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Rússia extraurà gas de Kirguizistan 

Març 1, 2010 

Kirguizistan  i  Rússia  han  signat  un 
acord  per  a  un  projecte 
d’investigació conjunta en el mercat 
d’hidrocarburs i gas de Kirguizistan. 

L’acord  el  va  anunciar  ahir  Daniar 
Usenov,  primer ministre  kirguís,  en 
la reunió que va mantenir el dissab‐
te a Moscou amb  la comissió encar‐
regada de  la relació comercial entre 
els dos països  (Kyrgyz‐Russian  Inter‐
governmental Commission). 

El  primer  pas  serà  segurament  la 
venda  del  holding  estatal  kirguís  a 
l’empresa  gasística  russa  Gazprom. 
Segons  paraules  del  Sr.  Usenov: 
“Aquesta venda donarà equipament 
d’alta  tecnologia  i  altres  avantatges 
al país”. També es preveu que Gaz‐
prom proveeixi de gas Kirguizistan a 
un preu menor que l’actual. 

El  Sr. Usenov  va  afegir que per pri‐
mer cop Rússia s’interessa pel subsòl de Kirguizistan. 
Actualment l’ex‐pais soviètic no disposa de la tecno‐
logia necessària per extraure  i comercialitzar petroli 
i  per  tant  necessita  d’aquest  acord  amb Moscou  i 
Gazprom. 

Recordem  que  actualment  Europa  depèn  en  gran 
mesura del gas  rus  i que  actualment està en  cons‐
trucció el gasoducte del mar del Nord entre Rússia  i 
Alemanya, per evitar que el gas passi per Ucraïna  i 
Bielorrússia. Recentment,  tal  i  com varem publicar, 
altres països com  la Xina s’han mostrat també  inte‐
ressats en els recursos naturals d’Àsia Central. 

L’acord  comercial  signat  a  Moscou  entre  els  dos 
països anirà fins al 2013. El president de la comissió 
de  seguiment  de  l’acord  és  l’actual  ministre 
d’energia  rus,  Sergei  Shmatko.  El  Sr.  Smatko  havia 
estat  cap  d’estratègia  econòmica  d’Energoatom, 
holding  estatal  rus  encarregat  juntament  amb 
d’altres  organismes  de  l’organització  de  l’energia 
nuclear russa. 

Des  del  2005  és  president  de  l’Atomstroyexport 
(monopoli estatal per a l’exportació d’energia nucle‐
ar a altres països), controlada en part per Gazprom. 
Des del 2008  i amb  l’arribada del president Medve‐
dev al poder, és també ministre d’energia. 
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La FED analitza la relació de grups financers amb Grècia  
Març 02, 2010 

Com  ja  varem  comentar  en  els  nostre  article  del 
passat dia 4 de febrer, el govern grec ha estat false‐
jant els seus comptes públics. 

Des de fa unes dues setmanes que es sospita que el 
grup  d’inversió  nord‐americà  Goldman  Sachs  va 
ajudar  al  govern  grec  a  falsejar  aquests  comptes. 
Aquests darrers dies, però, ha estat quan la Reserva 
Federal  d’Estats  Units  (FED)  ha  donat  un  cop  a  la 
taula  i  s’ha  involucrat en el  tema.  Segons Ben Ber‐
nanke,  president  de  la  FED,    s’està  examinant  els 
negocis que Goldman Sachs i altres entitats finance‐
res de Wall Street van realitzar a Grècia, segons  les 
paraules del Sr. Bernanke en una  recent aparició al 
Senat. 

El  principal  delicte  que  s’investiga  és  si Grècia,  so‐
bretot durant  l’any 2001, va amagar el seu enorme 
deute  públic  a  través  d’instruments  financers  com 
els  derivats  i  si  aquestes  grups  inversors  ho  varen 
facilitar. El fet és que els crèdits no varen ser comp‐

tabilitzats a  les  comptes públiques  com a  tals,  sinó 
com a operacions monetàries. 

