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Pla de rescat per Grècia – Anàlisi de la crisi a fons 

Maig 3, 2010 

El primer ministre grec, Yorgos Papandreu, va definir 
ahir  la  greu  situació  que  el  seu  país  afronta:    “Els 
grecs han de  triar entre  la catàstrofe o el sacrifici”. 
En un consell de ministres extraordinari, Papandreu 
va presentar i va defensar el pla d’austeritat acordat 
amb  la Unió Europea  (UE)  i el Fons Monetari  Inter‐
nacional (FMI) per evitar la fallida del país. 

No va deixar espai per a  l’alternativa:  “Els  sacrificis 
d’avui són durs però necessaris. Si 
no els fem Grècia anirà a la fallida. 
Els sacrificis ens donaran el temps 
necessari  per  aplicar  els  grans 
canvis que necessitem”, va subrat‐
llar  per  intentar  recuperar  la  cre‐
dibilitat  internacional  .  Atenes  ha 
optat per assumir mesures “dures 
i  doloroses”,  va  dir  Papandreu, 
com a única opció per accedir als 
fons  internacionals  de  110.000 
milions d’euros que ahir van acor‐
dar els ministres de Finances de la 
UE  per  concedir  a  Grècia  entre 
2010 i 2012, és a dir, per tres anys. 

El pla de rescat 

Del  total  de  110.000  milions 
d’euros,  els  països  europeus  li 
prestaran  un  total  de  80.000  milions  i  la  resta, 
30.000 milions procediran del FMI. Els ministres de 
finances  es  varen  reunir  a Brussel∙les una  setmana 
abans del previst, tot i que Berlín exigia esperar una 
setmana més abans d’activar el préstec, va triomfar 
la pressió de  la resta dels països per sorprendre els 
mercats amb una decisió que es preveu que  tingui 
efectes immediats. 

A més,  la xifra  inclou una reserva de 10.000 milions 
per  si  fos  necessari  estabilitzar  i  reestructurar  el 
sector bancari grec. El primer  lliurament de  l’ajuda 

europea  i  de  l’FMI  es  realitzarà  abans  del  19  de 
maig,  quan  Grècia  haurà  refinançat  8.500  milions 
d’un paquet de bons que expiren en breu. 

El pla de retallades al detall 

El Govern grec es compromet a disminuir la despesa 
en  30.000 milions  entre  2010  i  2012:  retallada  de 
sous dels funcionaris i congelació de les contractaci‐
ons  públiques  durant  tres  anys,  a  més,  també  es 

retallaran  les  pensions,  les  de  més  de  600  euros 
mensuals passaran de 14 pagues anuals a 12. 

Pel  que  fa  a  polítiques  fiscals:  els  impostos  sobre 
alcohol,  tabac  i  benzina  pujaran  un  10%  i 
s’incrementarà l’IVA dos punts, fins al 23%, en la que 
és la segona pujada d’aquest gravamen aquest any. 

Les contribucions de cada estat al programa es rea‐
litzaran en funció de la seva participació en el capital 
del Banc Central Europeu  (BCE): Alemanya  i França 
donaran  aproximadament  la meitat  de  les  ajudes  i 
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Espanya aportarà el 12,24% del total. Es preveu que 
els crèdits es concedeixin a tres anys, amb un tipus 
d’interès equivalent a l’Euríbor més una penalització 
de tres punts percentuals, és a dir, Euribor+3%. Això 
suposa que Grècia haurà de pagar un tipus d’interès 
situat  al  voltant  del  5%,  va  precisar  el  comissari 
d’Afers  Econòmics  i Monetaris,  Olli  Rehn.  Això  és 
molt menys de  la meitat del 12,5% que reclamaven 
els mercats  financers a Grècia per  refinançar a curt 
termini el seu deute. 

D’altra  banda  el  president  del  Consell  Europeu, 
Herman  Van  Rompuy,  va  anunciar  la  convocatòria 
d’una  reunió  dels  Caps  d’Estat  i  de  Govern  de 
l’Eurozona divendres. Avaluaran la decisió adoptada, 
encara  que  no  es  preveuen modificacions  sobre  el 
que es va acordar ahir. 

