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El creixement europeu s’estanca 

Abril 07, 2010 

El  conjunt de  la UE, el PIB ha  registrat un estanca‐
ment  trimestral  del  0,1%,  segons  la  segona  revisió 
de l’agència europea d’estadística (Eurostat), que ha 
empitjorat el primer pronòstic d’un  lleu creixement 
del 0,1%. Per tant, enfront  l’any 2008, el 2009 hi ha 
hagut una caiguda del 2,2% del PIB. 

Ja  s’apunta que aquesta correcció és degut  segura‐
ment a diversos factors, com: 

1)  La  recessió  de  l’economia  italiana  ha  estat més 
greu del que es preveia. En total, el PIB italià ha bai‐
xat un 0,3%, una dècima més de  lo anunciat anteri‐
orment. 

2)  Portugal  segueix  en  crisi,  decreixement  del  seu 
PIB del 0,2%. 

3)  El  creixement  de  l’economia  holandesa  no  ha 
estat  tant  com  es  preveia,  d’un  0,3%  inicial  a  un 
0,2% final. 

El  tercer  trimestre,  recordem, el  creixement  va  ser 
d’un 0,3%  i d’aquesta manera deixà  ja enrere  la re‐
cessió.  A  Europa  es  considera  que  un  país  ó  regió 
surt d’una recessió quan el creixement del seu PIB es 
torna  positiu, mentre  que  als  EEUU  es  consideren 
tot una sèrie de paràmetres, tals com: PIB real, atur, 
producció industrial, … 

 

FMI: Canvi de rumb en les polítiques de privatitzacions? L’exemple 
de Burkina Faso  

Abril 08, 2010 

Burkina  Faso ha decidit  retirar  els  serveis d’aigua  i 
electricitat  de  la  llista  d’empreses  estatals  que  po‐
den ser privatitzades. Desafiant el FMI  (Fons Mone‐
tari  Internacional),  el  govern  va  decidir  que  seria 
suficient amb  reestructurar  la gestió de  les empre‐
ses. Els serveis incloïen el subministrament d’aigua i 
electricitat, que originalment haurien  d’haver  estat 
privatitzats ja en el període 2004‐2006. 

En una reunió a la capital Ouagadougou (1,2 milions 
d’habitants),  el  govern  de  Burkina  Faso  ha  decidit 
aturar  el  procés  de  privatització  de  la  companyia 
nacional  d’electricitat,  SONABEL,  i  la  companyia 
nacional d’aigua i sanejament (ONEA). 

S’especula que en la reunió de ministres i experts, es 
va estudiar els  resultats de  SONABEL  i ONEA  i  s’ha 
decidit  finalment  sotmetre  les empreses a un “estil 

de  gestió  privada,  juntament  amb  un  contracte 
d’execució.” 

La  privatització  dels  serveis  d’aigua  i  electricitat  és 
de  per  sí molt  controvertida  a  l’Àfrica  en  general. 
Des de  la dècada de 1990,  la privatització de  totes 
les empreses estatals  i  serveis públics ha estat una 
exigència  de  l’FMI,  juntament  al  finançament  dels 
anomenats  programes  de  reducció  de  la  pobresa. 
Per  tant,  intercanvi de diners per privatitzacions en 
certs casos. 

Molts  països  africans  ja  han  venut  els  seus  serveis 
d’aigua  i d’energia a empreses multinacionals, des‐
prés de la reestructuració i recapitalització d’aquests 
serveis. Si bé això ha  reduït els costos del govern a 
llarg  termini  i ha portat a  les  companyies ha  fer‐se 
més  efectives,  especialment  la  privatització  de 
l’aigua  s’ha  fet, majoritàriament,  a  costa  dels  con‐



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 3 

Edició setmanal � 05 a 11 d�Abril 

http://ekonomicus.wordpress.com 
 

sumidors.  Els  preus  de  l’aigua  en  la  seva  majoria 
s’han  incrementat,  els  segments més  pobres  de  la 
població  han  vist  tancat  l’abastament  d’aigua  i  la 
construcció  de  noves  infraestructures  s’ha  centrat 
només en barris i zones riques. 

