Tunísia, Egipte i Algèria podrien ser 
de nou escenari de protestes en contra dels règims ac-
tuals. L’Iran serà també un altre dels països a seguir. 
La repressió de les protestes iniciades després de la 
mort de la jove kurda Mahsa Amini ha deixat fins ara 
488 víctimes mortals, segons Human Rights Watch, 
algunes d’elles menors d’edat, i milers de detinguts. 
La capacitat de resiliència mostrada, sobretot pels jo-
ves que es van mobilitzar de cap a cap del país, man-
tindrà viva la protesta el 2023, amb la possibilitat de 
guanyar força si altres greuges conflueixen, com ara 
la delicada situació econòmica del país, i les tensions 
internacionals i regionals, amb els atacs de l’Iran a la 
regió kurda de l’Iraq.

A la Xina, les espontànies i inaudites protestes, de finals 
de 2022, contra la política de covid zero —amb expres-
sions de dissidència davant del Govern després de l’in-
cendi a Ürümchi, capital de la regió de Xinjiang—, van 
emergir com a testimoni de la frustració d’àmplies ca-
pes de la població i que poden reemergir en qualsevol 
moment. A Tailàndia, el resultat de les eleccions previs-
tes per al 2023, en les quals el primer ministre Prayut 
Chan-o-cha busca la reelecció després d’arribar al po-
der amb un cop d’estat el 2014 i haver complert el límit 
de vuit anys al poder, podria tornar a aixecar protestes 
multitudinàries a favor de la democràcia. 

Les mobilitzacions per la justícia —social, climàtica i 
de gènere— també tornaran al carrer, amb la pandèmia 
gairebé oblidada. L’anunci de la celebració de la pro-
pera COP28 als Emirats Àrabs Units ha estat com una 

La capacitat de resiliència mostrada, sobretot pels joves 
iranians que es van mobilitzar de cap a cap del país, 
mantindrà viva la protesta el 2023, amb la possibilitat 
de guanyar força si altres greuges conflueixen, com ara 
la delicada situació econòmica del país, i les tensions 
internacionals i regionals, amb els atacs de l’Iran a la 
regió kurda de l’Iraq.

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vaccine_access_market/global-vaccine-market-report-2022-template-final2.pdf?sfvrsn=5e8ddbed_6&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/immunization/vaccine_access_market/global-vaccine-market-report-2022-template-final2.pdf?sfvrsn=5e8ddbed_6&download=true
https://www.expansion.com/empresas/industria/2022/09/01/63104ed0468aeb07048b45fb.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100818.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190502100818.htm
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63294953
https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/22/aumento-precio-gasolina-estabilidad-social-latinoamerica-trax/
https://www.vozdeamerica.com/a/argentina-protestas-demanda-ayuda-social-/6829787.html
https://eupinions.eu/de/text/end-of-summer-update-on-ukraine
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=ZQ
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6104/2022/en/
https://foreignpolicy.com/2022/11/28/china-protests-beijing-ccp-xi-jinping-urumqi/
https://foreignpolicy.com/2022/11/28/china-protests-beijing-ccp-xi-jinping-urumqi/
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poràdiques neixen en molts casos gràcies a les xarxes 
socials, l’horitzontalitat sembla haver desbancat l’or-
ganització activista i estratègica que havia ajudat a 
l’èxit de les protestes de les dècades anteriors.

L’increment de la protesta pacífica ha coincidit també 
amb la normalització de la violència com a eina polí-
tica, tant per part dels aparells de repressió dels estats 
com entre sectors de la societat especialment reaccio-
naris, tal com va mostrar l’estesa violència durant la 
campanya electoral i després de la victòria de Lula da 
Silva al Brasil, o les estratègies d’alguns grups d’ex-
trema dreta a Europa. El 2022, el relator especial de 
Nacions Unides per al dret d’assemblea i associació 
pacífica, Clément N. Voule, ha denunciat la tendència 
global cap a un enfocament militarista de la gestió 
de la protesta pacífica, a través de la militarització de 
la resposta i la persecució dels manifestants. Segons 
la base de dades ACLED, que estudia les protestes i 
la violència política a tot el món, el 2022 hi ha hagut 
més casos de violència contra civils que l’any ante-
rior, tot i que menys letals. Aquestes xifres confirmen 
una tendència creixent de la violència política des del 
2016, amb aproximadament 28.000 casos a tot el món, 
12.000 dels quals a l’Amèrica Llatina. A l’Àfrica, el ca-
lendari electoral del 2023 presenta dates importants a 
l’entorn de les quals s’esperen mobilitzacions contra 
els líders actuals, com a Zimbàbue o Sierra Leone, i 
un increment de la violència política, com el cas de 
Nigèria, que tanca el 2022 amb milers de víctimes per 
actes violents que amenacen la campanya electoral 
per a les presidencials de finals de febrer del 2023. 

Però el cas més paradigmàtic el trobem als Estats Units, 
on els darrers anys una part creixent de la població ac-
cepta l’ús de la violència política. Segons un estudi de la 
UC Davis publicat l’estiu del 2022, un 20,5% de la ciuta-
dania estatunidenca considera que la violència política 

galleda d’aigua freda per als activistes climàtics, ja des-
contents per l’esquiu phase out dels combustibles fòssils 
i el carbó, consensuat en les últimes dues edicions. La 
celebració d’una cimera tan important en un país pro-
ductor de petroli i gas sembla confinar l’esperança per 
al clima fins a la COP29, que es podria celebrar a Aus-
tràlia, juntament amb les illes del Pacífic. Tanmateix, la 
mobilització pel clima tornarà al carrer el 2023: Extincti-
on Rebellion ha cridat ja més de 100.000 activistes a en-
voltar el Parlament britànic a principis del mes d’abril 
de 2023, per començar mobilitzar la societat civil davant 
les dificultats que es preveuen per a la protesta durant 
la pròxima COP al país àrab.

També serà present al carrer la mobilització pels drets 
sexuals i reproductius, tal com van demostrar les mi-
dterm als Estats Units, on el dret a l’avortament va 
ser un dels factors de pes per a la participació electo-
ral. L’anul·lació, el juny de 2022, de la sentència «Roe 
contra Wade», que garantia el dret a l’avortament 
de les dones en aquest país, portarà més de la mei-
tat dels estats a prohibir o limitar els supòsits per a 
la interrupció de l’embaràs. A mesura que aquestes 
disposicions siguin adoptades el 2023, les activistes 
a favor dels drets sexuals i reproductius prendran els 
carrers en signe d’oposició —a més de llançar accions 
per paralitzar part de les restriccions o millorar, a es-
cala estatal, l’accés als anticonceptius—.

Ara bé, seran escoltades totes aquestes protestes? 
Segons el Mass Mobilization Project de Harvard, les 
mobilitzacions no violentes han augmentat en els dar-
rers anys a tot el món, però la majoria no han acon-
seguit l’efectivitat suficient per assolir canvis. Segons 
aquest estudi, si en la dècada passada, el 42,4% de 
les protestes van tenir èxit en les seves reivindicaci-
ons; el 2020 i el 2021, només un 8% van aconseguir 
els seus objectius. Mentre que les mobilitzacions es-

Figura 3. Cada cop més protestes, menys violentes però també menys exitoses
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https://apublica.org/2022/11/violencia-eleitoral-noite-da-votacao-teve-pico-de-assassinatos/
https://www.independentespanol.com/noticias/america-latina/suramerica/brasil-protestas-bolsonaro-lula-presidente-b2215462.html
https://www.ft.com/content/5fd41052-ad81-46fb-b33b-a277236c24e9
https://www.ft.com/content/5fd41052-ad81-46fb-b33b-a277236c24e9
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/militarised-approach-policing-peaceful-protests-increasing-risk-violence-un
https://acleddata.com/2022/11/30/nigeria-election-violence-tracker-situation-summary-07-27-november-2022/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.15.22277693v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.07.15.22277693v1
https://donortracker.org/policy-updates/australias-opposition-labor-party-will-co-bid-cop29-pacific-island-neighbors-2024
https://donortracker.org/policy-updates/australias-opposition-labor-party-will-co-bid-cop29-pacific-island-neighbors-2024
https://extinctionrebellion.uk/next-uk-rebellion/
https://extinctionrebellion.uk/next-uk-rebellion/
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/11/10/it-wasnt-just-the-economy-stupid-it-was-abortion/
https://massmobilization.github.io/
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és justificable en general, i un 2% —a l’entorn d’uns cinc 
milions de persones— estaria disposat a matar algú per 
un objectiu polític. En aquest context altament polaritzat, 
hi ha hagut un increment d’actes violents i tirotejos mas-
sius sota discursos incendiaris, per exemple, en relació 
amb qüestions com el racisme o els drets de la població 
LGBTI+. Aquesta tendència, juntament amb la dificultat 
d’adoptar una legislació per al control d’armes, alimenta 
la possibilitat d’un esclat de violència que desestabilitzi 
el país en el camí cap a les presidencials del 2024.

