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Les borses asiàtiques pateixen les paraules de Kim Jong‐il  

Maig 25, 2010 

L’índex  borsari  japonès  (Nikkei)  va  caure  ahir  un 
3,06%,  fins  a  situar‐se en els 9.459,89 punts, en  el 
seu  pitjor  tancament  en  sis mesos,  des  del  30  de 
Novembre. L’índex porta acumulat una pèrdua d’un 
11,22%  des  de  principis  d’any.  Segons  sembla,  les 
causes principals d’aquesta forta caiguda han estat: 

Descens  de  l’euro  per  por  a  que  els  problemes  a 
Europa  incloguin  ara  la  salut  dels  bancs  i  la  crisi 
s’estengui a més països. 

Relacionat amb  l’anterior,  la situació bancària euro‐
pea no és ni molt menys bona, i això preocupa tam‐
bé  als mercats  asiàtics. A més, encara  s’agreujaren 
més  les  expectatives  negatives  amb  la  intervenció 
del Banc d’Espanya a CajaSur.  

Ja s’apunta, però, que la principal causa és també la 
notícia de que el líder de Corea del Nord, Kim Jong‐il, 
va donar l’ordre al seu exèrcit d’estar preparat per al 

combat  amb  Corea  del  Sud,  després  que  Seül 
l’acusés  de  torpedinar  al  març  una  corbeta  sud‐
coreana i acabar amb la vida de 46 marins. Per això, 
també  el won  sud‐coreà  es  desploma  un  4,6%  en‐
front del  ien  japonès,  i el Kospi  (índex borsari  sud‐
coreà) perd un 2,8%.  

Altres indicadors 

Per  la  seva  part  el  segon  indicador  de  Tòquio,  el 
Topix, que agrupa tots els valors de la primera secció 
ha  suavitzat  les  seves  pèrdues  al  2,3%.  L’indicador 
regional MSCI  Àsia  Pacífic  també  retalla  posicions, 
un 2,7% i va tancar en el seu nivell més baix des del 
30 de juliol. El Hang Seng de Hong Kong es va depre‐
ciar un 2,4%, i la Borsa de la Xina va perdre més del 
2%, després de  l’avanç del 3% que va experimentar 
en  la  jornada  anterior  entre  especulacions  que  el 
Govern  refredaria  els  seus  plans  de  frenar 
l’especulació immobiliària. 

 

Evolució del Nikkei al llarg del 2010 

Dubai i Abu Dhabi promouen la centralització del deute actual i 
coordinació de futurs préstecs entre les entitats federals  

Maig 26, 2010 

A  finals  de  la  setmana  passada  es  va  fer  oficial 
l’acord  definitiu  pel  qual  el  grup  Dubai  World  (el 

gran consorci  inversor que va suspendre pagaments 
a finals de 2009 que va provocar que les finances de 
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l’emirat  haguessin  de  ser  rescatades  a  l’abril 
d’aquest any per Abu Dhabi) reestructurava el deute 
contret  i  impagat de més de 23.000 milions de dò‐
lars, sempre amb el suport del propi govern de Du‐
bai  i  pel  d’Abu  Dhabi.  Aquest  acord  consisteix  en 
pagar un primer  tram en 5 anys als bancs creditors 
per valor de 4.400 milions de dòlars i periodificar‐ne 
10.000  milions  durant  un  període  de  8  anys;  els 
9.000 milions  de  dòlars  restants  es  convertiran  en 
fons  propis  del  consorci  Dubai World  al  permetre 
entrar al capital als creditors que ho sol∙licitin. 

El més  interessant d’aquest  cas, però, no és pas  la 
reestructuració del deute  i  la forma en que  l’emirat 
n’ha sortit airosament, sinó  les conseqüències  insti‐
tucionals a nivell dels Emirats Àrabs Units. Es desen‐
voluparà un programa d’ampli abast a nivell financer 
amb  l’objectiu  de  “corregir  les  vulnerabilitats  del 
nostre sistema  financer”, segons va anunciar el cap 
del Comitè Fiscal Suprem de Dubai, institució que va 
participar també en el rescat del deute milionari. 