No és una excepció Burkina Faso, al centre‐oest de 
l’Àfrica,  on  el  govern  juntament  amb  experts  de 
l’FMI, va definir un programa de  reducció de  la po‐
bresa, de conformitat amb les normes de l’FMI, on la 
privatització d’empreses hi jugava un paper clau. 

Ja en l’estratègia de reducció de la pobresa pel perí‐
ode 2004‐2006, aquests objectius queden  clars.  “El 
sector de l’aigua també estarà obert a la participació 
del  sector  privat  amb  la  privatització  de 
l’abastament  d’aigua  i  l’autoritat  de  sanejament, 
ONEA”,  estableix  clarament  el  document.  I  també 
SONABEL “estava predestinada a la privatització”. 

En  particular,  la  privatització  de  serveis  públics 
d’aigua al país va causar un gran enrenou a Burkina 
Faso. Els sindicats, en diverses ocasions, van instar el 
Govern a no cedir a vendre “les empreses estratègi‐
ques  d’aigua  i  electricitat  als  interessos  privats”, 
recordant que  encara menys del 60 per  cent de  la 
població de Burkina  Faso  tenia accés  a aigua pota‐
ble. 

Mentre  que  les  dues  empreses  estatals  de  serveis 
públics  estaven  a  la  llista  d’empreses  que  s’havien 
de privatitzar, els funcionaris de Burkina Faso no van 
mostrar cap pressa per oferir als potencials compra‐
dors. En canvi, altres empreses estatals menys estra‐

tègiques,  com  el  proveïdor  de  telecomunicacions 
ONATEL  i  l’empresa  nacional  de  petroli,  SONABHY, 
han anat continuant el seu procés de privatització. 

Silenciosament, el govern de Burkina Faso ha tractat 
d’influir perquè el FMI  sigui més  flexible quant a  la 
privatització dels serveis socials estratègics. 

Pel que sembla, un dels factors claus ha estat el fet 
que el FMI ha experimentat un lent canvi de política 
que  permet  aquesta  flexibilitat,  per  tal  d’evitar  els 
efectes socials negatius dels seus programes. 

Curiosament, en  l’última avaluació de  l’FMI sobre  la 
implantació  a  Burkina  Faso  dels  programes  de  re‐
ducció  de  la  pobresa  patrocinats  per  l’FMI,  no 
s’esmenten ni SONABEL ni ONEA. En una avaluació 
de  l’FMI a  l’octubre de 2009, s’esmenten “les  inver‐
sions del govern en el sector d’aigua  i sanejament”, 
però  no  es  fa  cap  referència  a  la  privatització  de 
ONEA. 

L’última  reunió  de  l’Executiu  de  Burkina  Faso, 
d’aquesta manera, posa fi a una dècada de conflictes 
sobre  la  possible  privatització  de  l’aigua  i 
l’electricitat  a  Burkina  Faso,  i  segons  sembla  amb 
l’acceptació de l’FMI. 

 

Poder monopolista al mercat del gas europeu: Rússia aconsegueix 
augmentar el control  

Abril 09, 2010 

Que bona part d’Europa occidental  i oriental ha de 
conviure  amb una  enorme dependència  energètica 
de l’exterior no és cap secret; sobretot la dependèn‐

cia és de Rússia, principal exportadora de gas. Que 
cada  hivern  això  es  vegi  exemplificat  amb  un  cop 
d’efecte de Rússia quan es disposa a tallar el submi‐
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nistrament de gas per Ucraïna perquè aquest país es 
nega  a pagar  els  costos del monopoli,  cada  cop  és 
més  usual.  Però  tot  canvi  en  el  color  del  govern 
comporta  noves  situacions  i,  precisament,  les  re‐
cents eleccions a Ucraïna pot significar que el proper 
hivern no es repeteixi aquesta escena. 

 

 

 

En  aquest  tauler de  joc que  és  el  subministrament 
de gas a Europa (un mercat més important i estratè‐
gic del que pot semblar) hi actuen 3 jugadors: d’una 

banda,  l’oferent monopolista que és  l’empresa Gaz‐
prom  –sota  control  del  govern  de  Rússia–,  d’altra 
banda, els àvids demandants que  són els estats de 
tota  la Unió Europa –excepte Espanya  i Rússia que 
depenen del nord d’Àfrica– i, finalment, al centre es 
troba Ucraïna, que faria el paper de tauler en sí ma‐
teix.  Els  destins  d’Europa  i  Rússia  en  aquest  àmbit 
estan  entrelligats  inextricablement,  sobretot  per 
part  europea  al  no  disposar  de  cap  alternativa  de 
subministrament que sigui viable; en canvi, Ucraïna 
com a zona de transport del gas si que seria substi‐
tuïble ja que existeixen (i s’han estudiat) altres alter‐
natives de pas. 