7 . Fractures i atomització dels moviments i les 
seves reivindicacions

Emmanuel Macron ho ha descrit com «la fi de l’abun-
dància», i alguns econo-
mistes teoritzen sobre «la 
fi del que és barat» (ja si-
guin els diners o els costos 
de producció). Vivim amb 
una sensació d’esgotament: 
s’acaba el temps per rever-
tir el canvi climàtic; escas-
seja la solidaritat; perdem 
capacitat adquisitiva per fer 
front a les nostres necessi-
tats més bàsiques; l’estrès 
hídric guanya terreny, i ens 
sobra, sobretot, sensació de 
fragilitat. La permacrisi re-
trata, segons el diccionari 
Collins, un «període prolongat d’inestabilitat i inse-
guretat» provocat per una concatenació de successos 
que han anat impactant sobre la nostra realitat. Por-
tem anys de desigualtats creixents, però ara el model 
sembla trencat i, davant un canvi estructural tan pro-
fund, les pors i l’ansietat s’acumulen.

La protesta guanya terreny —tant en democràcies com 
en dictadures— però, cada vegada més, ho fa en soci-
etats fracturades, polaritzades. L’«erosió de la cohesió 
social» és el risc que més s’ha aguditzat a escala mun-
dial des de l’inici de la crisi de la COVID-19, segons el 
Global Risk Report 2022, i es percep com una amenaça 
crítica per al món, tant a curt termini, com a mitjà i llarg.

En un informe publicat pel Pew Research Center el no-
vembre del 2022, Corea del Sud (90%), els Estats Units 
(88%), Israel (83%), França (74%) i Hongria (71%) són, 
dels països analitzats, els cinc que presenten un major 
percentatge de població que creu que existeix una divi-
sió i una tensió política rellevant al seu país. La pola-
rització està a l’alça. El 2022, els Països Baixos (61%), el 
Canadà (66%), el Regne Unit (68%), Alemanya (68%) i 
Espanya (68%) han registrat un augment de més de 10 
punts pel que fa a la percepció ciutadana sobre l’exis-
tència de conflicte polític entre simpatitzants de dife-
rents partits, respecte l’any anterior.

La megatendència a la fragmentació global ha 
arribat fins i tot als moviments de protesta i a les 
seves reivindicacions. La polarització i la ruptura 
presents en les societats del Nord i el Sud global 
es reprodueixen també en els moviments socials, 
incloent-hi els corrents emancipadors que busquen 
avançar en el reconeixement dels drets de gran part 
de la població. 

És en aquest context que la megatendència a la frag-
mentació global ha arribat fins i tot als moviments de 
protesta i a les seves reivindicacions. La polarització 
i la ruptura presents en les societats del Nord i el Sud 
global es reprodueixen també en els moviments so-
cials, incloent-hi els corrents emancipadors que bus-
quen avançar en el reconeixement dels drets de gran 
part de la població. 

En els darrers anys, el moviment feminista, per exem-
ple, s’ha trobat immers en una fractura a l’entorn de 
grans debats com el treball sexual, la definició del 
subjecte del feminisme, la mateixa conceptualització 
del gènere, o la inclusió de les persones trans. Les di-
ferents posicions han arribat a provocar tensions i 
polèmica entre sectors del moviment amb opinions 

oposades, a fomentar la desinformació, i a reobrir, 
dins el col·lectiu, debats que es creien superats des de 
feia dècades. En aquests espais, el dubte i la fractura 
han arribat a congelar o frustrar avenços progressis-
tes a causa de la contradicció en les prioritats de les 
diferents faccions dins el moviment. Al seu torn, la 
fractura ha obert espais perquè alguns sectors socials, 
polítics i religiosos conservadors hagin pogut articu-
lar una mobilització a la contra del que consideren 
una «ideologia de gènere» sota posicions falsament 
definides com a feministes. Aquesta involució no fa 
més que amenaçar drets i llibertats bàsiques, així com 
alimentar discursos violents contra les dones i altres 
col·lectius com el LGBTI+, o grups migrants.

La fractura també s’ha produït a l’interior de la mo-
bilització ecologista i contra la crisi climàtica, amb 
protestes que han anat evolucionant en els darrers 
anys envers estratègies diferents. Al final del 2022 
han irromput noves formes de denúncia: accions 
sensacionalistes —com enganxar-se a un quadre o 
ruixar-lo amb sopa de tomàquet— han acaparat 
l’atenció mediàtica per retornar l’acció climàtica al 
debat públic. El seu objectiu? Intentar trencar la il-
lusió que «tot està bé» mitjançant accions que afec-
tin i sabotegin el dia a dia, ja sigui en el trajecte a la 
feina, durant un partit de futbol, o en una visita a 

https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/la-fin-de-l-abondance-la-formule-du-president-macron-ne-passe-pas-pour-l-opposition_5325610.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/la-fin-de-l-abondance-la-formule-du-president-macron-ne-passe-pas-pour-l-opposition_5325610.html
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-global-debt-problem-2022-10-03/
https://www.reuters.com/breakingviews/end-cheap-money-reveals-global-debt-problem-2022-10-03/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/11/16/most-across-19-countries-see-strong-partisan-conflicts-in-their-society-especially-in-south-korea-and-the-u-s/
https://il.boell.org/en/2022/01/26/what-gendered-disinformation
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion_cidob/2022/contra_el_genere_l_amenaca_d_un_moviment_transnacional_en_auge
https://a22network.org/en/
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/14/just-stop-oil-activists-throw-soup-at-van-goghs-sunflowers
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11398873/The-woman-ruined-Monday-Eco-activist-caused-M25-traffic-chaos.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11398873/The-woman-ruined-Monday-Eco-activist-caused-M25-traffic-chaos.html
https://www.dw.com/en/top-museums-condemn-climate-protests/a-63718329
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adverteix que el grau de democràcia de què gaudeix 
la ciutadania global el 2022 «ha baixat als nivells del 
1989». Els últims trenta anys d’avenços democràtics 
han quedat esborrats del mapa. Tanmateix, no sola-
ment la democràcia està sota pressió. Les autocràcies 
electorals també tenen un any amb molts interrogants 
per davant. El 2023 veurem com alguns d’aquests li-
deratges autoritaris estan cada cop més qüestionats, 
ja sigui per divisions internes dins del mateix sistema 
o per la força de moviments opositors.

El recent anunci del règim iranià de dissoldre l’ano-
menada policia de la moral, després de més de dos 
mesos de protestes per la mort de la jove Mahsa 
Amini durant el seu arrest per, presumptament, no 
observar el codi de vestir islàmic, demostra la pres-
sió interna que divideix les elits del poder a l’Iran. 
La tensió entre l’aparell de seguretat i el religiós, 
amb els líders del sector més reformista en arrest 
domiciliari o a l’exili, augura un 2023 complicat per 
al règim de Teheran. 

un museu. Tanmateix, alguns d’aquests actes vandà-
lics no solament han acabat desviant l’atenció sobre 
l’emergència climàtica, sinó que poden arribar a ge-
nerar un rebuig social que sigui contraproduent per 
als objectius que persegueixen. La cultura també és 
un bé comú.

En general, tots aquests canvis reflecteixen el desen-
cís de molts d’aquests moviments, i especialment dels 
joves, per la inacció i el continuisme dels governs da-
vant les crisis que ens aguaiten. El 2023, aquest acti-
visme disruptiu serà encara més present, amb crides 
específiques a la desobediència civil.

8 . Autoritarisme sota pressió

El 70% de la població mundial —més de 5.000 mili-
ons de persones— viu sota el pes de dictadures. La 
involució democràtica guanya terreny. L’informe de 
l’institut V-Dem sobre l’estat de la democràcia al món 

Figura 4. L’estat de la democràcia al món (2021)
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El mateix s’esdevé a la Xina, principal soci comercial de 
l’Iran. A finals d’octubre, Xi Jinping es va assegurar un 
tercer mandat com a líder més poderós de la Xina en dè-
cades, però només un mes més tard havia de fer front 
a les protestes més significatives des de Tiananmen, el 
1989. És la suma de factors com el malestar per tres anys 
de confinaments forçosos interminables contra la pandè-
mia, la còlera per la gestió injusta de la política de co-
vid zero per part d’alguns governs locals, però també 
les protestes laborals, com la que ha esclatat a la fàbrica 
d’iPhones de Zhengzhou. Potser per separat podrien ser 
només episodis de contestació local, que periòdicament 
emergeixen en un país enorme, però junts reflecteixen el 
malestar social dels joves universitaris, dels treballadors 
migrants i d’una classe mitjana, que és qui més nota el 
canvi de vida imposat pel tancament de fronteres i per 
l’alentiment econòmic. 

També Vladímir Putin té 
un altíssim grau de pressió, 
pràcticament a tots els fronts. 
El descontentament social in-
tern a Rússia, tot i que fins ara 
absent i censurat als espais públics, cerca altres vies de 
protesta, sobretot a través de les xarxes socials. El suport 
popular a la invasió russa d’Ucraïna ha caigut dràstica-
ment els darrers mesos i, com més s’allargui la guerra, 
més evident es farà. L’altra pressió l’exerceixen les divi-
sions en la cúspide del putinisme, difícils d’identificar a 
l’ombra de la personalització del poder que exerceix el 
president rus. Tanmateix, els pilars del règim, com els 
siloviki (el cercle de confiança del president), el Servei 
Federal de Seguretat (FSB), els oligarques —amb figures 
que han guanyat visibilitat i poder al Kremlin, com el cap 
de Wagner, Ievgueni Prigojin—, el partit Rússia Unida o 
la Guàrdia Nacional, també estan sota la pressió del que 
s’esdevingui al front militar. Les especulacions sobre el 
futur polític de Vladímir Putin o d’una Rússia sense ell 
guanyaran força durant els propers mesos.