Petita història de la crisi grega 

El passat mes de gener  (article eKonomicus) el BCE 
es  fixà en  l’enorme dèficit públic grec, quan encara 
no  s’havia acabat de  trobar una  solució. Primer, es 
va  planejar  una  emissió  de  bons  (article  eKonomi‐
cus),  posteriorment,  degut  a  aquesta  crisi  grega 
l’euro va perdre gran part del seu valor (article eKo‐
nomicus), després durant  la  setmana del 26 de  fe‐
brer, degut a la decisió del govern de baixar el sou i 
fer retallades de personal als funcionaris, va haver‐hi 
nombroses  vagues  de  funcionaris  públics  (article 
eKonomicus), el 2 de març sembla la Reserva Federal 
nord‐americana estava investigant la possible relació 
entre grups financers nord‐americans, principalment 
Goldman‐Sachs,  i  el  govern  grec  per  a  falsejar  els 
comptes  públics  de  l’estat  (article  eKonomicus).  El 
passat  26  de març  s’ultimava  el  plà  de  rescat  de 
Grècia entre França  i Alemanya principalment  (arti‐
cle eKonomicus). I finalment el 2 de maig s’aprovà el 
pla definitiu amb 110.000 milions d’euros en crèdits. 

L’euro en joc 

Tal i com s’observa en el gràfic, degut a la crisi grega 
dels últims mesos,  l’euro ha anat perdent valor res‐

pecte el Dòlar nord‐americà i la lliura esterlina: con‐
cretament  l’euro ha perdut respecte  la  lliura entorn 
al 4,4% en 7 mesos  i enfront el Dòlar entorn al 9% 
pel mateix període. 

Evidentment amb aquest pla de rescat no només es 
busca salvar Grècia, un país membre de  l’eurozona, 
sinó també l’Euro tot donant confiança als mercats i 
signes d’unitat i solidaritat europea. 

Protestes: les reaccions dels grecs 

En  general,  els  grecs  han  rebut  a  contracor  i  amb 
molts  dubtes  les  estrictes mesures  d’austeritat  im‐
posades  al  país  pel  Fons  Monetari  Internacional 
(FMI) i la UE. 

Bona  prova  del  descontentament  general  contra 
aquestes mesures són les manifestacions i vagues de 
divers abast que han afectat avui a alguns districtes 
d’Atenes,  l’anunci  de més  aturades  per  demà  i  la 
convocatòria d’una vaga general pel dimecres. 

Pel centre de  la capital hel∙lena han desfilat avui els 
camions  de  recollida  d’escombraries  per  protestar 
per les mesures d’austeritat del govern. Demà, però, 
es preveu que les mobilitzacions obliguin a cancel∙lar 
un  centenar  de  vols nacionals  i  internacionals  i  els 
hospitals públics només atenguin casos urgents. 

També van sortir avui al carrer membres de  la Poli‐
cia  i dels cossos de Terra, Mar  i Aire de  l’Exèrcit, en 
un cas  sense precedents en  la història moderna de 
Grècia. 

Amb motiu del Dia  Internacional del Treball, moltes 
manifestacions  per  tot  el  país  van  culminar  amb 
enfrontaments  violents  contra  la  policia.  Només  a 
Atenes  es  calcula  que  varen  sortir  als  carrers  unes 
20.000 persones. 

Un altre exemple de  les protestes es varen donar a 
la  ciutat de  Salònica, un grup de 300  joves va des‐
truir diversos caixers bancaris i petits comerços. 
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Dilema sobre política monetària al sud‐est asiàtic: cal evitar que la 
inflació es desbordi?  