La quantitat de deute públic  falsejat és de quasi un 
100% més  del  que  es  declarava:  l’estat  informava 
d’un dèficit d’un 6,7% del PIB, mentre que  les xifres 
reals mostren un 12,7%. 

El  president  de  la  FED  assenyalà  també  que  està 
segur  que  la  SEC  (Comissió  del  Mercat  de  Valors 
nord‐americà)  també  està  investigant  el mateix  te‐
ma, tot i no haver‐se pronunciat de moment. 

 

Síria s’està liberalitzant econòmicament  
Març 03, 2010 

Síria  es  dirigeix  d’una  economia  planificada  a  una 
economia de mercat. Ha anunciat noves mesures en 
el  sector  financer  per  promoure  l’arribada 
d’inversions estrangeres. 

A partir d’una llei del 4 de gener passat, els inversors 
estrangers poden adquirir fins al 60% (abans era un 
49%)  del  capital  d’un  establiment  bancari  privat  a 
Síria, segons el Sr. Adib Maiala, governador del Banc 
Central Siri. 

El  fet de  ser minoritari  en  el  capital  “constituïa un 
obstacle” per als  inversors estrangers, per exemple 
els bancs europeus, va continuar. 

Una  llei d’abril de 2001 havia autoritzat els establi‐
ments bancaris privats, amb  la  condició que el  seu 
capital  estigués  de  forma  majoritària  en  mans 
d’accionistes sirians. Aquesta legislació s’inscrivia en 
el marc de  la  liberalització de  l’economia  impulsada 
pel  president  Bashar  al‐Assad,  en  el  poder  des  de 
l’any 2000. 

D’altra banda, Síria va autoritzar als bancs privats a 
augmentar el  seu  capital, que passarà de 30 a 200 
milions  de  dòlars,  va  indicar Maiala.  En  els  bancs 
privats  islàmics els  serveis  s’adeqüen a  la xaria  (llei 
islàmica),  podran  estar  dotats  d’un  capital  de  300 
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milions de dòlars,  en  lloc de 100 milions de dòlars 
d’abans, va afegir. 

Maiala  va  dir  que  com  a  conseqüència  d’aquest 
augment, s’injectaran uns 2.200 milions de dòlars en 
tres anys en el sector bancari siri. També va subrat‐
llar que s’acordaran autoritzacions a cinc bancs pri‐
vats  localitzats  a  Síria.  Aquestes  mesures  van  ser 
adoptades per “donar suport a  les reformes econò‐
miques  i  el  procés  de  desenvolupament  a  Síria”, 
segons Maiala. 

Finalment, el governador del Banc Central va anun‐
ciar la supressió de tots els obstacles per a la libera‐
lització canviària” a Síria. En efecte, des de fa menys 
d’un mes, els sirians estan autoritzats a “fer transac‐
cions  en  divises  estrangeres  fins  a  una  suma  de 
10.000  dòlars  per mes”,  una  cosa  inèdita,  va  con‐
cloure. 

Al‐Manahi, director general del Fons Monetari Àrab, 
va elogiar en una  trobada  recent amb Abdullah Al‐
Dardari  (conseller del Ministeri d’Economia Siri)  les 
reformes econòmiques  i monetàries que està duent 
a terme Adib Maiala. 

L’informe econòmic de la CIA 

Des de  l’editorial pensem que és difícil trobar  infor‐
mació econòmica del país àrab. Això ens ha fet fixar‐
nos  i  comentar  el  petit  informe  econòmic  que  ha 
elaborat recentment la CIA. 

Les  recents mesures  del  govern  del  rei  Bashar  al‐
Assad s’emmarquen en un procés  liberalitzador po‐
sat en marxa els darrers anys. Aquestes liberalitzaci‐
ons  s’estan  transformant  en  polítiques  econòmi‐

ques,  tals  com:  retalls  en  el  tipus  d’interès  oficial, 
promoció  del  sector  financer  local,  obertura  de  la 
borsa de Damasc, … 

Tot  i  això,  l’economia  continua  estant  fortament 
regulada i si més no a curt termini sembla que segui‐
rà  així,  amb  una  alta  taxa  d’atur  (9,2%),  alta  taxa 
d’inflació (entorn al 15%) i alta taxa de dèficit públic 
(entorn al ‐4,1% del PIB). 