Els homes forts semblen haver entrat en crisis. Jair Bol-
sonaro ha perdut les eleccions al Brasil, i les midterm 
als Estats Units van delimitar l’onada trumpista. A 
l’expresident li ha sortit un rival conservador —Ron 
DeSantis, figura ascendent del Partit Republicà— 
amb qui mesurar les forces de cara a les presidencials 
del 2024. Un clar toc d’atenció per a altres polítics, 
com el president turc Recep Tayyip Erdogan, i les se-
ves aspiracions de reelecció davant una oposició que 
es presenta més unida i més forta que mai.

També és important observar què passarà a Veneçue-
la amb Nicolás Maduro. La crisi energètica ha propi-
ciat nous espais d’obertura, just a l’avantsala d’unes 
eleccions presidencials, previstes per al 2024, que es 
podrien presentar com una oportunitat. De moment, 
l’oposició veneçolana vol organitzar unes primàri-
es durant el 2023 per elegir el candidat que s’haurà 
d’enfrontar a l’oficialisme.

9 . Fragmentació regulatòria, desglobalització 
sectorial 

No ens trobem només en un món de dos —marcat 
per la confrontació bipolar entre els Estats Units i la 
Xina—, sinó davant dos mons que es van configurant 
en paral·lel, però amb espais d’interrelació. L’acce-
leració de la competició estratègica ha anat plegada 
amb una amplificació de les vulnerabilitats inherents 
a la hiperconnectivitat. I la Xina és al centre dels dos 
processos. La política de covid zero, que a finals de 
2022 continua bloquejant grans ports internacionals 
xinesos i impactant en les cadenes de subministra-
ments globals, ha precipitat la transformació del mo-
del de globalització, encara en procés de redefinició.

Cada nova crisi augmenta la pressió dels governs per 
limitar riscos. L’impacte global de la pandèmia i de 
la guerra d’Ucraïna sobre la cadena de subministra-
ments i l’accés a béns globals sembla haver propiciat 
un retorn a la regionalització geoestratègica, fins i tot 
a la mateixa Xina. Oficialment, el Govern de Beijing 
parla de l’«era de la doble circulació», un període en 
el qual el domini d’unes cadenes de valor monocèn-
triques a l’entorn de la potència exportadora de la 
Xina conviurà amb la política de localització de les 
seves pròpies cadenes de subministrament i manu-
factura. Els vehicles de fabricació xinesa ja dominen 
el mercat mexicà, per exemple, i continuaran fent-ho 
durant el 2023. Tesla fabrica la meitat dels seus au-
tomòbils a Xangai, i SEAT ha anunciat que el primer 
SUV 100% elèctric de la companyia sortirà, a finals 
del 2023, de la nova fàbrica del Grup Volkswagen a 
Hefei (Xina).

Per la seva banda, els Estats Units han impulsat la 
seva indústria verda amb una Llei de reducció de la 
inflació, que conté elements discriminatoris que po-
den perjudicar la Unió Europea. Davant les limita-
cions del Consell de Comerç i Tecnologia, establert 
entre els EUA i la UE, i de l’Organització Mundial 
del Comerç, que té el seu òrgan d’apel·lació encara 
bloquejat, la Unió Europea haurà de debatre, aquest 
2023, quin ús està disposada a fer de la seva políti-
ca de la competència, del marc de les ajudes d’estat 
i de la seva política comercial, per evitar continuar 
en desavantatge competitiva davant altres actors glo-
bals. La dificultat europea per canalitzar inversions, 
exemplificada en el lent desplegament dels fons Next 
Generation EU, i la pèrdua de competitivitat per l’in-
crement dels costos energètics han revifat la necessi-
tat d’encarar aquest debat.

Els homes forts semblen haver entrat en crisis. Jair 
Bolsonaro ha perdut les eleccions al Brasil, i les midterm 
als Estats Units van delimitar l’onada trumpista.

https://www.ft.com/content/d0ab9650-080f-4f54-9c49-7e0c58d0abe4
https://www.ft.com/content/d0ab9650-080f-4f54-9c49-7e0c58d0abe4
https://www.nytimes.com/2022/11/30/world/asia/china-covid-protest.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/11/30/world/asia/china-covid-protest.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/04/russia-ukraine-war-live-us-sees-reduced-tempo-in-conflict-russia-will-not-accept-oil-price-cap
https://www.theguardian.com/world/live/2022/dec/04/russia-ukraine-war-live-us-sees-reduced-tempo-in-conflict-russia-will-not-accept-oil-price-cap
https://www.theguardian.com/world/2022/nov/01/russias-wagner-group-have-as-much-power-in-kremlin-as-ministers
https://www.economist.com/europe/2022/10/26/russias-elite-begins-to-ponder-a-putinless-future
https://www.ft.com/content/4b12a726-0be0-4308-a904-74e8f2effb6b
https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2022/12/12/the-midterm-elections-were-as-much-about-trump-as-biden/
https://atalayar.com/content/la-oposici%C3%B3n-pol%C3%ADtica-turca-busca-una-gran-coalici%C3%B3n-para-hacer-frente-erdogan-en-2023
https://cset.georgetown.edu/publication/notice-of-the-state-council-on-the-publication-of-made-in-china-2025/
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20221202/seat-cupra-tavascan-xina-79417427
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Per tant, som davant d’una reglobalització o regiona-
lització de geometria variable, davant d’un desaco-
blament selectiu, de doble circulació. La integració se-
guirà, especialment, en els sectors on la connectivitat 
o la necessitat mútua és vital per al desenvolupament 
dels actors, i el desacoblament es produirà en sectors 
estratègics de la confrontació geopolítica, com ara  la 
tecnologia, la seguretat i la defensa. Aquest reset ac-
celerat de la globalització, provocat tant per la pan-
dèmia com per la guerra d’Ucraïna, no afecta només 
als centres de producció i a les cadenes de distribució. 
Som davant d’un replantejament —fins i tot davant 
d’un qüestionament, per part d’alguns actors— de les 
estructures de governança internacional i de l’entra-
mat institucional de Bretton Woods.

El poder comercial de la Xina ha estat el seu principal 
instrument d’influència global, i el seu pes econòmic, 
l’estímul per reclamar més poder dins les institucions 
financeres internacionals (FMI i Banc Mundial). Però, 
amb el debat sobre la reglobalització guanyant adeptes, 
la Xina també ha accelerat el seu propi entramat d’or-
ganitzacions i mecanismes d’influència geopolítica. El 
gener del 2022, Beijing va llançar l’Associació Econò-
mica Integral Regional, una nova i àmplia àrea de lliure 
comerç a l’Àsia-Pacífic que inclou la Xina i diversos ali-
ats estratègics dels Estats Units, com el Japó i Austràlia. 
L’Organització de Cooperació de Xangai o la constitució 
del Banc Asiàtic d’Inversió d’Infraestructures són també 
instruments clau que, ja en els darrers mesos del 2022 i 
durant el 2023, es configuraran com a espais importants 
d’aquesta transformació geopolítica. A més, un possible 
enfortiment dels BRICS durant el 2023 també pot refor-
çar el paper del Nou Banc de Desenvolupament (NDB, 
per les seves sigles en anglès). L’any vinent s’hauria de 
celebrar el tercer Belt and Road Forum, per tal de donar 
una nova embranzida a la iniciativa insígnia de la política 
exterior xinesa de Xi Jinping amb l’objectiu de promoure 
la connectivitat d’infraestructures en una nova fase de la 
globalització. No obstant això, la imatge del projecte ha 
estat contestada els darrers anys a causa de l’aturada de 
projectes per falta de finançament i, fins i tot, per la fallida 
de Sri Lanka. La resposta de Beijing  ha estat l’adopció de 

nous projectes com la Iniciativa Global de Seguretat de 
Dades (2020), la Iniciativa Global de Desenvolupament 
(2021) o la Iniciativa Global de Seguretat (2022), que bus-
quen solucionar algunes de les febleses de la Franja i la 
Ruta, i que agafaran força durant el 2023 com a nou marc 
per a la política exterior xinesa, que prioritzarà el Sud 
Global i consolidarà la influència de Beijing als països en 
desenvolupament.

Davant aquesta nova realitat, els altres actors del joc 
geopolític també han desplegat les seves pròpies estra-
tègies. Washington ha endurit les restriccions sobre els 
intercanvis tecnològics amb Beijing i ha incrementat 
les seves mostres de suport a Taiwan; mentre, la Unió 
Europea ha reforçat el seu múscul econòmic amb me-
canismes com ara l’Instrument contra la coerció, encara 

en fase de negociació, que planteja un 
paquet harmonitzat de contramesures 
davant possibles amenaces comer-
cials per part de països tercers, i que 
se sumarà al Reglament per al control 
de les inversions estrangeres directes, 
ja existent, que limita les inversions 
que puguin afectar potencialment la 
seguretat o l’ordre públic de la UE. 
Però, a més, en els darrers temps s’han 
presentat el Partnership for Global In-
vestment and Infrastructure, del G7 
(2022), el Build Back Better World, de 
Joe Biden (2021), o el Global Gateway, 
de la Unió Europea (2021), per com-
petir per aquests espais d’influència i 

desenvolupament a escala global.  

Tenint en compte aquesta proliferació d’instruments 
diferents, que giren a l’entorn de dos nuclis de poder 
confrontats, l’FMI adverteix del risc de «fragmen-
tació geoeconòmica»; una fragmentació del món en 
«diferents blocs econòmics amb diferents ideologies, 
sistemes polítics, estàndards tecnològics, sistemes co-
mercials i de pagament transfronterers, i monedes de 
reserva» que augmentaria també els riscos de despro-
tecció i els problemes d’accés als béns públics globals. 