Sigui  per  la  dèbil  posició  d’Ucraïna  en  tot  plegat  o 
pel recent canvi de govern, en que el pro‐rus Victor 
Ianukovich ha  retornat  al poder,  el  cert  és que  les 
disputes entre aquest país  i Rússia poden tocar a  la 
seva  fi. D’una  reunió  la  setmana passada  entre  els 
líders  d’ambdós  països,  Ianukovich  i  Putin,  n’ha 
transcendit que està prevista la firma d’un important 
acord en el sector del gas. L’acord consisteix en que, 
d’una banda, Gazprom  subministrarà gas a Ucraïna 
aplicant una reducció d’un terç al preu de mercat  i, 
d’altra banda, l’empresa russa podrà participar en el 
capital (i per tant, en la gestió, el control i els benefi‐
cis) de  la societat que opera  la xarxa de gasoductes 
en  territori  ucraïnès  sota  concessió  estatal;  en 
aquesta  societat  també  hi  és  prevista  la  presència 
d’una empresa europea. 

Actualment, Ucraïna es veu obligada a pagar el ma‐
teix preu de mercat que els països europeus pel gas 
que  importa (anteriorment no era així), tot  i que un 
acord  similar a  l’actual  sempre ha  sigut  refusat per 
l’anterior govern de Victor  Iuschenko, de caire més 
pro‐europeu.  Una  economia  que  va  decréixer  un 
15% al 2009, no pot suportar uns preus tan elevats. 
De signar‐se, la Unió Europea en sortiria beneficiada 
econòmicament; l’únic al que ha hagut de renunciar 
és a poder exercir la seva dèbil influència política en 
aquest sector sobre Ucraïna, qui és una peça clau en 
tot plegat, en el fons. 
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El  poder  de  Rússia  en  la  política  energètica 
d’Europa és fort i va en augment 

El mercat del gas és un mercat de xarxes, és a dir, fa 
falta  una  infraestructura  i  diversos  components  in‐
terconnectats per poder oferir el producte en qües‐
tió  –el  gas–.  La  diferència  amb  altres  sectors 
d’aquest  tipus  és  que  al moure’s  en  un marc més 
global i internacional, no està suficientment regulat. 
Per tant, en aquest cas, Rússia com a únic oferent  i 
controlador de  la  xarxa obté un poder de decisió  i 
d’actuació  més  desmesurat  del  que  seria  òptim  i 
eficient. 

En  les negociacions  (els contractes són  llargs, entre 
20 i 25 anys) i alhora de fixar el preu, un dels actors 
del tauler de joc no només reté quota de poder sinó 

que a més l’aconsegueix augmentar. Les paraules de 
Iulia Timoshenko, ex‐primera ministra, són clares al 
respecte: “entregar el control del sistema de  trans‐
port  de  gas  és  el  mateix  que  entregar  el  control 
d’Ucraïna”. 

 

Rescat financer de Dubai World: les autoritats polítiques han bus‐
cat un fort cop d’efecte  

Abril 10, 2010 

Els  Emirats  Àrabs Units  consisteixen 
en la unió de 7 emirats de caracterís‐
tiques  similars  però  preservant  una 
forta  política  autònoma  cadascun 
d’ells.  Els dos emirats més coneguts, 
sense  cap mena  de  dubte,  són  Abu 
Dhabi, el més fort política i econòmi‐
cament  gràcies  a  la  possessió 
d’enormes reserves petroleres (en el 
seu  territori  s’hi  troba més  del  90% 
del  petroli  total  dels  EAU),  i  Dubai, 
tristament cèlebre per  la seva oferta 
turística de  luxe, els  seus excessos en el  sector  im‐
mobiliari i l’absència d’una base econòmica sòlida. 