Des  de  l’editorial  d’Ekonomicus  pensem  que  val  la 
pena  fixar‐se  un moment  en  la  recent  evolució  de 
Dèficit  Públic  Siri  (segons  dades del  Fons Monetari 
Internacional), que es pot veure al gràfic següent. 

 

Observem un fort augment del deute estatal, fet que 
pot  haver  provocat  la  preocupació  del  govern  i  el 
posterior procés liberalitzador començat el 2009 per 
tal d’alleugerar de pes els comptes estatals. Val a dir 
també que per a una economia com  la síria,  les da‐
des molts cops no són del tot fiables. 

Finalment,  pel  que  fa  al  PIB  trobem  que  Síria  ha 
crescut un 2,2% en termes reals (restant‐ne  la  infla‐
ció). Aquesta dada és prou  rellevant en un  context 
on la crisi ha afectat a les exportacions de petroli del 
país (sector clau per a Síria). 
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El Banc Central Europeu manté el tipus d’interès oficial en l’1%  
Març 04, 2010 

El  francès  Jean  Claude  Trichet,  president  del  Banc 
Central Europeu, ha anunciat que es mantindran els 
tipus d’interès en l’1%. 

En  la  roda de premsa després de  la  reunió general 
del Banc Central, el Sr. Trichet va dir que veu signes 
de recuperació econòmica, però aquesta sembla ser 
“irregular”. Concretament preveu un creixement del 
PIB per al 2010 entre un 0,4 i un 1,2%, i per al 2011 
d’un 0,5 fins un 2,5%, front al 0,2 i el 2,2% que havia 
pronosticat el passat desembre. 

Pel que fa a al sector bancari, ja ha anunciat el retall 
d’algunes mesures a aquest sector: les injeccions de 
liquiditat que es  feien  trimestralment  ja no  seran a 
un tipus fix sinó que hi haurà una puja entre bancs a 

tipus  variable. De  tota manera,  la principal  font de 
finançament dels bancs a curt termini, la liquiditat a 
una setmana vista, no es toca. 

És ja un tòpic que els bancs centrals es coordinen. És 
així que mitja hora  abans de  conèixer‐se  la decisió 
del Sr. Trichet, el Banc Central d’Anglaterra ha man‐
tingut, tal  i com es preveia, els tipus d’interès en el 
0,5%. 

 

Lula preveu un desenvolupament perllongat de                
l’economia de Brasil  

Març 05, 2010 

Segons  Lula da  Silva, president de Brasil, el país és 
dels menys afectats per  la crisi financera. Concreta‐
ment, va sostenir que, mentre els països més desen‐
volupats entraven en recessió  i perdien  llocs de tre‐
ball, a Brasil “es va seguir generant  treball  i renda  i 
es va seguir reduint l’abisme social”. 

En el que  serà el  seu últim  any de mandat,  ja que 
lliurarà el càrrec  l’1 de gener del 2011 al triomfador 
de  les eleccions d’octubre,  Lula va dir que el Brasil 
mantindrà indicadors macroeconòmics “saludables”, 
amb  la  inflació “controlada”  i els comptes públics ” 
equilibrades “.  Estem parlant d’una inflació del 4,3% 
i un superàvit públic del 3,18% del PIB per al 2009. 

Va subratllar que el país comptava, el 31 de desem‐
bre  passat,  amb  unes  reserves  internacionals  de 

239.000 milions de dòlars, que suposen un fort ma‐
talàs davant de qualsevol nova turbulència. 

Lula va valorar especialment la gestió del seu Govern 
en  l’apartat social,  i va assegurar que  les seves polí‐
tiques públiques han permès que des de l’any 2003, 
quan  va assumir  la Presidència del país, 20 milions 
de persones “hagin sortit de la pobresa”. 