El xoc de models, però, no ve definit només per la con-
frontació entre Washington i Beijing. La Xina i Rússia 
també tenen estratègies diferents, dins una visió global 
compartida de qüestionament de l’ordre internacional 
liberal. Mentre que Vladímir Putin usa la força militar 
per tractar de canviar l’equilibri de poder a Europa, a 
Beijing, per contra, existeix un fort sentiment que el 
temps i la història estan de la seva banda. Rússia és 
avui un país que es troba sota els efectes de les restric-
cions jurídiques, comercials, financeres i tecnològiques 
imposades durant el 2022 per 38 governs de l’Amèrica 
del Nord, l’Àsia i Europa com a resposta a la invasió 
d’Ucraïna. En canvi, el seu principal aliat estratègic, 
Pequín, expandeix el seu model alternatiu des d’una 
posició ben integrada al sistema. Per exemple, el blo-

Som davant d’una reglobalització o regionalització 
de geometria variable, davant d’un desacoblament 
selectiu, de doble circulació. La integració seguirà, 
especialment, en els sectors on la connectivitat o la 
necessitat mútua és vital per al desenvolupament 
dels actors, i el desacoblament es produirà en 
sectors estratègics de la confrontació geopolítica, 
com ara  la tecnologia, la seguretat i la defensa. 

https://www.nytimes.com/2022/03/21/business/world-trade-organization-supply-chains.html
https://elpais.com/internacional/2022-10-16/como-china-busca-cambiar-el-orden-mundial-poderio-economico-relativizacion-de-los-derechos-humanos-y-lazos-con-el-sur-global.html?event_log=oklogin
https://www.ndb.int/brics-summit-2022/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3200182/xi-jinping-says-china-will-consider-hosting-belt-and-road-forum-2023
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/una_globalizacion_con_caracteristicas_chinas
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/una_globalizacion_con_caracteristicas_chinas
https://digichina.stanford.edu/work/knowledge-base-chinas-global-data-security-initiative/
https://digichina.stanford.edu/work/knowledge-base-chinas-global-data-security-initiative/
https://www.cidob.org/ca/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/rivalitat_competencia_o_cooperacio_el_futur_de_la_relacio_xina_eua_ue
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729299/EPRS_BRI(2022)729299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4122
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-fragmentation
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/22/blog-why-we-must-resist-geoeconomic-fragmentation
https://www.cidob.org/ca/articulos/anuario_internacional_cidob/2022/la_relacion_sino_rusa_tras_la_invasion_de_ucrania
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queig bancari a Rússia per utilitzar el sistema inter-
nacional de pagaments SWIFT ha reforçat, el 2022, la 
internacionalització del iuan xinès als mercats com a 
moneda refugi i de transaccions comercials.

10. Testant límits 

Si el 2023 és l’any que posarà a prova els límits indi-
viduals i col·lectius, la bola negra de la nostra taula 
de billar és tot allò —esdeveniment o efecte inespe-
rat— que, com els darrers anys han demostrat, és 
capaç de fer anar en orris les previsions, els temps i 
les estratègies de la política internacional. A la llista 
d’amenaces que poguessin propiciar una intensifica-
ció dels riscos existents, el perill d’un atac o accident 
nuclear ha pujat enters després de l’escalada retòrica 
russa dels últims mesos i els bombardejos pròxims a 
centrals com la de Zaporíjia al sud-est d’Ucraïna.

De les 12.705 armes nuclears que hi ha al món, unes 
2.000 —pràcticament totes pertanyents a Rússia o els 
Estats Units— es troben en estat d’alerta operativa alta. 
A més, durant el 2022, Corea del Nord ha llançat vuit 
míssils intercontinentals i ha dut a terme proves amb 
més de 60 míssils, més de 23 dels quals llançats un únic 
dia. Des de Corea del Sud adverteixen que la qüestió 
no és si hi haurà un nou test nuclear, sinó quan serà. 
Paral·lelament, la modificació de la doctrina militar nu-
clear nord-coreana per part de Kim Jong-un ha portat 
Seül i Washington a anunciar noves sancions. 

Durant el 2023, també seguirem de prop els límits de 
l’ona expansiva de la invasió russa d’Ucraïna. L’entra-
da dels tancs russos al seu país veí va portar molta gent 
a especular si Taiwan podria ser el següent escenari de 
confrontació global, especialment amb l’auge de les 
tensions viscut l’estiu del 2022, després de la visita de 
Nancy Pelosi a l’illa, i la resposta militar des de Beijing. 
Encara que tots dos casos són extremament diferents, un 
conflicte a l’estret no pot ser descartat completament. 
Això no obstant, la invasió i la reunificació de l’illa per 
la força seria un xoc sense precedents per a l’economia 
mundial i implicaria unes conseqüències geopolítiques 
imprevisibles i uns alts costos econòmics, polítics i di-
plomàtics per a la Xina. El comerç marítim i l’espai aeri 
del mar de la Xina Meridional, lloc per on passa a l’en-
torn d’un terç del comerç global, quedaria interromput 
de manera indefinida, la qual cosa afectaria gran part de 
les cadenes globals de valor. Segons RAND, un any de 
conflicte a la zona reduiria entre el 25% i el 35% del PIB 
de la Xina, i entre un 5% i un 10% el dels EUA. L’econo-
mia taiwanesa quedaria totalment destruïda i aïllada del 
comerç internacional, amb tot el que això implicaria per 
a les cadenes de subministraments de semiconductors 
i per a la infraestructura de l’empresa TSCM, que pro-
dueix prop del 54% del total dels semiconductors més 
avançats a escala mundial i dels quals depenen grans 
firmes com Apple o Nvidia.  

Un altre focus de desestabilització possible és el ve-
ïnat de Rússia. Després de la invasió d’Ucraïna, la 
imatge de Vladímir Putin no només està afeblida in-
ternament, sinó també com a actor estabilitzador i de 
seguretat dins l’antic espai postsoviètic. Els combats 
registrats recentment entre Armènia i l’Azerbaidjan, 
i els darrers enfrontaments a la frontera entre el Kir-
guizistan i el Tadjikistan són un símptoma d’aquesta 
marea geopolítica de fons. Des de la Unió Europea, a 
més, se segueix molt de prop la situació a Moldàvia 
per por que pugui ser la propera peça del dòmino. 
Amb una part del seu territori, Transnístria, contro-
lada per tropes russes des de fa dècades, i depen-
dent al 100% del gas rus, la seva vulnerabilitat és 
extrema.

També l’agressivitat creixent dels fenòmens meteorolò-
gics podria posar a prova, durant el 2023, les respostes 
globals insuficients davant la urgència de la crisi climàti-
ca, especialment per l’aparició de nous riscos relacionats 
com els anomenats Natech, els accidents tecnològics des-
encadenats per esdeveniments d’origen natural. L’últim 
informe de l’IPCC conclou que els efectes del canvi cli-
màtic ja han causat danys irreversibles al medi ambient 
i al benestar de les persones. Les inundacions del 2022 al 
Pakistan o a Nigèria, les onades de calor a l’Índia o la per-
sistent sequera a la Banya d’Àfrica són exemples clars de 
la imprevisibilitat i l’impacte d’aquests esdeveniments, 
que condueixen a un augment dels desplaçaments for-
çosos com a resultat de la destrucció del medi ambient, i 
perjudiquen els mitjans de subsistència per a milions de 
persones al tot el món.  

Les temperatures a l’Àfrica i, en concret, al Sahel es-
tan augmentant 1,5 vegades més ràpid que la mitjana 
mundial. Tanmateix, els riscos climàtics no són l’úni-
ca crisi que podria afectar el continent. L’augment de 
les tensions, la cronificació dels conflictes regionals, 
la contestació electoral i la inestabilitat vinculada als 
moviments gihadistes al Sahel i la seva possible ex-
pansió cap al golf de Guinea podrien empitjorar la 
situació de seguretat a la regió. A això s’afegeix la 
inconclusa recuperació postpandèmia i els efectes de 
nombroses crisis energètiques, de béns públics i de 
deute, que junt amb el descontentament social exis-
tent, podrien desembocar en una crisi en cascada a 
l’Àfrica durant el 2023. Les seves conseqüències, ne-
fastes per al desenvolupament del continent i el ben-
estar de la seva població, tindrien també un impacte 
important per als actors involucrats en l’estabilitat re-
gional, tot sumant una nova crisi mundial a la llarga 
llista actual.