Maig 04, 2010 

Si hi ha un  indicador que assenyala  relativament  si 
una  regió  s’està  encaminant  cap  a  la  recuperació 
econòmica  o  no,  aquest  és  la  inflació.  Si  l’evolució 
dels preus marca una tendència alcista, generalment 
hauria d’estar relacionat amb el  fet que  la població 
es  forma  unes  millors  expectatives  de  consum, 
d’inversió o,  simplement, bones expectatives  sobre 
com  estarà  la  pròpia  economia  domèstica  a  curt 
termini.  I diem “generalment” perquè moltes vega‐
des  aquests  augments  de  la  inflació  no  venen  de‐
terminats per millors comportaments de la demanda 
agregada  interna,  sinó de  xocs externs,  com un  in‐
crement  fort  del  preu  de  l’energia  (petroli  bàsica‐
ment) o dels aliments. 

Aquest no és el cas, però, a la regió del sud‐est asià‐
tic. La majoria dels països de la zona estan registrant 
una inflació subjacent, és a dir, eliminant els efectes 
del petroli i els aliments, bastant més elevada que la 
registrada  durant  els  últims 
mesos,  en  que  es  situaven  a 
nivells  entorn  el  2%.  Per  eco‐
nomies  que  han  mantingut 
inflacions  del  8‐10%  recent‐
ment,  és  un  alentiment  del 
ritme  econòmic  bastant  consi‐
derable  que  s’ha  produït  en 
molt poc temps. 

En  aquest  sentit,  Malàisia  i 
Singapur han  aconseguit  supe‐
rar  l’inici d’una profunda defla‐
ció  i ara el  seu  índex de preus 
són  de  nou  positius,  entorn 
l’1.3%  i  l’1.6%  respectivament. 
D’altra banda,  la  inflació a Tailàndia  i a  Indonèsia  ja 
ha  superat el 3%,  situant‐se en el mateix 3% en el 

cas del primer  i en el 3.9% en el cas del segon. Per 
últim, a Corea del Sud  s’ha quedat en un 2.6%. No 
són uns índexs actualment preocupants, ja que, com 
s’ha dit abans,  les economies d’aquests països  ten‐
deixen  a  desenvolupar‐se  entorn  a  nivells  relativa‐
ment molt més alts. 

Per  això,  les  autoritats monetàries  dels  respectius 
països, encarregades de fixar  la política respecte els 
tipus d’interès, es  troben davant un dilema: apujar 
els tipus o mantenir‐los. Aquesta darrera opció seria 
la més oportuna a curt termini ja que la recuperació 
econòmica encara està  lluny de consolidar‐se, però 
el  fet  de  no  incrementar  els  tipus  d’interès  en  el 
moment  just  comportarà  a mig  termini el  sobreca‐
lentament  de  l’economia.  Això  requerirà,  de  nou, 
ajustaments dolorosos pels ciutadans  i els empresa‐
ris. 
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Els efectes globals de la possible revalorització del iuan xinès  
Maig 05, 2010 

Els últims mesos s’està especulant sobre una possi‐
ble  revalorització  del  iuan,  unitat monetària  de  la 
Xina,  sobretot després de descongelar‐se  les  relaci‐
ons entre Pequín i Washington. 

Sembla ser que els Estats Units han fet marxa enrere 
en la seva decisió de qualificar la Xina de “manipula‐
dor de divises”, mentre que  les declaracions de  les 
autoritats xineses suggereixen que Pequín està con‐
siderant  seriosament  permetre  l’apreciació  del 
Renminbi,  sinònim de  iuan. Recordem que  el  tipus 
de  canvi  del  iuan  està  directament  controlat  pel 
govern xinès. 

Les especulacions han arribat a tal punt que els ana‐
listes no només estan analitzant els possibles efectes 
sobre  altres  monedes  asiàtiques,  sinó  també  les 
conseqüències per a tots els mercats de divises i per 
l’economia global. Una nova apreciació del  iuan, va 
pujar més d’un 20% davant el dòlar entre agost de 
2005 i juliol de 2008, es traduiria, gairebé sense cap 
dubte, en un enfortiment d’altres divises asiàtiques 
a part de la japonesa. 

