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Por i reputació a l’Ecofin 

Tribuna convidada:   Xavier Gràcia 

(Politòleg) 

Com  us  sentiríeu  en  la  següent  situació:  Patiu  una 
malaltia i aneu al metge. Aquest metge us indica que 
a més  de  prendre  la medicació  que  us  prescriu,  el 
millor  que  podeu  fer  és  guanyar  pes,  engreixar.  Li 
feu  cas,  aporteu  5  nous  quilograms  al  vostre  cos  i 
quan  ja sembla que us sentiu millor, un altre metge 
us diu que esteu anant per mal camí, que el que heu 
de  fer és mantenir  la medicació però… perdre pes. 
De fet us demana que per sentir‐vos bé heu de per‐
dre 10 quilograms sobre el vostre pes actual. Imagi‐
no  que  a  qualsevol  persona  que  li  passés  aquesta 
estrafolària història se sentiria en certa mesura esta‐
fat  ja que si  fos cert que calgués perdre pes, millor 
fora haver començat a perdre pes des del principi de 
cara a 1) recuperar la salut quan abans millor i 2) fer‐
ho des d’una  situació de partida millor que no pas 
quan un ha guanyat 5 quilograms. 

Una història  similar  li ha passat al Govern espanyol 
en els darrers dies. Davant  la crisi  internacional que 
pateix el planeta amb certes característiques  locals, 
la  reacció  primera  del Govern  va  ser  una  resposta 
keynesiana  clàssica:  augmentar  la  despesa  pública 
per  tal de compensar  la minva en el consum privat 
generada per una part de  la població expulsada del 
mercat de  treball  i per una altra població que  tot  i 
conservar  la  seva  ocupació  decideix  augmentar  la 
propensió a l’estalvi. Durant el darrer any i mig, polí‐
tiques com ara el Pla E o l’extensió d’un nou subsidi 
d’atur més  enllà  del  que  garantia  el  subsidi  clàssic 
van generar un augment del dèficit públic (i del deu‐
te)  considerables.  La  situació  de  partida  semblava 
permetre‐ho sense problemes: Espanya estava entre 
els països europeus amb els comptes més sanejats, 
amb superàvit als pressupostos  i una taxa de deute 
públic menors. 

Tanmateix, a la darrera reunió de l’Ecofin (els minis‐
tres d’Economia dels  27 membres de  la UE),  es  va 
establir una estratègia per combatre  la crisi diame‐
tralment oposada a  la mantinguda fins a aquell mo‐
ment  per  part  del  Govern  espanyol.  Enlloc 
d’incrementar  la despesa pública  (engreixar),  es  va 
considerar que calia reduir el dèficit públic per part 
de  tots  els  Estats membres  de  la  Unió Monetària 
(aprimar‐se)  fins  al  3%  per  a  l’any  2013,  suposant 
per al cas espanyol una  reducció de 15.000 milions 
d’euros  de  despesa  en  aquests  propers  anys.  Per 
què aquesta notable diferència? 

 

En  la meva opinió,  l’estratègia que seguia el Govern 
espanyol era ben vàlida. De fet, en el darrer trimes‐
tre  l’economia  ha  crescut. Un misèrrim  0,1%,  però 
suficient com per sortir de les taxes de decreixement 
en  les  que  ens  trobàvem  tot  just  fa  uns mesos.  El 
diferencial de  risc  amb el deute públic  alemany ha 
arribat en alguns moments als 100 punts. Cent punts 
són  una  diferència  destacable  però  cal  evidenciar 
que  ha  estat  causada  en  gran mesura  no  pas  per 
l’augment del tipus d’interès del deute espanyol sinó 
per la baixada del tipus d’interès del deute alemany 
(sembla  que  els  inversors  més  conservadors  han 
anat  tots  a  refugiar‐se  comprant  deute  alemany).  
Per altra banda, cent punts de diferència suposa un 
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sobrecost  perfectament  assolible  per  part  del  Go‐
vern  espanyol.  Per  altra  banda,  tot  i  que  el  dèficit 
està  ara mateix  desbocat  en  dues  xifres,  el  deute 
continua  sent menor  al de molts països del nostre 
entorn. Certament, un dèficit com aquest no és pot 
aguantar  ad  infinitum,  però  encara  ens  podíem 
permetre una llarga temporada amb aquest nivell de 
dèficit  fins que el deute  arribés  a nivells del 100 o 
120%  del  PIB,  en  el  qual  es  troben  algunes  de  les 
grans potències mundials. 