Tanmateix, l’amenaça d’aquesta hipotètica bola ne-
gra —de moment, indefinida— unida a la inestabi-
litat contínua de la permacrisi, no han d’interrompre 
la necessitat d’actuar, ni de repensar els nous marcs 
efectius de cooperació per fer front a les crisis globals 
i a la incertesa permanent. 

https://elpais.com/opinion/2022-04-02/yuan-digital-un-rival-geopolitico-inesperado.html
https://elpais.com/internacional/2022-09-04/la-central-nuclear-de-zaporiyia-vuelve-a-perder-tras-un-bombardeo-su-conexion-principal-con-la-red-de-ucrania.html
https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-10/yb22_summary_esp.pdf
https://foreignpolicy.com/2022/11/23/north-korea-nuclear-test-asia-kim-jong-un/?utm_source=pocket_saves
https://foreignpolicy.com/2022/11/04/north-korea-nuclear-doctrine-more-dangerous-than-missile-launches/
https://foreignpolicy.com/2022/11/04/north-korea-nuclear-doctrine-more-dangerous-than-missile-launches/
https://thediplomat.com/2022/07/china-is-not-russia-taiwan-is-not-ukraine/
https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1140.html
https://foreignpolicy.com/2022/10/14/russia-ukraine-war-caucasus-georgia-armenia-azerbaijan-moldova-balkans-periphery-geopolitics-power-vacuum/
https://foreignpolicy.com/2022/10/14/russia-ukraine-war-caucasus-georgia-armenia-azerbaijan-moldova-balkans-periphery-geopolitics-power-vacuum/
https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-and-reconfiguration-in-the-south-caucasus/
https://icds.ee/en/russias-war-in-ukraine-and-reconfiguration-in-the-south-caucasus/
https://euobserver.com/world/156429
https://enatech.jrc.ec.europa.eu/
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/10/635bf7574/acnur-advierte-que-las-inundaciones-en-africa-occidental-y-central-pueden.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2022/10/635bf7574/acnur-advierte-que-las-inundaciones-en-africa-occidental-y-central-pueden.html
https://atalayar.com/en/blog/why-jihadist-terrorism-spreading-countries-gulf-guinea
https://atalayar.com/en/blog/why-jihadist-terrorism-spreading-countries-gulf-guinea
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Figura 5. Cinc regions a seguir de prop
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1
SAHEL: ESPIRAL DE  
VIOLÈNCIA QUE 
S’AGREUJA

El Sahel viu un enduri-
ment de les hostilitats i 
de la inestabilitat política: 
successius cops d’estat 
en països com Mali o 
Burkina Faso; i el des-
concertant paper de les 
intervencions internacio-
nals, amb la retirada de 
missions tan significatives 
com la de França el 2022. 
El 2023 es preveu que 
l’estratègia dels diferents 
grups gihadistes aug-
menti aquesta sensació 
de volatilitat i repercu-
teixi en una major vio-
lència contra la població 
civil, agreujant la situació 
humanitària de milions 
de persones. Emergeixen 
dubtes també sobre com 
afectarà el clima de retira-
da internacional a la regió 
i el context de la guerra 
a Ucraïna en el paper de 
les missions que la UE 
té desplegades a Mali i 
Níger, així com la creixent 
presència de Rússia a la 
zona a través del Grup 
Wagner.

2
VEÏNAT DE RÚSSIA: 
EQUILIBRIS REGIONALS 
INCERTS

La guerra a Ucraïna ha 
accelerat un desacobla-
ment del Kremlin en el 
seu veïnat, sobretot a 
l’Àsia Central. Kazakhstan 
ha iniciat un procés de 
distanciament de Rússia, 
i cap de les repúbliques 
centreasiàtiques ha 
reconegut l’annexió de 
Crimea ni del Donbass. 
L’èxode de russos a 
Armènia i Geòrgia també 
està alterant els equi-
libris interns d’aquests 
països, amb conse-
qüències econòmiques 
com l’encariment de 
preus, que se suma a la 
inflació existent. Aquest 
distanciament portarà 
tensió a dos organismes 
regionals com són la Unió 
Econòmica Eurasiàtica i 
l’Organització del Tractat 
de Seguretat Col·lectiva 
de Taixkent. La gran 
incògnita serà el paper 
de Bielorússia, l’aliat 
sense fissures de Putin, 
i la seva resposta a l’ús 
del país com a platafor-
ma d’entrada de tropes 
russes a Ucraïna.

3
IRAN: SENSE ACORD A 
LA VISTA

Les negociacions per 
tancar un acord nuclear 
amb l’Iran estan en punt 
mort, mentre el país està 
produint urani enriquit 
al 60%. Si la tornada a la 
taula de negociacions 
va semblar encoratja-
dora el 2022, el tauler 
geopolític que obre el 
2023 no dona cap senyal 
de millora. La persis-
tència del moviment de 
contestació a l’Iran, la 
implicació iraniana en la 
venda d’armes a Rússia 
per a la guerra a Ucraïna, 
i la consolidació d’un 
eix anti Teheran liderat 
per les monarquies del 
Golf i Israel faran gairebé 
impossible la signatura 
de qualsevol acord en els 
pròxims mesos.

4
TAIWAN:  STATU QUO 
FINS A L’ESTIU

La reunió entre el pre-
sident dels Estats Units, 
Joe Biden, i de la Xina, Xi 
Jinping, durant la cimera 
del G20 sembla haver 
descartat la possibilitat 
d’un conflicte directe 
a l’estret de Taiwan el 
2023. Tot i l’augment 
recent de les tensions, és 
probable que l’statu quo 
es mantingui al llarg de 
l’estret la major part del 
2023, sempre que no hi 
hagi visites d’alt nivell 
polític a Taiwan, que 
Beijing pugui considerar 
com una provocació, o 
una declaració unilateral 
d’independència. No obs-
tant això, a mesura que 
les eleccions presiden-
cials taiwaneses –previs-
tes el gener de 2024– es 
vagin acostant, veurem 
un augment de la tensió 
i de tàctiques híbrides 
per part de la Xina per 
intentar influir en uns 
comicis en els quals 
l’actual presidenta, Tsai 
Ing-wen, no pot tornar a 
presentar-se.

5
MEDITERRANI  
ORIENTAL: TENSIONS  
I ELECCIONS

La sincronització electoral 
a Turquia, Grècia i Xipre, 
amb Recep Tayyip Erdo-
gan jugant-s’ho tot a una 
sola carta, pot empitjorar 
l’actual escalada verbal, 
les provocacions i les 
accions unilaterals. El 
Mediterrani Oriental ha 
guanyat transcendència 
amb la guerra d’Ucraïna, 
amb diversos països de la 
regió i els seus socis inter-
nacionals fent plans per 
explotar els seus recursos 
gasístics. Fins ara les posi-
cions maximalistes s’han 
imposat sobre la crida a la 
desescalada i a explorar 
propostes inclusives de 
cooperació regional. 
Més al sud, les tensions 
entre Israel i Palestina 
poden veure’s agreujades 
amb l’arribada al poder 
del nou govern israelià 
de Netanyahu, amb 
una coalició que inclou 
l’extrema dreta i persona-
litats anti àrabs, que han 
defensat una postura més 
militaritzada i agressiva a 
Cisjordània.
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Calendari CIDOB 2023: 75 dates per marcar al calendari

1 de gener Renovació del Consell de Seguretat de Nacions Unides. L’Equador, el Japó, Malta, Moçambic i Suïssa entraran a formar part del 
Consell de Seguretat de l’ONU com a membres no permanents en substitució de l’Índia, Irlanda, Kenya, Mèxic i Noruega.  

9-10 de gener Cimera de Líders d’Amèrica del Nord. Mèxic serà el país amfitrió de la cimera coneguda com la dels Three Amigos (Mèxic, el 
Canadà i els Estats Units), on s’abordaran temes com ara la pobresa extrema, les migracions, la seguretat, l’energia, la governança 
regional o el comerç.

16-20 de gener Fòrum de Davos. Cita anual que reuneix els principals líders polítics, alts executius de les companyies més importants del món, lí-
ders d’organitzacions internacionals i ONG, així com personalitats culturals i socials destacades. En aquesta edició, que té com a lema 
«Cooperació en un món fragmentat», s’abordaran alguns dels principals desafiaments globals compartits i la necessitat de resoldre’ls 
conjuntament en un moment geopolític cada vegada més complex. La guerra a Ucraïna ocuparà un paper central en la discussió.

27 de gener 50è aniversari dels Acords de Pau de París. La firma d’aquests acords entre la República Democràtica del Vietnam, el Govern del 
Vietnam del Sud, els Estats Units i el Front Nacional d’Alliberament del Vietnam va marcar el principi de la fi de la guerra de Vietnam. 
Finalment, el 2 de juliol de 1976 es va reunificar el país sota el nom de República Socialista del Vietnam.

31 de gener-5 de febrer Visita del Papa Francesc a la República Democràtica del Congo i al Sudan del Sud. És la primera visita del pontífex a 
l’estranger per al 2023. Es preveu atendre algunes de les problemàtiques comunes a tots dos països, relacionades amb qüestions 
humanitàries, les tensions socials i la pobresa.

Febrer Cimera de la Unió Africana (UA). El Senegal, qui ostenta la presidència de la UA, serà l’organitzador d’una cimera emmarcada 
per nombrosos fronts oberts al continent: l’augment de la inseguretat alimentària mundial  agreujada per la guerra a Ucraïna i els 
desastres naturals a l’Àfrica; els abusos de governabilitat i la regressió democràtica al continent, amb quatre països suspesos a la UA 
(Burkina Faso, Guinea, Mali i Sudan); l’augment de l’extremisme violent al Sahel o a Moçambic; les tensions entre Algèria i el Marroc, 
o els marcs de relació de la UA amb la Xina, els Estats Units, la Unió Europea i Rússia.

5 de febrer Eleccions regionals i locals a l’Equador. L’actual crisi de seguretat, que ha comportat declaracions d’estat d’excepció i d’emer-
gència periòdiques, tot elevant la tensió social i política al país, marcaran aquestes eleccions, en les quals s’elegiran els principals 
càrrecs intermedis del país.