Així,  les exportacions de països com Malàisia, Corea 
del Sud  i Taiwan que competeixen amb  les exporta‐
cions  de  la  Xina, mostrarien  una menor  oposició  a 
l’apreciació de  les seves pròpies divises. Això podria 
elevar el valor del ringgit malai, el won sud‐coreà i el 
dòlar taiwanès molt per sobre dels màxims en diver‐
sos mesos que van registrar davant del dòlar  la set‐
mana passada  amb  l’augment de  les  especulacions 
sobre l’actuació de la Xina. 

La majoria dels analistes  també esperen que el  ien, 
moneda del  Japó, s’apreciï amb  la  revaloració de  la 
moneda xinesa, cosa que no només es deu a  la mi‐
llora de  la competitivitat de  la divisa  japonesa a ni‐
vell  global,  sinó  també  a  la  condició  del  Japó 

d’important i exportador de la Xina. Segons aquesta 
teoria, també es beneficiarien  les divises vinculades 
a matèries primeres, com els dòlars australià  i neo‐
zelandès. Recordem que  si una moneda es  revalua 
voldrà dir que amb els mateixos diners seran capa‐
ços de comprar a més bon preu a l’exterior i per tant 
tenir un major poder adquisitiu  i  incrementar  la de‐
manda de matèries primeres d’Austràlia  i Nova Ze‐
landa. 

A part de les divises vinculades a matèries primeres, 
els  possibles  efectes  sobre  altres monedes  impor‐
tants disten d’estar clars. 

 

Tendència baixista a llarg termini del dòlar 

Per aturar la revalorització de les seves monedes, els 
bancs centrals asiàtics han intervingut constantment 
en els mercats de divises en els últims anys per ad‐
quirir  dòlars.  Tot  això  s’ha  traduït  en  l’acumulació 
d’immenses  reserves de dòlars,  sent  les més  grans 
les de  la Xina, amb 2,4 bilions de dòlars (1,7 bilions 
d’euros). 

Per  reequilibrar  els  percentatges  de  les  diferents 
divises, els gestors xinesos han diversificat una part 
d’aquestes  reserves  de  dòlars  per  adquirir  princi‐
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palment  euros,  encara  que  també  altres monedes 
com lliures esterlines. 

“El  canvi  del  dòlar  per  l’euro  i  altres  divises 
s’esmenta  sovint  com  un  factor  clau  darrere  de  la 
tendència baixista a llarg termini del dòlar”, indicava 
recentment un analista xinès. 

Tot  i  això,  evidentment  analistes  financers  nord‐
americans, com Simon Derrick, de Bank of New York 

Mellon,  assegura  que  “Els  beneficis  que  el  dòlar  o 
l’euro obtinguin de  l’acumulació de reserves o de  la 
diversificació  dependran  del  tipus  de  reforma  que 
introdueixi  la  Xina:  Si  Pequín  torna  simplement  a 
l’estratègia  que  va  adoptar  entre  agost  de  2005  i 
juliol  de  2008  de  permetre  una  apreciació  gradual 
del renminbi, Xina podria atreure grans fluxos espe‐
culatius que apostin per una pujada  constant de  la 
divisa”. 

 

Tensió econòmica a les eleccions angleses: els mercats de futurs 
obriran a la matinada  

Maig 06, 2010 

Les  eleccions  generals  al  Regne  Unit  s’estan  cele‐
brant avui mateix envoltades d’una  incertesa enor‐
me sobre el seu resultat. La preocupació  i ànsia so‐
bre el  futur econòmic  immediat del país és  tan pa‐
tent  no  només  entre  la  societat,  sinó  també  entre 
els inversors de la City londinenca (potser més entre 
aquests)  que  aquesta  nit  tindrà  lloc  un  fet  bastant 
inusual. La borsa de  futurs de Londres, anomenada 
LIFFE  (London  International  Financial  Futures  and 
Options Exchange), obrirà  les portes a  la una de  la 
matinada hora del Regne Unit, tot  just 4 hores des‐
près  del  tancament  de  les  urnes,  a  fi  de  poder‐se 
anticipar als resultats de  les eleccions  i a  les conse‐
qüències econòmiques que això comporti. 