Com és conegut, a finals de l’any 2009 es va declarar 
en suspensió de pagaments el gran consorci inversor 
Dubai World,  propietat  del  xeic  de Dubai Moham‐
med bin Rashid al Maktoum i principal braç executor 
de  la  política  econòmica  i  industrial  de  l’emirat. 

Aquest  fet  va  provocar  temors  de  que  no  nomes 
s’aturés  el  desenvolupament  econòmic  del  país  i 
ocasionés pèrdues a molts inversors estrangers, sinó 
també que el propi govern es col∙lapsés. Un emirat 
com és Dubai, únicament depenent del turisme ori‐
entat  a  rics  propietaris  àrabs  i  de  l’especulació  en 
actius  immobles, molt probablement no podria  so‐
breviure a un cop com aquest. 
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El  resultat  és  el  contrari  del  que  s’esperava  en  un 
inici. La  inestabilitat econòmica  i política que podria 
produir la caiguda d’un emirat era inassumible per la 
regió i el control que ha pres l’emirat d’Abu Dhabi (el 
veí  emirat  poderós  i  petrolier)  en  el  problema  ha 
sigut determinant: hi hauria rescat financer, i així es 
va desvelar finalment fa 2 setmanes. 

Més enllà dels detalls d’aquest rescat, que està deta‐
llat  als mitjans  de  comunicació  (veure  “documents 
relacionats”)  i  que  hem  intentar  reproduir  en  un 
esquema,  el  que  és  important  remarcar  és  el  cop 
d’efecte que s’ha buscat de cara als mercats: el ferm 
control de  la  situació per part d’Abu Dhabi  i el  fort 
compromís de Dubai de retornar els deutes externs 
compromesos en 8 anys ha superat totes les previsi‐
ons.  Les  autoritats  polítiques  han  demostrat  que 
saben gestionar les expectatives de la gent i la confi‐
ança dels seus inversors al seu favor. 

Això s’ha  traduït en efectes positius a  la borsa  i als 
mercats  financers,  ja que s’ha donat un  fort  impuls 
positiu a la borsa i la pressió sobre els bons islàmics, 
també anomenats  sukuk, ha disminuït, és a dir, els 
costos d’assegurar el deute contret (efecte similar al 
dels  credit  default  swaps  dels  bons  grecs)  és  cada 
cop menor després d’assolir màxims durant el mes 
de  gener  de  2010.  A més,  el  ràting  del  país  (gran 
preocupació  a  terres  europees)  tampoc  es  veurà 
afectat excessivament. 

De cara a llarg termini, i més en un Estat com Dubai, 
la confiança empresarial  tant nacional  com externa 
és essencial i indispensable. Però tot i estar suportat 
per  la  solvència  que  aporten  els  petrodòlars  de 
l’emirat veí, és molt probable que l’opulència, si se’n 
pot dir d’aquesta manera, torni a ser la base econò‐
mica del país. 

 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Teoria del Creixement 
[1]  Article del National Bureau of Economic Research sobre quins components es tenen en compte per defi‐
nir una crisi 
http://www.nber.org/cycles.html 
 
Sobre Burkina Faso 
[1]  Informe complet de l’FMI sobre la pobresa a Burkina Faso – Gener 2010 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1007.pdf 
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[2] Principals projectes de SONABEL, empresa estatal elèctrica de Burkina Faso 
http://www.sonabel.bf/perspec/electrif_bf.htm 
 
[3] Article de l’ONG WaterAid sobre el pla hidrogràfic de Burkina Faso pel 2006‐2011 
http://www.wateraid.org/international/what_we_do/where_we_work/burkina_faso/3111.asp 
 
Sobre Emirats Àrabs Units 
[1]  Dubai World ofrece una reestructuración de la deuda con fuerte apoyo oficial; La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20100325/53897991803/dubai‐world‐ofrece‐una‐
reestructuracion‐de‐la‐deuda‐con‐fuerte‐apoyo‐oficial‐abu‐dabi‐bolsa.html 
 
[2] Dubai Debt Crisis. L’agència de notícies Xinhua va dedicar un extens nombre d’articles a l’anàlisi i segui‐
ment de la crisis de Dubai en els seus inicis. 
http://news.xinhuanet.com/english/2009‐11/30/content_12563363.htm 
 
 