Aquest programa consistirà en la creació d’una ofici‐
na per gestionar de forma clara i centralitzada tot el 
volum  de  deute  federal  contret  pels  Emirats  amb 
l’objectiu de regular de forma més eficient el finan‐
çament extern. Aquesta oficina es dissenyarà, d’una 
banda,  a  nivell  federal  per  coordinar  el  possible 
augment del deute de les entitats relacionades amb 

els governs i, d’altra banda, a nivell de Dubai amb la 
funció  de  centralitzar  i  identificar  transparentment 
el procés de presa de decisions sobre deute públic. 

Precisament,  una  d’aquestes  vulnerabilitats  a  les 
que es referia el Comitè Fiscal Suprem consisteix en 
la falta de transparència de  la despesa en projectes 
opulents  (com  grans  gratacels  i  illes  artificials  de 
luxe)  i  la manca d’informació sobre  l’abast de  la  in‐
volucració  del propi govern dubaití. Abu Dhabi hau‐
ria exigit la correcció d’aquests defectes a fi d’aplicar 
els mecanismes de rescat contemplats fa uns mesos. 
Una altra vulnerabilitat del sistema s’ha trobat en les 
lleis  d’insolvència  de  els  empreses  de  Dubai,  que 
s’esperen  adaptar  als  principis marcats  per  cànons 
internacionals, a fi de recuperar la credibilitat en els 
negocis de l’emirat. 

En definitiva, entrant en l’àmbit polític de tot plegat, 
aquesta  nova  política  permet  guanyar  encara més 
influència a Abu Dhabi a nivell regional. És la contra‐
partida  que  els  governants  de  Dubai  han  hagut 
d’acceptar, ja que la participació d’aquest emirat (el 
més ric de tots i el que posseeix més del 90% de les 
reserves de petroli de  l’Estat) és  la clau que ha per‐
mès que  l’estructura vigent als Emirats Àrabs Units 
s’ensorrés. 

 

 

 
Qui és Vladimir Putin? (III)  

Maig 27, 2010 

(III)  Cap  dels  Serveis  Secrets  i  Cap  del  Consell  de 
Seguretat (1996 – 1998) 

Nascut a Leningrad (actual Sant Petersburg) el 1952, 
Vladimir Putin és segurament una de les 10 persones 
més influents del món. President de Rússia entre els 
anys 2000 i 2008, és l’actual Primer Ministre Rus. La 
vida d’aquest fill únic de pare  invàlid és una peripè‐

cia,  segurament  per  a molta  gent desconeguda.  És 
segurament  l’objectiu únic d’aquesta sèrie d’articles 
descobrir qui hi ha darrere Vladimir Putin i qui és en 
realitat. 

Aquest  article  és  la  continuació  de  la  segona  part: 
Inici de la carrera política (1991 – 1996). 
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Així  doncs,  després  de  graduar‐se  en  Dret  per  la 
Universitat de Leningrad,  treballar pel KGB de 1975 
a 1990 en diversos treballs, sobretot a l’Alemanya de 
l’Est,  acabà  finalment  el  1990    com  a  assessor  en 
assumptes de cooperació internacional del rector de 
la  seva  antiga  universitat.  Segons  sembla,  durant 
aquest període Putin va abandonar el servei actiu al 
KGB[1]  i va entrar en el cercle de col∙laboradors de 
Anatoli Sobchak, antic professor seu a  la facultat de 
Dret i, com a diputat al Congrés Popular de la URSS, 
un dels més preclars partidaris de  la Perestroika de 
Mikhaïl Gorbatxov. 