El LIFFE és una borsa que comercia amb Futurs, és a 
dir,  apostes  moltes  vegades  de  caire  especulatiu 
sobre  el  valor  que  tindran  en  un  futur  productes 
com  les  divises,  els  bons  de  deute  públic  o  índexs 
borsaris (com el FTSE 100 de Londres). Aquests pro‐
ductes  van  néixer  per  possibilitar  la  cobertura  da‐
vant  la  incertesa del  futur, és a dir, assegurar a un 
preu  fix d’avui  les operacions  a  realitzar  en un  en‐
demà  incert. Però uns productes que van ser disse‐
nyats per aportar  seguretat, com els Credit Default 
Swaps,  s’han  convertit en una  font molt  important 
d’inestabilitat  i  volatilitat per  l’economia  financera. 

Si  la decisió d’obrir un mercat de  futurs hores des‐
près  d’unes  eleccions  generals  incertes millorarà  o 
empitjorarà la situació, es coneixerà demà mateix. 

D’aquesta manera,  amb  la  LIFFE  a ple  rendiment  a 
altes  hores  de  la matinada,  els  corredors  de  borsa 
podran  operar  amb  aquests  productes  financers 
(bàsicament  es  permet  l’intercanvi  de  futurs  sobre 
valors  com  lliures  esterlines,  bons  públics  a  llarg 
termini,  l’índex  FTSE  i  contractes  amb  Euribor)  a 
ritme  de  resultats  parcials  i manifestacions  dels  lí‐
ders polítics. La  raó s’explica en  la mateixa nota  in‐
formativa que ha publicat la LIFFE: 

L’obertura extraordinària de la LIFFE “està dissenya‐
da per permetre als usuaris del mercat poder realit‐
zar contractes  sobre Futurs a mesura que els  resul‐
tats de  les eleccions generals al Regne Unit es vagin 
fent  públiques.  Inevitablement,  esdeveniments  com 
les eleccions poden provocar  increments de  la  incer‐
tesa  i/o volatilitat sobre els mercats  financers  i, per 
tant, els membres del mercat i els seus clients hauri‐
en de poder ser conscients dels efectes que aquesta 
incertesa/volatilitat poden  tenir  sobre els productes 
oferts al LIFFE” (veure referència [1] del Regne Unit). 

No hi ha dubte que, per una raó o altra, el resultat 
de  les eleccions comportarà grans canvis econòmics 
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a curt termini. El que no està clar és si seran deguts 
a les polítiques aplicades pels vencedors de les elec‐
cions o degut  a  canvis profunds  en  les  inversions  i 
tendències dels mercats  financers.  Les pors davant 
un govern dèbil són manifestes: s’espera que el  fet 
de  requerir una coalició amb moltes contrapartides 
(els liberal‐demòcrates hi tenen molt a dir) impedei‐
xi realitzar de forma clara i directa totes les reformes 
que els mercats estan exigint, sobretot pel que fa a 
una dràstica retallada del dèficit fiscal de l’Estat. 

En aquest sentit, els centres de poder financers han 
estat  especulant  (sobretot  amb  Futurs)  que  una 
victòria  contundent  del  Partit  Conservador  contri‐
buiria a  reduir  ràpidament aquest dèficit públic,  fet 
que  ajudaria,  diuen,  a  una  recuperació  econòmica 
més  ràpida. Al contrari, una victòria  laborista o uns 
resultats molt ajustats obligaria al Banc d’Anglaterra 
a augmentar  tipus d’interès amb  la  finalitat de  fre‐
nar  una  inflació  en  augment  degut  a  l’aplicació  de 
mesures molt més tímides contra aquest dèficit. 

Citigroup, per exemple, estimava que davant aquest 
darrera opció, els interessos dels deute públic anglès 

podrien augmentar fins a un 5%, dos punts percen‐
tuals  superiors  als  bons  alemanys.  Atacs  sobre  la 
lliure esterlina també es preveuen. 