Al  meu  entendre,  el  motiu  d’aquest  canvi 
d’estratègia  ha  estat  la  por  al  contagi  de  la  “grip 
grega”.  I si alguna cosa té  la por és que no està ba‐
sada en la racionalitat. Fins i tot a l’univers Ecofin. La 
situació  grega,  veritablement  desesperada,  s’ha 
generat per culpa de  la pèssima gestió de  l’anterior 
Govern conservador grec  i, no ho oblidem, per una 
manca de  control efectiu per part de  la Unió Euro‐
pea. Eren els anys de bonança, els diners fluïen amb 
rapidesa,  alguns deien que havíem  trobat  el  cercle 
perfecte que relegaria  les crisis als  llibres d’història, 
no passava res si el Govern grec ens deia que tenia 
un dèficit del 2,9% i en realitat era del 10%. No pas‐
sava absolutament res. Cada any érem més rics així 
que una mica de dèficit encobert no feia mal a nin‐

gú. Ara que la situació ha canviat tan dràsticament, i 
els excessos grecs aconsegueixen afectar al nucli dur 
de  la Unió Europea, aquest nucli dur decideix fer‐se 
més  papista  que  el  papa,  i  exigir  a  tots  els  seus 
membres un  control estricte  i espartà  (de  l’Esparta 
clàssica, no de l’actual) dels seus dèficits. Afectant a 
països  que  tenen  dèficits  elevats  però  assolibles.  I 
més quan aquest països són veïns dels grecs i tenen 
una  reputació històrica de manca d’equilibri  en  els 
comptes públics. 

Por i reputació, dos dels elements que considero han 
estat claus en la presa de decisió de la nova estratè‐
gia.  I no donarà mal  resultat aquesta nova estratè‐
gia. Perquè hagi estat presa sota una situació de por 
no  vol dir que hagi de  ser dolenta.  Tenir un deute 
públic reduït és bo per a tothom  ja que menys part 
dels nostres  impostos han d’anar a pagar  interessos 
als  amables  prestamistes,  i  en  aquest  cas  en  tres 
anys sembla ser que serà així. Però segur que el camí 
serà més dur, per ser més sobtat i més de xoc, que si 
haguessin deixat  al Govern  espanyol  seguir  amb  el 
seu pla d’aconseguir reactivar a  l’economia a través 
del  augment  de  la  despesa  pública  durant  un  cert 
període de temps. 

 

Crisi Econòmica = Or  
Maig 18, 2010 

 

La cotització de l’or ha arribat a nivells rècord fina a 
situar‐se entorn els 1.000 euros  l’unça per primera 
vegada en la seva història. Recordem que l’augment 
del  preu  del metall  està  quasi  sempre  associada  a 
una major incertesa en l’economia. 

Així per exemple,  la pujada del preu del metall  co‐
mençà després de l’atemptat de l’11‐S, però es man‐
tingué fins el 2005 entre els 300 – 400 euros l’unça. 
Les  guerres  a orient mitjà,  els  atacs  terroristes  i  la 
crisi econòmica i de confiança en els consumidors es 
sol dir que són els principals causants de les pujades 



eKonomicus � Revista d�Economia Mundial 4 

Edició setmanal � 17 a 23 de Maig 

http://ekonomicus.wordpress.com 
 

dels preus dels metalls, que actuen com a actiu  re‐
fugi. Si observem l’índex de confiança dels consumi‐
dors  nord‐americans,  veurem  certa  relació  amb  la 
caiguda  l’octubre  del  2007  i  l’espectacular  pujada 
del  preu  de  l’or,  passant  de  aproximadament  de 
valdre 500 euros l’unça als 1.000 d’aquest mes. 

 

 

 

Futur de l’or, possible bombolla? 

Evidentment  la crisi grega ha  jugat  també un paper 
clau en aquest últim repunt del preu. La inestabilitat 
en  l’economia  fa  que  els  inversors  tinguin  por  de 
que els paquets d’estímuls  financers debilitin el dò‐
lar i l’euro i acabin generant inflació, sobretot degut 
als  recents anuncis de pujades en  l’IVA.  La majoria 
d’analistes del mercat de metalls, per tant, preveuen 
que al  llarg del 2010 el preu de  l’or continuï pujant 
fins almenys els 1.800 euros. 

El risc de “bombolla” encara no sembla ser sosteni‐
ble, però molts analistes apunten ja que la demanda 
del metall per part de molts països emergents, com 
l’Índia i la Xina, si continua a aquest ritme suposaria 
crear una bombolla a finals del 2010. 

Històricament  ja  s’han  viscut  casos  semblants,  per 
exemple, durant els anys ’70 va augmentar el metall 
preciós unes 24 vegades el seu preu  inicial, passant 
de 35 a 850 dòlars l’unça. 