El  20  d’agost  d’aquest  any,  amb  Sobchak  convertit 
en alcalde de Leningrad i en plena incertesa pel cop 
d’Estat  comunista  contra  Gorbatxov,  el  putsch  de 
Moscou[2],  del  dia  anterior,  Putin  es  va  donar  de 
baixa  de  la  reserva  del  KGB  i  va  passar  a  dirigir  el 
comitè  de  relacions  internacionals  de  l’ajuntament 
de Leningrad. De 1994 a 1996 es convertí en primer 
tinent  d’alcalde  de  la  rebatejada  Sant  Petersburg. 
Segons sembla,  la gestió de Putin es basà en moure 
els contactes de  la seva època com espia, va contri‐
buir a que importants firmes alemanyes fessin inver‐
sions en  infraestructures, si bé  les presumptes  irre‐
gularitats en  la  concessió de  llicències d’exportació 
de  metalls  a  productors  locals  van  ser  objecte 
d’algunes investigacions per part de diputats locals. 

El 1995 va ser elegit per encapçalar la secció local de 
Nostra Casa és Rússia (NDR), partit centrista organit‐
zat pel primer ministre Víktor Txernomirdin. Com a 
conseqüència  que  Sobchak  va  perdre  les  eleccions 
municipals de  juny de 1996, Putin va acabar  també 
el seu treball com a regidor. 

Posteriorment,  l’agost del 1996 fou nombrat adjunt 
també  del  director  d’Assumptes  Exteriors,  Pavel 
Borodin. Putin va passar, el 26 de març de 1997, a 

cap  del  directori  que  controlava  tots  els  altres  de‐
partaments, i després, el 25 de maig de 1998, a vice‐
cap  de  l’Administració  Presidencial,  encarregat  de 
les relacions amb els ens territorials de la Federació. 

Cap dels Serveis Secrets 

Més tard, i segurament tenint en compte el seu pas‐
sat al KGB, fou nombrat per Ieltsin, director del FSB, 
ja amb rang ministerial, en  lloc de Nikolai Kovalyov. 
El  FSB,  que  donava  feina  a  75.000  persones,  havia 
estat constituït el 12 abril 1995 mitjançant un decret 
llei  de  Ieltsin  per  substituir  el  Servei  Federal 
d’Intel∙ligència (FSK), al seu torn l’agència que interi‐
nament  havia  reemplaçat  al  KGB  el  desembre  de 
1993[3]. 

Quan  es  va  conèixer  aquesta  promoció  la  premsa 
russa va inquirir: “Qui és Vladímir Putin?”. En efecte, 
el  flamant director de  l’FSB era un perfecte desco‐
negut per al públic  rus  i  sobre el  seu  ascens no es 
van posar d’acord els observadors, per a uns, obeïa a 
la necessitat de posar al capdavant d’un servei reor‐
ganitzat  i  reforçat  en  les  seves  funcions  seguint  la 
pauta del KGB a un competent ex oficial familiaritzat 
amb  les  qüestions  de  seguretat  i  intel∙ligència,  al‐
tres,  però,  van  parlar  de  nomenament  “polític”  i 
establir la seva lleialtat a tota prova i la seva aversió 
a  robar protagonisme als seus caps, com  les verita‐
bles qualitats per les que Ieltsin li havia escollit. 

L’octubre de 1998 va entrar a  formar part del Con‐
sell de Seguretat de la Federació Russa (SBRF), òrgan 
que, juntament amb el també una mica difuminat en 
les  seves  competències  aparell  presidencial,  repre‐
senta  una  estructura  paral∙lela  del  poder  federal, 
fora del control de la Duma estatal tot i ser més de‐
cisiu que el Govern Federal. 
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El Regne Unit té llestes les primeres retallades fiscals en tan sols 
dos setmanes de govern  

Maig 28, 2010 

Els mercats financers de Londres estan encara nervi‐
osos  i  segueixen  inestables; el Regne Unit acumula 
un dels dèficits fiscals més profunds d’entre  les ma‐
jors economies de  la Unió Europea. Però en només 
dues  setmanes  de  govern,  conservadors  i  liberal‐
demòcrates han aconseguit acordar  i  llençar un pa‐
quet  urgent  de mesures  per  retallar  part  d’aquest 
dèficit en  la balança de comptes. Fins  i  tot  la Reina 
d’Anglaterra  ho  ha  ratificat  ja  públicament  des  de 
Westminster. 