Si bé és cert que un govern fort, de majoria absoluta 
i  amb  un  mandat  electoral  clar,  pugui  semblar  la 
millor opció per atacar els greus problemes econò‐
mics i estar en sintonia amb els mercats (que dema‐
nen un  govern d’aquest  tipus  i  són  reticents a una 
altra  cosa),  hi  ha  opinions  en  sentit  contrari.  The 
Times  així  ho  expressa:  un  govern  en  coalició  pot 
portar a prendre decisions amb un fort suport polític 
i, per tant, social, almenys de forma molt més clara 
que en cas d’un partit que actuï en solitari i individu‐
alment. Aquest partit amb majoria absoluta (que no 
significarà pas majoria en el vot popular donades les 
característiques del  sistema electoral  anglès) haurà 
d’enfrontar‐se  en  solitari  als  poders  socials  i  sindi‐
cats per  treure  les reformes endavant. A  la vegada, 
haurà de calmar els mercats  financers que,  tal com 
s’intueix davant aquesta decisió d’obrir de matinada, 
estan força  inquiets davant el que pugui succeir tan 
ara com en el futur. 

 

Gran Bretanya: Primer dia i encara sense Primer Ministre  
Maig 07, 2010 

Els  conservadors britànics  liderats per David Came‐
ron  han  guanyat  les  eleccions  britàniques  però  no 
han aconseguit la majoria absoluta. 

Escrutades 648 de les 650 circumscripcions del país, 
els  conservadors  ó  tories  han  guanyat  305  escons, 
els laboristes 258 i els liberal‐demòcrates 57. 

Els conservadors de centre‐dreta,  liderats per David 
Cameron  estan  guanyant  escons,  97  més  que  les 
passades eleccions del 2005, però els resultats ofici‐
als suggereixen, per ara, que no serien suficients per 
donar una majoria absoluta. 

Per  la seva banda, els  laboristes de centre‐esquerra 
del  primer ministre  Gordon  Brown  haurien  perdut 
entorn els 91 escons, però no  la possibilitat de que 
el seu  líder segueixi governant. Com actual ocupant 
del 10 de Downing Street, és  facultat del Sr. Brown 
decidir si pot aconseguir un acord per romandre en 
el poder o si s’ha de renunciar. 

Els votants al Regne Unit solen veure els triomfants 
primers ministres davant de  les escales de Downing 
Street  el  dia  després  de  les  eleccions. Aquest  any, 
però, les coses podrien canviar. 

Els resultats, que garanteixen la victòria de Cameron 
però sense possibilitats d’obtenir  la majoria absolu‐
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ta,  deixen  el  parlament  britànic  sense  una majoria 
clara per primera vegada en 36 anys, fet àmpliament 
ressaltat pels mitjans britànics. 

 

La inestabilitat i els possibles pactes 
de Clegg 

Brown pot intentar establir un pacte 
amb  els  liberal‐demòcrates  del  Sr. 
Nick  Clegg  per  a  poder  formar  go‐
vern.  En  concret,  el  Partit  Liberal 
Demòcrata  de  centre  va  tenir  una 
“decepció” en paraules del Sr. Clegg, 
al  perdre  uns  5  escons  en  relació 
amb els comicis de 2005. S’esperava 
que  el  seu  partit  millorés  la  seva 
actuació després del bon exercici de 
Clegg  en  els  debats  televisius  i  en‐
questes  que  li  atorgaven  un  sòlid 
tercer  lloc, capaç d’inclinar  la balan‐
ça de poder, però no ha estat així,  i el partit  liberal‐
demòcrata  ha  estat  la  gran  decepció.  Els  votants 
potser no  s’han  atrevit  a donar el  cop de  gràcia  al 
bipartidisme, però  la  injustícia del sistema electoral 
ha quedat més viva que mai. 

Clegg s’ha  limitat a assegurar que ha estat una “nit 
decebedora”,  ja  que  els  seus  no  van  ser  capaços 
d’aconseguir  “el que volien” en uns comicis per als 
que havien arribat a pujar com a segona força en les 
enquestes. 