5 de febrer Eleccions presidencials a Xipre. L’augment de les tensions amb Turquia al nord de Xipre marcarà les eleccions en un any en el 
qual se celebren comicis claus en els principals països immiscits al conflicte. Amb un nombre rècord de candidats, en el cas que cap 
d’ells aconsegueixi una majoria en la primera ronda, les eleccions es decidiran en una segona volta el 12 de febrer. 

17-19 de febrer 59a Conferència de Seguretat de Munic. De caràcter anual, és el major fòrum independent internacional sobre polítiques de 
seguretat que reuneix figures d’alt nivell de més de setanta països. La guerra a Ucraïna, les relacions de seguretat transatlàntiques, la 
guerra tecnològica entre la Xina i els Estats Units, i la inclusió de perspectives sobre la seguretat des del Sud global, seran els princi-
pals focus de debat i discussió. 

25 de febrer Eleccions generals a Nigèria. Dos candidats, Asiwaju Bola Tinubu, del partit governant Congrés de Tots els Progressistes (APC), i 
l’exvicepresident, Atiku Abubakar, líder de l’opositor Partit Democràtic dels Pobles (PDP), es disputaran la victòria electoral, substituint 
així Muhammadu Buhari, qui deixarà el càrrec després de dos mandats. Als reptes habituals de la reducció de la pobresa, els proble-
mes d’inseguretat o el lideratge de Nigèria a la regió, se sumarà una tensió social interna creixent, que amenaça amb generar major 
inestabilitat i pressió sobre la democràcia nigeriana.

26 de febrer 20è aniversari de la guerra de Darfur. L’any 2003, el govern de l’aleshores president, Omar al-Bashir, va iniciar un operatiu militar 
contra grups insurgents rebels a la regió de Darfur, provocant una de les més grans crisis humanitàries de l’Àfrica septentrional, i 
causant milions de desplaçaments forçosos i la mort de més de 300.000 persones. Sobre al-Bashir, caigut el 2019 després d’un cop 
d’estat, pesen dos ordres d’arrest del Tribunal Penal Internacional (TPI) per genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra 
relacionats amb Darfur.

27 de febrer 
-2 de març

Mobile World Congress. Barcelona acull el major esdeveniment mundial dedicat a la tecnologia mòbil, que reuneix les empreses 
tecnològiques i de comunicació internacionals més rellevants. Aquesta edició estarà dedicada a la velocitat (Velocity) i girarà a l’en-
torn de la tecnologia 5G, amb cinc temes principals: l’acceleració 5G; les tecnologies immersives i la mobilitat de pròxima generació; 
l’acceleració de la banca mòbil; i de l’evolució de les monedes digitals i el seu paper en les transaccions en l’economia digital a escala 
mundial, i l’expansió de les tecnologies digitals.

28 de febrer 25è aniversari de l’inici de la guerra a Kosovo. L’últim conflicte armat en l’antiga Iugoslàvia es va produir entre el separatista 
Exèrcit d’Alliberament de Kosovo i les forces armades de la República Federal de Iugoslàvia, aleshores conformada per Sèrbia i Monte-
negro. El conflicte va acabar amb la intervenció militar de l’OTAN i la signatura del Tractat de Kumanovo. El 2008, Kosovo va proclamar 
la seva independència de Sèrbia i, fins avui, ha obtingut el reconeixement de més de 110 països.

8 de març Dia Internacional de les Dones. Aquesta ha esdevingut una data clau en l’agenda política i social de molts països, amb mobilit-
zacions massives que han pres impuls en els últims anys especialment a l’Amèrica Llatina, els Estats Units i Europa, amb un objectiu 
en comú: la lluita pels drets de la dona i la igualtat de gènere a tot el món.

20 de març 20è aniversari de la invasió de l’Iraq. Va suposar la caiguda del govern de Saddam Hussein, després d’una intervenció militar 
il·legal liderada pels Estats Units i el Regne Unit, amb el suport d’altres països com ara Portugal o Espanya, sota el pretext que el país 
tenia armes de destrucció massiva. El Govern iraquià va ser substituït per l’Autoritat Provisional de la Coalició durant poc més d’un 
any fins a la configuració d’un Govern interí.

20-21 de març Segon Fòrum Humanitari Europeu. Aquest fòrum impulsat per la Unió Europea, un dels principals donants humanitaris del 
món, reunirà responsables polítics, organitzacions humanitàries i altres socis, en un moment d’especial rellevància internacional en 
matèria de seguretat humana marcat per l’impacte de la guerra a Ucraïna, l’augment global dels preus dels aliments i els desastres 
naturals en entorns fràgils.

22-24 de març Conferència de l’Aigua de les Nacions Unides 2023. Nova York acollirà una de les cites mediambientals clau d’aquest any. 
Reunirà governs, sector privat i societat civil per avançar en la consecució de l’ODS 6 ‘Aigua i sanejament’ de l’Agenda 2030, en un 
moment de forta tensió hídrica en grans extensions del món. Aquesta edició girarà a l’entorn de cinc grans eixos: aigua per a la 
salut; aigua per al desenvolupament; aigua per al clima, la resiliència i el medi ambient; aigua per a la cooperació, i acció per l’aigua.
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Primer Trimestre Cimera de defensa entre França i el Regne Unit. La celebració d’aquesta cimera, anunciada per Emmanuel Macron, té l’ob-
jectiu d’establir prioritats estratègiques per a tots dos països, en resposta a les tensions geopolítiques mundials i en ple debat sobre 
la necessitat d’augmentar l’autonomia estratègica militar europea. A la cimera, tindran especial rellevància la invasió d’Ucraïna, les 
tibantors creixents amb la Xina, o la inseguretat al Sahel.

2 d’abril Eleccions generals a Finlàndia. Sanna Marin, la primera ministra actual, buscarà la reelecció en uns comicis que s’emmarquen 
en un context geopolític convuls per a Finlàndia, després de l’inici de la guerra a Ucraïna i el gir històric en política exterior i defensa 
arran de la seva sol·licitud d’entrada a l’OTAN, encara inconclusa per les reticències de dos països membres de l’Aliança, Hongria i 
Turquia.

2 d’abril 10è aniversari del Tractat sobre el Comerç d’Armes (TCA). Se celebra el desè aniversari del major tractat multilateral que regu-
la el comerç internacional d’armes convencionals. Més de cent deu països, entre els quals sis dels deu principals productors d’armes 
del món (la Xina, el Regne Unit, Itàlia, Espanya, França i Alemanya) han ratificat el TCA o s’hi han adherit.

10 d’abril 25è aniversari dels Acords del Divendres Sant. Aquest pacte va establir les bases per posar fi a tres dècades de conflicte entre 
catòlics i protestants a Irlanda del Nord. La seva signatura va significar la fi de la violència i la reinstauració de l’autogovern d’Irlanda 
del Nord.

23 d’abril Eleccions legislatives a Guinea Bissau. Aquestes eleccions venen marcades per l’intent de cop d’estat del febrer del 2022, la dis-
solució del Parlament al mes de maig, per part del president, Umaro Sissoco Embaló, i el retard en la convocatòria d’aquests comicis, 
que ha elevat la tensió política i social al país.

26-28 d’abril Primera Cimera de Ciutats de les Amèriques. Denver acollirà aquesta primera edició, que té com a objectiu impulsar la coo-
peració regional entre les principals ciutats del continent americà, en els àmbits de salut pública, medi ambient, tecnologia digital i 
seguretat. Es tracta d’una iniciativa sorgida després de la Cimera de les Amèriques celebrada el juny del 2022.

30 d’abril Eleccions generals al Paraguai. Els paraguaians escolliran en aquests comicis al president i vicepresident, la totalitat de represen-
tants del Senat i el Congrés, disset governadors i juntes departamentals, així com els membres del Parlament del Mercosur. Els actuals 
presidents i vicepresidents no poden optar a la reelecció. Aquests comicis es produeixen en un ambient polític i social enrarit, amb 
acusacions de corrupció, narcogovern i un augment de la presència del crim organitzat transnacional al país.

4 de maig Eleccions locals al Regne Unit. Primer termòmetre electoral per mesurar els suports dels principals partits polítics del país des-
prés de les crisis polítiques generades per les dimissions de Boris Johnson i Liz Truss, i l’ascens del també conservador de Rishi Sunak 
com a nou primer ministre. 

6 de maig Coronació del rei Carles III i de la reina consort, Camil·la. L’abadia de Westminster acollirà la cerimònia de coronació del rei 
Carles III i de la reina consort, Camil·la, després de la defunció de la reina Isabel II el passat 8 de setembre, i de més de setanta anys 
de regnat.

7 de maig Eleccions generals a Tailàndia. L’actual primer ministre, Prayut Chan-o-cha, optarà a la reelecció en uns comicis on l’oposició 
espera alçar-se amb la victòria després de diversos anys de crisis polítiques i socials successives: des del cop d’estat del 2014, que va 
ajudar Prayut a pujar al poder amb l’establiment d’una dictadura militar, les irregularitats electorals l’any 2019 i les múltiples protestes 
populars des del 2020 contra el govern.

19-21 de maig 48a Cimera del G7 al Japó. Hiroshima acollirà una nova edició del G7 amb l’impacte de la crisi ucraïnesa en la geopolítica i l’eco-
nomia internacional com a prioritat a l’agenda.

25 de maig 50è aniversari de la fundació de l’Organització per a la Unitat Africana. La OUA és l’organització predecessora de l’actual 
Unió Africana, creada el 2002. La seva fundació va impulsar una mirada panafricanista del continent i de les relacions internacionals, 
gràcies a l’activisme polític de líders africans com ara Haile Selassie I, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser o Julius Nyerere.