Aquests  primers  passos  per  lluitar  contra  el  dèficit 
suposaran un estalvi de 6.250 milions de  lliures es‐
terlines per  les arques de  l’Estat, quantitat que  su‐
posa el 0.4% del Producte Interior Brut (PIB) britànic. 
Tot  i això, gairebé no sembla un efecte gaire consi‐
derable  comparat  amb  el  dèficit  total,  que  per 
exemple va ascendir fins als 156.000 milions de  lliu‐
res  durant  el  2009.  Això  va  representar  el  11.5% 
sobre el PIB. Per  tant, el que queda clar és que no 
seran  les  úniques  accions  que  aquesta  coalició  Ca‐
meron‐Clegg impulsaran en aquest àmbit. 

Les  retallades  pressu‐
postàries  anunciades 
aquesta  setmana  per 
George  Osborne,  minis‐
tre  d’Hisenda,  i  David 
Laws,  cap de  la  secreta‐
ria del Tresor  (conserva‐
dor  i  liberal‐demòcrata 
respectivament), es cen‐
tren  bàsicament  en  mi‐
llorar  l’eficiència  en  el 
funcionament  dels  Mi‐
nisteris  i  departaments 
governamentals.  Les 
principals  reduccions 

provenen dels següents punts: 

‐                   1.700 milions de  lliures de  la paralització de 
projectes  d’obra  pública  i  renegociació  dels  paga‐
ments a grans proveïdors. 

‐          1.150 milions de lliures de reducció de despe‐
ses discrecionals,  com  serien  l’encàrrec d’informes, 
consultories i desplaçaments de funcionaris. 

‐          1.170 milions de lliures provinents de l’estalvi 
en entitats locals, que s’espera que adoptin mesures 
semblants a les del govern de Cameron. 

Tot  i  l’elevat  dèficit  fiscal,  sobretot  comparat  amb 
altres països europeus, és remarcable que el Regne 
Unit  no  es  vegi  com  un  risc  de  la mateixa manera 
que  sí  ho  és  Grècia,  Portugal  o  Espanya.  De  totes 
maneres, aquesta ràpida decisió s’ha vist motivada, 
tal com han reconegut Osborne i Laws, a “assegurar 
als mercats financers que som seriosos pel que fa a 
la reducció del dèficit”. Certament, el poder financer 
de  la city de Londres s’havia posicionat des de bon 
començament  per  un  govern  de  majoria  absoluta 
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per temor a que una coalició massa dèbil no aconse‐
guís dur a terme  les mesures necessàries per reduir 
l’impacte de la crisi. 

Tal  com  quedava  reflectit,  s’espera  que  al  llarg  de 
l’any  i  de  la  legislatura  es  vagin  succeint  decisions 
sobre  la política  fiscal. De moment es coneixen dos 
moments importants a aquest respecte: per un can‐

tó, el proper mes de  juny es coneixeran noves reta‐
llades  que  s’incorporaran  al  primer  pressupost 
“d’emergència” de David Cameron. Per un altre can‐
tó, a la tardor s’anunciaran els resultats d’una revisió 
profunda  de  les  partides  pressupostàries  actuals 
amb  l’objectiu de poder  assignar més  eficientment 
les properes  retallades necessàries pel país,  segons 
afirmen els dos partits. 

 

Líbia s’ha convertit en el refugi del sector constructor   
Maig 30, 2010 

Com és ben sabut per quasi tothom, el sector de  la 
construcció està en hores baixes en la major part del 
món. Tot  i això,  s’està  registrant un augment de  la 
construcció a Líbia que està atraient de molts inver‐
sors internacionals. Segons sembla, s’està construint 
habitatges, empreses  i  infraestructures per valor de 
43.000 milions de dòlars. 