L’escenari  electoral  projecta  potencialment  certa 
inestabilitat  política  en  un moment  particularment 
delicat. No només per la situació econòmica general 
del Regne Unit, que ha d’afrontar un dur  retallada 
de  la despesa pública en els propers anys, sinó per‐
què les eleccions han coincidit amb la crisi de Grècia. 

No obstant això, la manca de majories absolutes que 
deixa la cita del 6 de maig podria convertir‐los en un 
element molt important, de manera que ha aprofitat 

per  reclamar  als  altres partits que  “no  s’afanyin” a 
l’hora  de  prendre  decisions  al  voltant  del  nou Go‐
vern. 

Tot  i  això,  les  formacions no  sumen  els escons ne‐

cessaris  per  aconseguir‐ho  i  necessitarien  l’aliança 
amb partits minoritaris. 

Les primeres declaracions 

El  Sr. Cameron  va  assegurar  ahir que els  laboristes 
“Han  perdut  el  seu  mandat  per  governar  aquest 
país.” Mentre que Brown va afirmar que és “la seva 
obligació intentar que el Regne Unit tingui un govern 
fort  i  estable.”La  majoria  de  tabloides  britànics  i 
segurament també els candidats ignoren el que pas‐
sarà a continuació. 

En  les últimes hores, però, sembla que el Sr. Came‐
ron ha ofert als  lliberals del Sr. Clegg un acord “glo‐
bal” de govern. 

El partit del govern  laborista va veure dos dels seus 
ex ministres  de  l’Interior  derrotats,  Jacqui  Smith  i 
Charles  Clarke,  però  els  ministres  d’Educació,  Ed 
Balls,  i de Comunitats, Hazel Blears, van aconseguir 
retenir els seus seients al Parlament. 
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Qui és Vladimir Putin? (I)  

Maig 08, 2010 

(I)  Infantesa,  Estudiant de Dret, KGB  i    final de  la 
URSS – (1952‐1991) 

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’aquest article descobrir 
qui hi ha darrere Vladimir Putin i qui és en realitat. 

Com  ja  hem  dit,  tot  i  que  pot  sorprendre,  l’actual 
Primer Ministre Rus és fill d’un invàlid de guerra que 
va ser condecorat per la seva actuació en la defensa 
de Leningrad contra  l’Exèrcit alemany durant  la Se‐
gona Guerra Mundial. 

El 1970  es  va matricular  en Dret per  la Universitat 
Estatal de Leningrad, on obtingué bones qualificaci‐
ons, tot fent una tesi sobre la política als Estats Units 
i l’Àfrica. Només llicenciar‐se, el 1975, va començar a 
treballar  a  la  seu  local del Comitè de  Seguretat de 
l’Estat  (KGB),  concretament  en  un  departament 
anomenat Servei Número U. Aquest no es  tractava 
encara  del  cèlebre  Primer Directori  Principal  (FCD) 
del  KGB,  encarregat  de  la  intel∙ligència  estrangera, 
sinó  d’un  buró  subsidiari,  existent  en  cada  ciutat 
important  de  l’URSS, que  funcionava  també  com  a 
oficina de reclutament. 

El 1985 neix la seva primera filla, María, i un any més 
tard, la segona: Katerina, fruit de la seva relació amb 
la  professora  d’escola  Liudmila  Pútina.  És  durant 
aquest  període,  1985  –  1990,  que  va  treballar  a 
Dresden  (llavors  ciutat  d’Alemanya  de  l’Est)  en  la 
unitat  d’investigació  política  i  militar.  Després  del 

desmantellament de  les oficines del KGB a Dresden 
el  1989,  va  tornar  a  Leningrad.  Es  diu  que  durant 
alguns mesos va estar sense feina i que contemplà la 
idea de ser conductor de taxi. 