Va  citar  diversos  programes,  com  el Borsa  Família, 
que  beneficia  gairebé  dotze milions  de  famílies  de 
baixa  renda,  i  va  dir  que  aquest  tipus  d’iniciatives 
han permès que “els beneficis del desenvolupament 
siguin distribuïts entre tota la societat”. 

També  va  destacar  el  potencial  energètic  que  el 
Brasil ha arribat amb  la troballa d’enormes reserves 
de petroli en aigües de l’oceà Atlàntic i la forta apos‐
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ta del Govern en projectes que apunten a diversifi‐
car la matriu de generació d’energia al país. 

Pel que fa a la seva política exterior, va destacar que 
el Brasil “va estar present en tots els fòrums interna‐
cionals” en què es van buscar alternatives per afron‐
tar  la crisi global, “des de  les Nacions Unides fins el 
Grup  dels  20″,  i  va  reiterar  la  seva  opinió  de  que 

encara ha d’impedir que augmenti el “proteccionis‐
me” en el comerç mundial. 

L’única “pedra” en el camí de Brasil pot ser, creiem 
des  d’Ekonomicus,  la  recent  apreciació  del  Real 
(moneda del Brasil), 2,3 Reals per dòlar a gener 2009 
a 1,7 Reals per dòlar desembre 2009, pot suposar un 
contratemps per a la indústria exportadora del país. 

 

 
Majors sancions econòmiques per evitar un Iran nuclear?  

Març 06, 2010 

Des dels passats comicis al  Iran de 
l’estiu de 2009, que es  van  saldar 
en  un  frau  segons  els  equips 
d’observadors  internacionals,  les 
recurrents  protestes  ciutadanes 
pels carrers de la capital són vistes 
com  una  escletxa  en  la  que  la  di‐
plomàcia  internacional  pot  actuar 
amb  la  finalitat  de  contribuir  a 
desestabilitzar  el  règim  de  Mah‐
mud  Ahmadineyad.  L’objectiu,  és 
clar, és evitar que el règim teocrà‐
tic actual aconsegueixi  la capacitat 
per produir  la bomba atòmica. A  la premsa  interna‐
cional, cada cop són més comuns els posicionaments 
per part d’analistes,  grups de pressió o  think‐tanks 
en favor de dos possibles estratègies pel país: sanci‐
ons econòmiques més dures o passar a  l’acció mili‐
tar. 

Actualment,  l’aplicació de  les sancions s’han centrat 
en  dificultar  al màxim  la  capacitat  de  finançament 
dels bancs  iranians  i dels consorcis empresarials de 
la  Guardia  Revolucionària,  el moviment  islàmic  en 
que  centra  el  seu  poder  Ahmadineyad  i  l’aiatol∙là 
Khamenei.  Aquesta  és  la  via  a  la  que  sempre  han 
donat suport els governs europeus i a la que Obama 
s’hi ha sumat des de que va arribar al poder. Si bé és 

cert que contribueix a empitjorar  la situació econò‐
mica al  Iran,  ja de per sí complicada degut a  la pès‐
sima  gestió  dels  ingressos  petroliers  per  part  del 
govern, tot sembla indicar que un indicador tan clar 
com  són  els  fluxos  d’inversió  estrangera  directa  al 
país  no  s’han  vist  afectats:  durant  l’any  2008  van 
ascendir  a  905  milions  de  dòlars,  tan  sols  un  2% 
menys  del  nivell  que  va  assolir  al  2005,  durant 
l’últim  any  de mandat  del  reformista Muhammad 
Jatami, tal com es veu al gràfic. A més, tampoc hi ha 
evidència  d’un  canvi  d’actitud  per  part  del  règim 
actual. 