 

El Banc Central Europeu ja ha desemborsat 16.500 milions d’euros 
per comprar deute públic sobirà  

Maig 20, 2010 

La maquinaria del Banc Central Europeu  ja s’ha po‐
sat en marxa des de l’anunci la setmana passada del 
seu governador, Jean Claude Trichet, en que presen‐
tava  la nova  estratègia per  acabar  amb  els  “atacs” 
financers  contra  l’Euro  consistent  en  la  compra  de 
deute  públic  dels membres  amb  aquesta moneda 
única. Aquesta estratègia s’ha conegut com a quan‐
titative  easing  i  pretén  dissipar  la  pressió  sobre  la 
solvència dels Estats al mateix temps que reduir els 
costos de finançament quan s’intenta emetre deute. 

Així doncs, durant aquesta darrera setmana el BCE ja 
ha  anunciat  el  desemborsament  de  16.500 milions 
d’euros, tot  i que no ha transcendit de quins països 
procedien els bons comprats o la quantitat de diners 

que el banc té pensat moure en el futur dins aquesta 
estratègia. Aquesta opacitat d’informació  i  imprevi‐
sibilitat, segons apunten en alguns mitjans de comu‐
nicació,  és degut  a que  volen maximitzar  l’impacte 
psicològic de  l’acció sobre els inversors que busquin 
desestabilitzar els mercats financers. 

Tot  i això, també és possible que es doni peu a  jocs 
especulatius amb el moment d’intervenció del Banc 
Central  donat  que  és  una  tàctica  d’implantació  re‐
cent  i  està  una  mica  limitat  degut  a  l’oposició 
d’alguns països membre. 

D’altra banda, amb la finalitat d’evitar que la política 
monetària passi a ser expansiva (és a dir, augments 
dels  diners  en  circulació,  la massa monetària,  a  la 
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zona Euro) i provoqui pressions inflacionistes, el BCE 
ha  demanat  a  les  institucions  financeres  privades 
que dipositin diners per  la mateixa quantitat (recor‐
dem, 16.500 milions d’euros) en dipòsits  setmanals 
oferts pel Banc Central a un tipus d’interès de  l’1%. 
Això és el que s’anomena esterilització monetària. 

Inquietuds internes davant aquestes mesures 

El  nucli  d’origen  alemany  del  BCE,  capitanejat  pel 
destacat membre del consell executiu, Jürgen Stark, 
no atura les seves crítiques moderades a les estratè‐

gies últimament adoptades pel conjunt de membres 
de  la  zona  Euro  i pel propi Banc.  En  aquest  sentit, 
Stark  ha  declarat  als  mitjans  de  comunicació  ale‐
manys que “el paquet de rescat de 750.000 milions 
d’euros ens ajudarà a guanyar temps però no resol‐
drà el problema fonamental”. 

Concretament, pel que  fa a  la  compra de bons pú‐
blics, ha assegurat que això provocarà  inflació si no 
es reforcen  les accions per evitar‐ho  i si dura massa 
temps  tot plegat. Tot  i això, ha assegurat que  la  in‐
dependència del BCE segueix intacta. 

 

La Fed comença a parlar de deixar de comprar deute públic ameri‐
cà i començar a vendre’l  

Maig 21, 2010 

L’optimisme  dins  de  la  Reserva  Federal  nord‐
americana (Fed) va en augment. Això és el que se’n 
pot  extreure  de  l’última  reunió  mantinguda  per 
l’equip principal de Ben Bernanke en que han revisat 
a l’alça les perspectives de creixement de l’economia 
dels  Estats Units  fins  a  situar‐les  entre  un  3.2  i  un 
3.7%, quan prèviament eren inferiors al 3%. 

Sembla, doncs, que  els  Estats Units  tornen  al  camí 
d’un creixement força robust. Tot  i això,  les preocu‐
pacions per un canvi de política monetària semblen 
estar  fora  de  lloc,  ja  que,  tal  com  han  declarat  als 
mitjans de  comunicació nord‐americans,  la  Fed en‐
cara  troba  l’economia  massa  vulnerable,  fet  que 
incentiva a “mantenir una posició acomodatícia res‐
pecte  la política monetària”  i els tipus d’interès. Per 
tant, tot es mantindrà com en l’actualitat, almenys a 
curt termini. 

La major preocupació de la Fed actualment és reduir 
el volum dels actius que ha anat acumulant des de 
l’inici de la crisi. Cal recordar que aquesta institució, 
juntament amb el Banc d’Anglaterra, van ser de  les 

primeres en dur a terme  l’estratègia coneguda com 
quantitative easing, o flexibilització monetària, con‐
sistent en  la compra de deute públic. Les xifres són 
les següents: 

‐ Durant el 2009 es van adquirir 300.000 milions de 
dòlars en bons del Tresor americà. 