El  1984  va  seguir  un  curset  d’un  any  a  l’  Institut 
d’Intel∙ligència Bandera Roja, on  va adquirir els  co‐
neixements necessaris d’idioma Alemany, a més de 
nocions d’espanyol,  francès  i  anglès, per  servir des 
de  l’any  següent, 1985, a Alemanya Oriental,  fona‐
mentalment  a  Dresden  i  a  Berlín.  Les  tasques  del 
jove Putin eren la investigació política i militar: Anà‐
lisi  d’expedients  polítics  de  ciutadans  de  la  RDA, 
informacions  subministrades  pels  agents 
d’espionatge  industrial,  tasques  d’enllaç  entre  el 
KGB  i  el  servei de  seguretat  germanooriental  (SSD, 
més conegut com Stasi) i reclutament d’agents. 

En aquest període, o bé Putin no va adquirir respon‐
sabilitats especialment  importants o bé el  seu ano‐
nimat va ser complet,  ja que quan va passar al pri‐
mer pla d’actualitat el  cèlebre Markus Wolf  [1]   va 
assegurar  no  haver  sentit  parlar  de  ell  en  tots  els 
anys que va estar al capdavant de l’espionatge de la 
RDA. 

El  1990,  poc  després  de  ser  transferit  de  l’FCD  al 
molt  menys  prestigiós  directori  de  personal  i  de 
prestar  assessoria  en  assumptes  de  cooperació  in‐
ternacional  al  rector  de  la  seva  antiga  universitat, 
Putin va abandonar el servei actiu al KGB[2] i va en‐
trar  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. 
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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[3],  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,  encarregat  d’atreure  inversors  i  des‐
envolupar la col∙laboració amb els socis estrangers. 

[1]    Antic  espia  alemany. Durant  34  anys  cap  dels 
serveis secrets de l’Stasi a l’extranger. 

[2]  Tot  i  que  hi  ha  autors  que  sostenen  que  seguí 
treballant  activament per  als  serveis  secrets  russos 
fins 1991. 

[3]  El  putsch  de Moscou  va  ser  un  intent  de  cop 
d’estat a  la Unió Soviètica que durà 3 díes, entre el 
19  i el 21 d’agost del 1991, en que participaren di‐
versos membres de  la “linia dura” del Partit Comu‐
nista  pensaven  que  el  programa  de  reformes  del 
llavors  president  Gorbachov  havia  arribat  massa 
lluny. Tot  i que no es  sap del cert el paper concret 
que hi jugà, el KGB fou determinant 

 

 

Recomanació de documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Grècia 
(1)     Article del Prof. Charles Wyplosz (Universitat de Ginebra i membre del CEPR – Center for Economy and 
Policy Research) 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4987 
 
(2)     Nota de Premsa del FMI 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/CAR050210A.htm 
 
(3)     Article al The Economist 
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2010/05/eu_rescue_greece?source=features_box2 
 
Sobre la Xina 
(1) Article de la Revista de Recerca en Economia VOX de Joseph E. Gagnon, del Peterson Institut for Interna‐
tional Economics, analitzant els efectes sobre el mercat de treball nord‐americà d’una revaloració del yuan 
xinès 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4964 
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[1] Nota informativa de la LIFFE sobre l’obertura extraordinària del mercat. 
http://www.euronext.com/fic/000/056/535/565357.pdf 
 
[2] “Els Futurs dels bons de deute públic s’incrementen davant un fort suport als Conservadors”. Article pu‐
blicat al The Guardian. 
http://www.guardian.co.uk/business/marketforceslive/2010/apr/15/gilt‐futures‐rise‐poll‐conservatives 
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[3] “Un govern dèbil pot ser la nostra millor opció”. Article publicat al The Times. 
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/anatole_kaletsky/article7089477.ece 
 
Sobre Rússia 
(1)   Biografia de Putin pel Washington Post 
http://www.washingtonpost.com/wp‐srv/inatl/longterm/russiagov/putin.htm 
 
(2)   Biografia de Putin pel CIDOB (Centre d’Informació i Documentació Oficial de Barcelona) 
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