28 de maig Eleccions regionals i locals a Espanya. El país obre un nou cicle electoral amb l’elecció dels governs locals i una part important 
dels governs regionals, a pocs mesos de la celebració, també, d’eleccions generals. En un ambient de creixent tensió política i social, 
amb l’impacte de la pandèmia encara present, el repartiment dels fons europeus Next Generation i la guerra a Ucraïna marcaran 
l’agenda.

5 de juny 10è aniversari del cas Snowden. Es compleixen deu anys ja de la filtració, a diversos mitjans de comunicació, de centenars de 
documents classificats que comprometien els serveis d’intel·ligència dels Estats Units i qüestionaven el paper de les principals com-
panyies tecnològiques mundials.

18 de juny Eleccions generals a Turquia. L’actual president del país, Recep Tayyip Erdogan, es tornarà a presentar a la reelecció en uns comi-
cis on l’oposició aspira a alçar-se amb la victòria. A aquest efecte, sis formacions opositores han creat una aliança política, esperant 
capitalitzar el descontentament generalitzat de la població per la crítica situació econòmica del país.

20 de juny Dia Mundial de les Persones Refugiades. El nombre de persones desplaçades de manera forçosa al 2023 arribarà de nou a 
xifres rècord, tant el de desplaçades internes com de refugiades, quantitat alimentada aquest darrer any per la guerra a Ucraïna i 
l’agressivitat de fenòmens meteorològics a l’Àfrica i l’Àsia Meridional. Durant aquesta setmana de juny es donarà a conèixer l’informe 
anual d’ACNUR de tendències de desplaçaments forçosos a tot el món.

24 de juny Eleccions presidencials, parlamentàries i locals a Sierra Leone. L’actual president, Julius Maada Bio, optarà a la reelecció 
enmig d’una forta crisi econòmica i energètica que ha fet incrementar els preus dels aliments, la llum i els combustibles. L’elevada 
tensió social ha esclatat en manifestacions i protestes importants a les principals ciutats del país en els darrers mesos.

25 de juny Eleccions generals a Guatemala. En aquestes eleccions, Guatemala escollirà presidència i vicepresidència del país, tots els dipu-
tats del Congrés, més de 300 alcaldes municipals i els diputats del Parlament Centreamericà (Parlacen). La seguretat, la corrupció, les 
polítiques migratòries, com també els efectes de la pandèmia i la guerra a Ucraïna per a l’economia del país, i el canvi climàtic, amb 
un fort impacte en el sector agropecuari, seran els principals eixos de la campanya electoral.

Juliol Eleccions generals a Grècia. A l’espera d’un avançament electoral, el partit actualment al poder, Nova Democràcia, i el principal 
partit opositor, Syriza, juntament a les aliances que es puguin generar entre altres partits, es disputaran la victòria en uns comicis mar-
cats clarament per l’economia i per l’impacte de la guerra a Ucraïna. Tant el primer ministre actual, Kyriakos Mitsotakis, com l’anterior, 
Alexis Tsipras, han anunciat la seva intenció de liderar les candidatures dels seus partits respectius.

Juliol Eleccions generals a Zimbàbue. El president actual del país, Emmerson Mnangagwa, optarà a la reelecció liderant la candidatura 
del ZANU-PF. Davant tindrà la principal candidatura opositora, encapçalada per Nelson Chamisa, de la aliança Moviment pel Canvi 
Democràtic (MDC). A més de la presidència, es trien també els membres del Parlament i dels governs locals. Emmerson Mnangagwa 
va arribar al poder el 2017, després d’enderrocar el dictador Robert Mugabe en un cop d’estat que va rebre el suport de l’exèrcit.
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Juliol Cimera Rússia-Àfrica. Sant Petersburg acollirà la segona edició d’aquest format que reunirà el govern rus de Putin amb els líders 
africans més destacats. L’interès de Rússia pel continent africà ha estat creixent durant els darrers anys, amb diversos acords signats 
en matèria de seguretat, defensa, recursos naturals, indústria o comerç.

Juliol Eleccions generals al Sudan del Sud. Malgrat l’acord de pau aconseguit el 2018, i els compromisos adquirits el 2020 entre el 
president, Salva Kiir, i el seu adjunt, Riek Machar, per a la celebració d’eleccions generals el 2023, la inestabilitat política que arrossega 
el país des de fa anys continua dificultant que es posin les bases per a una convocatòria electoral amb garanties suficients.

1 de juliol Inici de la presidència espanyola de la UE. Espanya assumirà la presidència semestral de la UE, en substitució de Suècia. Aques-
ta presidència posarà el focus no solament en els impactes de la guerra a Ucraïna en matèria energètica, geopolítica, alimentària i 
migratòria, sinó també en l’impuls de les polítiques europees en matèria de transició ecològica, transformació digital i agenda social.

3 de juliol 10è aniversari del cop d’estat a Egipte. Es compleixen deu anys del cop d’estat del llavors cap de l’exèrcit egipci i actual presi-
dent, el general Abdel Fattah al-Sisi, que va destituir el govern democràtic de Mohamed Mursi, deixant suspesa la Constitució apro-
vada el 2012.

10-19 de juliol Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible. Se celebrarà a Nova York amb el lema «Accelerar la recupera-
ció de la malaltia per coronavirus (COVID-19) i la plena implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a tots 
els nivells».

11-12 de juliol Cimera de l’OTAN. Lituània acollirà una nova cimera de la major organització militar del món. Bon moment per analitzar els primers 
mesos de l’adopció del Concepte Estratègic de l’OTAN, aprovat a la Cimera de Madrid, i les sol·licituds d’adhesió de Suècia i Finlàndia.

17 de juliol 25è aniversari de l’Estatut de Roma, text fundacional de la Cort Penal Internacional (CPI). Nascuda sota el paraigua 
de les Nacions Unides, permet enjudiciar persones per genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra i crims d’agressió. No ha 
comptat amb l’aval dels Estats Units, Rússia, la Xina, l’Índia i Israel; però tampoc de molts governs africans, que han denunciat un biaix 
excessiu envers delictes comesos a l’Àfrica.

23 de juliol Eleccions generals a Cambodja. Hun Sen, al poder des del 1985, primer com a president de la República Popular de Kampuc-
héa i, posteriorment, com a primer ministre de la República de Cambodja, aspira a revalidar mandat. L’oposició ha estat incapaç de 
presentar una candidatura unitària que pogués tenir opcions a alçar-se amb la victòria. La dissolució del principal partit opositor el 
2017 va portar el governant Partit Popular de Cambodja a obtenir tots els escons de l’Assemblea General en les eleccions del 2018, 
convertint al país en un estat de partit únic.

Setembre Eleccions parlamentàries a Polònia. El partit Llei i Justícia (PiS), que governa Polònia des de la tardor del 2015, espera revalidar 
la victòria, amb la incògnita de si l’actual primer ministre, Mateusz Morawiecki, es presentarà a la reelecció. Una oposició dividida 
aspira a desbancar el PiS. El principal candidat opositor és l’antic primer ministre polonès i expresident del Consell de la Unió Europea, 
Donald Tusk, líder de Plataforma Cívica. La llarga campanya electoral estarà centrada en la crisi econòmica i energètica que castiga el 
país, la guerra a Ucraïna i les tensions amb la UE.

Setembre Cimera de l’Organització de Cooperació de Xangai. L’Índia, que ostenta la presidència anual d’aquesta organització —inte-
grada per la Xina, l’Índia, el Kazakhstan, el Kirguizistan, el Pakistan, Rússia, el Tadjikistan, l’Uzbekistan, amb la possible adhesió de l’Iran 
aquest 2023—, acollirà una nova edició del principal fòrum regional de l’Àsia Central en matèria de seguretat, economia i política. Els 
sis eixos de la presidència índia estaran enfocats a qüestions de seguretat, desenvolupament econòmic, connectivitat i desenvolu-
pament digital, protecció del medi ambient, unitat regional i defensa de la sobirania.

Setembre Cimera de ministres d’Economia de la UE i Amèrica Llatina. Santiago de Compostel·la (Espanya) acollirà la primera reunió de 
ministres d’Economia de la UE i Amèrica Llatina sota el paraigua de la CELAC, que té com a objectiu avançar en una estratègia de 
relacions comercials i una agenda de desenvolupament comunes. 

9-10 de setembre 18a Cimera del G20. «Una terra, una família, un futur» serà el lema de la divuitena cimera dels líders del G20, que se celebrarà a 
Nova Delhi. La presidència índia espera avançar en assumptes internacionals clau com ara la lluita contra el terrorisme i la «unitat» 
per afrontar els desafiaments globals, la desacceleració econòmica, la crisi climàtica i la bretxa digital.

11 de setembre 50è aniversari del cop d’estat a Xile. Es compleixen cinquanta anys del cop d’estat que va suposar la caiguda del govern de 
Salvador Allende i l’inici de la dictadura militar d’Augusto Pinochet, que va durar fins al 1990.

25-30 de setembre 78a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Una cita anual que reuneix tots els líders mundials per avaluar 
l’estat actual de les seves polítiques nacionals i la seva visió del món.

Octubre Eleccions generals al Pakistan. La crisi política que viu el país després de la destitució del primer ministre, Imran Khan, el mes 
d’abril, i l’elecció de Shehbaz Sharifper substituir-lo, ha elevat la tensió a pocs mesos d’unes eleccions en les quals l’exèrcit pot jugar 
un paper rellevant. El partit de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), porta mesos fent pressió als carrers amb protestes i manifestaci-
ons freqüents.