El punt d’inflexió de  la diplomàcia contra  Iran sem‐
bla ser l’extensió de les sancions a un sector en que 
els  iranians,  i  també els  europeus, hi  tenen molt  a 
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perdre: les importacions de gasolina i petroli refinat, 
juntament amb el negoci de les assegurances lligat a 
aquest  sector. Tot  i  ser un  important productor de 
petroli, Iran manca de la capacitat per poder refinar‐
lo  i  convertir‐lo  en  combustible  i  ha  d’importar  el 
40%  de  la  gasolina  consumida,  la  qual  està  forta‐
ment  subvencionada.  Els  efectes  econòmics  poden 
ser molt negatius ja que aquest producte és de vital 
importància, com en qualsevol altra economia; però 
també és cert que hi ha molts interessos empresari‐
als estrangers en aquest comerç. 

Les operacions d’importació de gasolina al Iran estan 
gestionades per empreses europees, a destacar BP, 
Vitol,  Shell  o  Total.  Com  que  els  carregaments  en 
vaixell  no  arriben  als  ports  iranians  sense  una  cor‐
recta  assegurança,  les  asseguradores  noruegues, 
britàniques  i  alemanyes  controlen  bona  part  del 
negoci també, encapçalades per Lloyd’s, Munich Re i 
Allianz (tot i que les darreres han anunciat l’aturada 
de les seves operacions al país). Aquest és un factor 
determinant  que  explicaria  perquè  tradicionalment 
els  principals  mandataris  europeus  s’han  mostrat 
reticents a endurir fins a aquest extrem les mesures 
contra Iran. En cas que la legislació sobre sancions al 
comerç  de  petroli  refinat  i  les  assegurances  sigui 
acordada pels països occidentals, les possibilitats de 
fer negoci deixaran d’existir en la seva gran majoria i 
les empreses es veuran obligades a retirar el capital i 
les inversions en un sector clau d’Iran. 

Però  tot  i que darrerament els  líders europeus han 
expressat  la voluntat d’atacar aquest punt dèbil de 
l’economia  iraniana,  l’èxit  final  no  està  només  en 
convèncer als europeus de que tenen més a guanyar 
que no a perdre, sinó en aconseguir el suport de  la 
Xina en aquesta causa. La Xina  i  Iran tenen necessi‐

tats mútues que podrien portar a formar una aliança 
consistent:  Iran  s’està  convertint  en un dels princi‐
pals proveïdors de petroli cru i gas al gegant asiàtic, 
que  necessita  satisfer  la  seva  creixent  demanda 
d’energia, i alhora representa un important i proper 
mercat  per  les  exportacions  xineses.  És  en  aquest 
sentit  que  tot  sembla  indicar,  de moment,  que  el 
suport de la Xina està molt lluny encara de donar‐se 
i que mantindrà la seva tradicional postura de calcu‐
lada neutralitat, fet que pot debilitar força la capaci‐
tat d’influència d’europeus  i americans  sobre el  rè‐
gim dels aiatol∙làs. 

Mitjans  de  comunicació  partidaris  d’una  política 
més dura 

És notòria la influència que estan exercint en aquest 
tema els grans nuclis d’opinió d’Europa i Estats Units 
a  través  dels mitjans  de  comunicació;  cal  destacar 
articles i editorials a mitjans com Wall Street Journal 
o The Economist que es posicionen clarament a  fa‐
vor d’una  línia el més dura possible contra  Iran. De 
fet, a meitats de gener de 2010, The Economist va 
impulsar,  a  través  de  la  seva  pàgina web  i  durant 
una setmana, un debat sota un títol força explícit: És 
l’hora d’atacar Iran? (Is it time to strike Iran?). 

La conclusió dels experts de The Economist: no s’ha 
dit que cal atacar immediatament Iran, però tampoc 
que no arribarà un dia en que s’haurà de fer. La con‐
clusió dels editors d’Ekonomicus: com en tota qües‐
tió econòmica, cal mirar més enllà i avaluar els efec‐
tes que qualsevol política pugui tenir sobre tercers i 
a llarg termini; per tant, esperem que la racionalitat, 
i la diplomàcia, segueixi predominant. 

 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Iran 
[1] The Economist Debates – Is it time to strike Iran? 
http://www.economist.com/debate/overview/161&sa_campaign=debateseries/debate39/ads/house/160 