El  President  libi Muammar  Gaddafi  és  amant  dels 
grans  plans,  i  quan  fa  les  coses  les  fa  grans. 
D’aquesta manera, una  sèrie de gegantins plans es 
realitzaran  al  mateix  temps.  El  règim  de  Gaddafi 
planeja invertir massivament en matèria d’habitatge 
i desenvolupament urbà a la capital del país, Trípoli, 
i altres ciutats de Líbia. A més, s’està portant un gran 
pla de desenvolupament turístic en diversos  llocs al 
llarg de la costa mediterrània. També el món empre‐
sarial ha de  formar part del pla, amb  la  intenció de 
convertir Trípoli en “un centre financer internacional 
per a la regió” de cara a l’any 2012, segons paraules 
del dictador. 

Es  tracta d’un projecte molt avariciós que  té com a 
estrella, la construcció de línies de ferrocarrils d’alta 
velocitat al  llarg de  la costa, connectant Trípoli amb 
Egipte  i Tunísia. A més, xarxes de  carretera  i  ferro‐
carril travessaran el desert del Sàhara, escassament 
poblada,  i per  tant,  connectarà  Líbia amb el Txad  i 
Níger. 

Evidentment,  falta  per  veure  si  aquestes  mesures 
populistes de Muammar Gaddafi es duran  a  terme 
fins al final ó només se’n construirà una part, ja que 
segons sembla, moltes de les obres ja estan en mar‐
xa, tot i que encara no s’han adjudicat la major part 
d’elles, d’inversions milionàries. 

 

Els inversors 

Al  Regne Unit,  el  sector  de  la  construcció  està  ara 
obrint els seus ulls cap a les grans possibilitats a Líbia 
a  mesura  que  el  mercat  britànic  està  entrant  en 
temps difícils. Les organitzacions comercials britàni‐
ques han descobert que “Líbia està realment mirant 
cap  a  Regne Unit  per  buscar  ajuda  i  suport”,  amb 
empreses britàniques com AMEC, Mott MacDonald, 
Mace i Parsons Brinckerhoff obtenint ja contractes al 
país nord‐africà. 
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Segons  declaracions  recents  del  portaveu  de 
l’organització  britànica  de  construcció  comercial, 
SECBE, “els ambiciosos plans de vegades es desenvo‐
lupa amb lentitud a causa de la falta d’experiència”. 
“Líbia pot ser un entorn de negocis desafiant, on  la 
persistència,  la paciència  i  l’optimisme són  les claus 
per fer negocis amb èxit”. Faltarà per veure com es 
desenvolupen en un  futur pròxim  les relacions amb 
el nou govern Cameron‐Clegg. 

Però  no  només  els  inversors  britànics  són  els  que 
han  firmat  contractes milionaris  a  Líbia.  A  Europa, 
italians, grecs i alemanys ja estan ben establerts a la 
riba  sud  del  Mediterrani  i    empreses  dels  Estats 
Units  es  situen  també  actualment  entre  els  grans 
inversors a Líbia. 

Tot i això, potències emergents com la Xina ó Rússia 
ja  han  signat  acords  amb  Gaddafi.  Per  exemple, 
l’empresa  nacional  de  ferrocarrils  de  Rússia  es  va 
afanyar a aconseguir el seu contracte de 2.200 mili‐

ons d’euros per construir una línia d’alta velocitat de 
550 quilòmetres a  la ruta Sirte – Bengasi, a  la costa 
mediterrània del país. Un altre exemple, seria el cas 
de dues grans línies de tren que ja s’han concedit la 
Corporació de Construcció Ferroviària de la Xina per 
un cost desconegut fins ara. 