Octubre Eleccions parlamentàries a Ucraïna. Previstes per al mes d’octubre, renovarien els escons de la Rada Suprema. La guerra, però, 
podria ajornar aquests comicis fins al 2024, per celebrar-los conjuntament amb les presidencials, previstes per a aquell any.

Octubre Eleccions regionals a Alemanya. Se celebren eleccions regionals als estats de Baviera i Hessen. Serviran com a termòmetre dels 
suports que tenen els partits polítics que sustenten actualment el govern federal —SPD, Liberals i Verds—, així com per mesurar el 
grau de suports del partit d’ultradreta, Alternativa per a Alemanya (AfD).

10 d’octubre Eleccions generals a Libèria. S’elegeix el president i els diputats de la Cambra de Representants. El titular actual, George Weah, ha 
anunciat la seva intenció d’optar a la reelecció. La seva figura ha estat qüestionada pels Estats Units, amb acusacions de corrupció, 
secundades per l’oposició i grups de drets humans, la qual cosa pot comprometre la candidatura i els suports interns que rebi.

21 d’octubre 30è aniversari de la guerra civil de Burundi. Les primeres eleccions multipartidistes celebrades el 1993 van donar la victòria a 
Melchior Ndadaye, esdevenint així el primer hutu a ocupar la presidència del país. Pocs mesos després, un cop d’estat va posar fi a la 
seva vida i va iniciar un conflicte civil que va durar fins al 2005 i que va provocar, pel cap baix, la mort de 300.000 persones.

29 d’octubre Eleccions presidencials i legislatives a l’Argentina. El malestar social per l’augment dels preus i l’elevat deute públic argentí, 
que llastra l’economia del país, poden passar factura a l’oficialista Front de Tots que, ara com ara, s’enfonsa a les enquestes. Tot i que 
els principals partits encara no han definit candidat, la polarització social que es viu a l’entorn de Cristina Fernández de Kirchner 
marca ja la precampanya.

29 d’octubre Centenari de la República de Turquia. Es compleixen cent anys des que Mustafà Kemal Atatürk va proclamar la República de 
Turquia, tal com es va establir al Tractat de Lausana, després de la fi de la Primera Guerra Mundial, que definia les fronteres de la 
Turquia moderna, com també de Grècia i Bulgària.
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29 d’octubre Eleccions regionals i locals a Colòmbia. Es trien els governadors dels trenta-dos departaments colombians, els diputats de les 
assemblees departamentals, els alcaldes i els regidors municipals i els edils de les juntes administradores locals. Primera prova de foc 
per mesurar el suport popular al govern nacional de Gustavo Petro després de la seva victòria el 2022.

Novembre Cimera APEC. Els Estats Units acolliran una nova edició del principal fòrum econòmic i geoestratègic de la regió Àsia-Pacífic, que 
reuneix vint-i-un països i que se celebrarà sota el lema «Crear un futur resistent i sostenible per a tots». 

30 de novembre 
-12 de desembre

Cimera sobre el Canvi Climàtic COP28. Dubai acollirà una nova edició de la major cimera mundial sobre el canvi climàtic, que 
recollirà el testimoni de la COP27, celebrada a Egipte, el major assoliment de la qual ha estat l’aprovació d’un fons especial per cobrir 
els danys a països vulnerables al canvi climàtic.

21 de novembre 10è aniversari de l’Euromaidan. La decisió del Govern ucraïnès de no signar l’Acord d’Associació UE-Ucraïna aprovat pel Parla-
ment ucraïnès va desencadenar un seguit de manifestacions i disturbis a tot el país que van provocar la renúncia del president Víktor 
Ianukóvitx i del govern de Mikola Azàrov.

Desembre Eleccions generals a Espanya. La coalició d’esquerres que governa el país aspira a la revàlida en unes eleccions marcades per la 
polarització política i social, i per l’impacte de la pandèmia i la guerra a Ucraïna en l’economia del país. El principal partit opositor, 
el Partit Popular, aspira a alçar-se amb la victòria amb la incògnita de quins suports externs podrà necessitar, principalment de la 
formació d’extrema dreta VOX.

Desembre Eleccions presidencials a Madagascar. L’actual president Andry Rajoelina, que acumula dos mandats presidencials, aspira a la 
reelecció. A l’oposició, el més ben situat és l’expresident Marc Ravalomanana. Mentre, en els darrers mesos, el sud del país ha afrontat 
fortes tensions socials causades per la crisi alimentària i climàtica.

Desembre Eleccions generals a Bangladesh. El Govern de la Lliga Awami, dirigit per la primera ministra Sheikh Hasina, aspira a revalidar el 
poder després de tres mandats consecutius. El Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP), principal partit opositor, liderat per Amanu-
llah Aman, té opcions per aconseguir vèncer en unes eleccions que es preveuen conflictives, tal com han anunciat organismes 
internacionals en matèria de drets humans, preocupats per l’augment de la repressió política per part del govern de Hasina.

Desembre Eleccions presidencials, parlamentàries i locals al Gabon. La família Bongo ocupa la presidència del país des del 1967 —pri-
mer, Omar Bongo, fins a la seva mort el 2009, i, tot seguit, el seu fill, Ali Bongo— fins a l’actualitat. L’oposició afronta dividida aquestes 
eleccions, encara que està en negociacions obertes per concórrer conjuntament i poder ser una alternativa creïble per desbancar 
la candidatura de Bongo.

Pendent Cimera bilateral de l’ASEAN i el Japó. Tòquio serà la seu d’una cimera política que agruparà el principal organisme regional 
del sud-est asiàtic amb una de les principals potències regionals, per commemorar el 50è aniversari de la seva relació. Es produirà, 
a més, en un moment de gran complexitat a la regió per l’agressiva diplomàcia de l’altre gran actor regional en matèria comercial, 
tecnològica, i de seguretat i defensa, la Xina.

Pendent Eleccions generals a Birmània. Existeixen molts dubtes que l’anunci d’eleccions per al 2023 fet pel general Min Aung Hlaing 
pugui materialitzar-se, atesa la profunda crisi política i social que hi ha al país. Cal recordar que una junta militar governa Birmània 
des del cop d’estat que va perpetrar l’exèrcit el mes de febrer del 2021 contra el govern democràtic liderat per Aung San Suu Kyi.

Pendent Eleccions regionals a l’Iraq. El Parlament de la regió autònoma del Kurdistan, del nord de l’Iraq, que va estendre per un any el seu 
mandat, votarà la seva renovació en un context de forta tensió política i militar a la regió, i de paràlisi política al país, especialment al 
Govern i el Parlament iraquians.

Pendent Fòrum de Líders de les Illes del Pacífic. És el principal fòrum de discussió panregional d’Oceania, que agrupa els interessos de 
divuit estats i territoris en matèria de canvi climàtic, ús sostenible dels recursos marítims, seguretat i cooperació regional. Es tracta 
d’un espai geogràfic d’interès creixent per part de la Xina i els Estats Units, que han iniciat una carrera diplomàtica per atreure alguns 
d’aquests països i territoris vers les seves esferes d’influència.

Pendent Cimera de l’ASEAN. Indonèsia acollirà una nova edició d’aquest organisme regional que agrupa deu països del sud-est asiàtic, sota 
el lema «Assumptes de l’ASEAN: epicentre del creixement».

Pendent Cimera UE-CELAC. L’última cimera d’alt nivell entre la Unió Europea i la Comunitat d’Estats Llatinoamericans i del Carib (CELAC) 
va tenir lloc el 2015. L’alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha anunciat la seva intenció 
de celebrar una nova trobada sota el paraigua de la presidència espanyola del Consell de la UE. Es busca rellançar i estrènyer les 
relacions comercials, econòmiques, energètiques, alimentàries, en matèria de transició digital i de medi ambient entre tots dos blocs.

Pendent XV Cimera dels BRICS. Sud-àfrica acollirà una nova edició de la cimera dels BRICS (el Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica) amb la 
sortida de la crisi econòmica provocada per la pandèmia i els impactes de la guerra a Ucraïna com a eixos centrals. Es preveu abordar 
l’ampliació formal d’aquest grup a països tercers que han anunciat la seva intenció d’iniciar el procés d’adhesió.

Pendent XXXII Cimera de la Lliga Àrab. L’Aràbia Saudita acollirà una nova edició de la principal organització política que agrupa països 
de l’Orient Mitjà i el Nord de l’Àfrica. Les tensions creixents entre alguns dels seus membres, el conflicte palestinoisraelià, qüestions 
de seguretat alimentària i energètica i els impactes regionals causats per la guerra a Ucraïna seran alguns dels temes principals de 
discussió i debat entre els líders dels vint-i-dos països membres. 

Pendent III Fòrum de la Franja i la Ruta per a la Cooperació Internacional. La Xina ha proposat la celebració de la tercera cimera 
sobre la Iniciativa de la Franja i la Ruta després de quatre anys de pausa a causa de la pandèmia de la COVID. Aquest esdeveniment 
marcarà la primera dècada des de la presentació del projecte i té com a objectiu donar un major ímpetu al desenvolupament de la 
regió de l’Àsia Pacífic després de la pandèmia. En edicions prèvies, el fòrum va arribar a reunir delegacions i representants de més 
de 200 països. 