‐ Al març de 2010 es va  completar el programa de 
compra de cèdules hipotecàries esponsoritzades pel 
govern americà  i valorades en  total en 1.25 bilions 
de dòlars. 

El fet de reduir part de  l’actiu de  la Reserva Federal 
permetrà  desenvolupar  operacions  en  els mercats 
de diners  i de  crèdit d’una  forma més eficient que 
sense  la gran quantitat de reserves que s’han hagut 
d’acumular com a contrapartida per  la compra dels 
bons i els actius hipotecaris. El problema, però, està 
en resoldre el debat  intern sobre quan dur a terme 
aquesta  venda massiva d’actius.  Part de  l’equip de 
govern aposta per fer‐ho “relativament aviat”, men‐
tre que  l’altra part  voldria  “posposar‐ho durant un 
temps”. 
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Qui és Vladimir Putin? (II) – Inici de la carrera política (1991 – 
1996)  

Maig 23, 2010 

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. 

Aquest article és  la  continuació de  la primera part: 
Infantesa, Estudiant de Dret, KGB i  final de la URSS: 
els primers 38 anys (1952‐1991) 

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. 

Ajuntament de Sant Petersburg 

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,  encarregat  d’atreure  inversors  i  des‐
envolupar la col∙laboració amb els socis estrangers. 

 

Posteriorment, de 1994 a 1996 pujà un esglaó  i es 
convertí en primer tinent d’alcalde de  la rebatejada 
Sant Petersburg, tot conservant les competències. La 
gestió de Putin a l’antiga ciutat dels tsars es conside‐
rar com a positiva,  ja que, movent els contactes de 
la seva època com espia, va contribuir a que  impor‐
tants  firmes alemanyes  fessin  inversions en  infraes‐
tructures  i participessin en  “joint  ventures”  amb el 
consistori,  si  bé  les  presumptes  irregularitats  en  la 
concessió  de  llicències  d’exportació  de  metalls  a 
productors  locals van  ser objecte d’algunes  investi‐
gacions per part de diputats locals. 

Inici de la carrera política 

El setembre de 1995 va ser elegit per encapçalar  la 
secció  local  de Nostra  Casa  és  Rússia  (NDR),  partit 
centrista organitzat pel primer ministre Víktor Txer‐
nomirdin i que llavors constituïa el suport polític del 
president Borís Ieltsin. 

Quan Sobchak, que havia caigut en el descrèdit en‐
tre escàndols de corrupció i acusacions de mala ges‐
tió,  va  perdre  les  eleccions municipals  de  juny  de 
1996 davant el candidat unitari de  l’oposició demo‐
cràtica, Vladímir  Iàkovlev, Putin, que havia dirigit  la 
campanya del  seu cap, va acabar  també el  seu  tre‐
ball com a regidor. Tot  i això, Putin va seguir fidel a 
Sobchak (mort el febrer de 2000) que  li havia obert 
les portes de la política, ajudant durant la seva esta‐
da  a  França  per  rebre  tractament mèdic  i  per  res‐
guardar l’assetjament judicial pels presumptes delic‐
tes d’abús de poder i malversació. 

Posteriorment,  l’agost del 1996 fou nombrat adjunt 
també  del  director  d’Assumptes  Exteriors,  Pavel 
Borodin, dirigida al seu  torn pel  liberal Anatoli Txu‐
bais,  encarregat,  entre  d’altres  menesters  proto‐
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col∙laris, d’adjudicar les residències i vehicles oficials 
als alts funcionaris del Kremlin. Putin va passar, el 26 
de març de 1997, a cap del directori o departament 
principal,  que  controlava  tots  els  altres  departa‐

ments,  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. 

   

 

Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre el sector de l’or 
(1) Article al The Economist sobre les mines d’or als EEUU – The rush – 15/04/2010 
http://www.economist.com/world/united‐states/displaystory.cfm?story_id=15911304 
 
(2) Article al BusinessWeek (propietat de Bloomberg) sobre  la posible baixada del preu de  l’or – Gold May 
Fall as Some Investors Sell After Climb to Near Record 
http://www.businessweek.com/news/2010‐05‐17/gold‐may‐fall‐as‐some‐investors‐sell‐after‐climb‐to‐near‐
record.html 
 
(3) Evolució de la producció mundial d’or 
http://www.goldsheetlinks.com/production.htm 
 
 
 
 
 