Marroc: refugi del sector constructor espanyol 

Al seu torn, el sector de la construcció espanyola, un 
dels més  danyats  a  nivell  internacional  per  la  pro‐
funda  crisi  actual,  ja  ha  tractat  de  compensar  les 
pèrdues  del mercat  espanyol  en  el  veí Marroc,  on 
s’està  construint  una  gran  infraestructura  turística. 
Després  de  les  bones  experiències  que  s’estan  ad‐
quirint  al  Marroc,  els  constructors  espanyols 
s’afanyen  ara  per  establir‐se  a  Trípoli, mercat  fins 
ara pràcticament desconegut per a ells. 

 

El Banc Central Europeu assenyala a Alemanya: hi ha culpables de 
l’elevada factura pagada pel rescat de Grècia?  

Maig 31, 2010 

La polèmica està servida: “en un dels països més 
grans de la zona Euro s’ha cregut que, per poder 
aplicar una solució ràpida, el suport públic només es 
podia aconseguir a partir de la dramatització de la 
situació, com per exemple, explicar a la societat que 
l’euro està en perill o considerar la possibilitat 
d’expulsar un país de la zona Euro”. Aquestes parau‐
les, pronunciades recentment per Lorenzo Bini 
Smaghi, membre del Comitè Executiu del Banc Cen‐
tral Europeu, no han caigut gens bé a Alemanya, país 
que s’ha sentit totalment al∙ludit. 

Les paraules de Bini han estat vistes com una crítica 
encoberta  a  la manera  en  que  el  govern  d’Angela 
Merkel ha gestionat la crisi grega i el posterior rescat 

conjunt de la Unió Europea i el Fons Monetari Inter‐
nacional. No és per menys, ja que la dialèctica provi‐
nent  de  Berlín  en  relació  a Grècia  ha  estat,  quant 
menys, agressiva en diversos moments, tan pel que 
fa al govern com als propis mitjans de comunicació 
financers i altres lobbies alemanys. Això ha contribu‐
ït, segons Bini, en augmentar el preu que tota Euro‐
pa ha hagut de pagar pel rescat ja que ha fet remou‐
re els mercats de capitals. 

Si la crítica està secundada per tot el Comitè del BCE 
o tan sols queda emmarcada en una opinió personal, 
és  el  que  no  queda  clar.  Però  el  BCE  ha  hagut 
d’acabar  acceptant  modificar  la  seva  tradicional 
política d’independència a l’acceptar comprar deute 
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públic  dels  estats membres  de  l’Euro,  tot  i  els  dos 
rescats  financers  que  s’han  promogut  (un  inicial 
insuficient de  110.000 milions d’euros  i un  segon  i 
definitiu  de  750.000  milions).  La  resposta  que  ha 
donat Europa al llarg de la crisi, no ha set de cap de 
les maneres, òptima ni eficient, tant per  la descoor‐
dinació inicial com pel temps trigat en llençar defini‐
tivament les propostes acordades. 

Implicacions electorals a Alemanya de  la gestió de 
la crisi grega per part de Merkel 

Tot  i això,  també  s’apunta a que una de  les causes 
que  van  propiciar  la  victòria  del  Partit  Socialista 
(SPD) davant de la CDU d’Angela Merkel a Renània a 

principis de Maig és, precisament, la forma de gesti‐
onar  la crisi grega. En concret, els votants de Renà‐
nia  van  castigar  el  fet  que  tornessin  a  ser  els  ale‐
manys, de nou, els que més contribuïssin econòmi‐
cament al rescat, amb tots els costos que suposa. 

La  idea  inicial  del  govern  alemany  era,  en  tot  cas, 
posposar  el  rescat  fins desprès de  les  eleccions  en 
aquest  länder  tan  important  (la derrota ha  suposat 
la  pèrdua  de  la  majoria  absoluta  al  Senat).  Però 
aquest fet va contribuir a desestabilitzar encara més 
els mercats  i encarir  la factura a pagar per  la UE; el 
rescat es va produir,  igualment, abans de  les elecci‐
ons. 

 

 

Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Japó 
[1]    Blog d’economia japonesa de l’economista Edward Hugh 
http://japanjapan.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 


