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El comerç al mercat mundial de divises ascendeix fins als 4 bilions 
de dòlars diaris 

Setembre 1, 2010 

És ben sabut que  la  força dels mercats  financers és 
la que dirigeix  l’economia mundial. A aquesta  idea, 
ara  se  li  poden  posar  dades  que  són  indiscutibles: 
segons una enquesta que realitza el Bank of Interna‐
tional  Settlements  (BIS)  als mercats  internacionals 
de  divises,  feta  cada  3  anys,  el  volum  diari 
d’intercanvi de divises en tot el món ascendeix als 4 
bilions de dòlars (en nombres americans, 4 trilions). 
Aquesta xifra, que al cap de  l’any equival a diverses 
vegades  la  producció  econòmica  total mundial,  su‐
posa un màxim mai aconseguit. 

Les causes a llarg termini (hi ha hagut un canvi brutal 
en poques dècades), segons els analistes del BIS, es 
poden  situar  en  un  generalitzat  increment  de  les 
inversions  gràcies  a  la  caiguda de  fronteres  econò‐
miques  i  l’aparició  de  nous mercats:  han  aparegut 
economies  emergents  i  països  especialitzats  en  la 
indústria dels béns de consum, alhora que el progrés 
informàtic  ha  permès  tenir  tractes  comercials  amb 
aquest entorn de  forma molt senzilla  i pràctica. Cal 
tenir  en  compte  que  el  simple  fet  de  com‐
prar/vendre  un  bé  o  ser‐
vei  d’altres  països  ja  im‐
plica  intercanviar  diners 
d’una  moneda  a  una  al‐
tra. 

Paral∙lelament,  també  cal 
buscar  causes  d’aquesta 
expansió a curt termini, ja 
que  l’última  enquesta 
realitzada  registrava  uns 
intercanvis  de  divises  un 
20% menors. La crisi eco‐
nòmica,  precisament,  ha 
propiciat  aquest  aug‐
ment.  D’una  banda,  els 

inversors que s’allunyen de sectors en recessió, com 
és el sector immobiliari o la borsa de valors, es refu‐
gien  en  els  fons  de  mútues.  L’estratègia  principal 
que regeix les inversions de les mútues es basa en la 
realització d’apostes  i especulació  sobre  les divises, 
sobretot  als  Estats  Units  (allà,  representen  42.000 
milions de dòlars). D’altra banda,  s’està donant un 
flux intens de capital cap a les economies emergents 
provinent  d’Europa,  Estats  Units  i  Japó,  on 
l’economia està encara paralitzada  i no es generen 
dividends. Aquest  transvasament  de  capital  genera 
intercanvi de divises en el seu procés. 

D’aquesta  manera,  aquests  intercanvi  monetari 
s’està començant a centrar en divises que fins fa poc 
no tenir un paper excessivament important: la rúpia 
de l’Índia, el iuan xinès o el real brasiler. Tot i això, el 
panorama  segueix  totalment  dominat  per  dos mo‐
nedes, el dòlar i l’euro, respectivament. Així, un 85% 
dels  intercanvis  correspon  al  dòlar  i  un  39%  per 
l’euro (aquest índex és sobre 200% ja que en qualse‐
vol intercanvi hi ha involucrades dos divises). 
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El resultat de tot això: un  increment desmesurat de 
l’especulació,  una major  impredictibilitat  del  valor 
de  les  monedes  i  una  inestabilitat  que  acabaran 
pagant  els més  vulnerables  a  aquests moviments, 
com són els països en vies de desenvolupament. 

Londres és  la plaça financera que concentra  la ma‐
jor part de transaccions de divises 

Tot i la forta recessió, el dèficit fiscal de l’Estat o les 
recents  eleccions  que  han  portat  a  un  govern  de 

coalició  teòricament  dèbil,  la  plaça  financera  més 
forta pel que  fa a  intercanvi de divises segueix sent 
Londres. Més concretament,  la City de Londres, do‐
tada d’un poder econòmic sense precedents. 

En total, el Regne Unit concentra el 37% de totes les 
transaccions  realitzades  al mercat mundial  de  divi‐
ses. Li segueixen els Estats Units, amb un 18%. Molt 
més  lluny  es  situen  Japó  (6%)  i  Singapur,  Suïssa  i 
Hong Kong (5% cadascun). 

 

L’Eurozona mantindrà el creixement: Banc Central Europeu des‐
carta una recaiguda en recessió  

Setembre 3, 2010 

En declaracions desprès de  la  trobada de banquers 
centrals de  la zona Euro al Banc Central Europeu, el 
seu president Jean‐Claude Trichet s’ha mostrat con‐
tundent  alhora  de  declara  que  la  zona  Euro  no  té 
cap  risc de  recaure  en una  recessió  en  els propers 
trimestres.  D’aquesta  manera,  el  BCE  llença  una 
forta  senyal  a  tots  els  agents  econòmics  i  polítics 
d’Europa davant la incertesa que regna a la regió. 

Un  cop  confirmat  que  l’Eurozona  ha  registrat  un 
sorprenent  creixement  interanual  del  3.9%  en 
aquest  segon  trimestre  de  l’any  (impulsat  bàsica‐
ment  per  la  recuperació  econòmica  d’Alemanya), 
apareixen els  riscos d’una  recaiguda en  la  recessió. 
Això és el que es coneix com “double‐dip recession” 
o, en altres paraules, un  comportament del  creixe‐
ment del PIB en forma de W: quan el PIB es recupera 
d’una primera recessió i registra creixement positiu, 
ràpidament torna a caure en recessió. Aquest feno‐
men  tradicionalment  ha  aparegut  quan  un  intens 
creixement  en  un  breu  període  de  temps  ha  com‐
portat un  increment descontrolat de  la  inflació, que 
ha de ser tallada amb augments del tipus d’interès, 
impedint que la recuperació econòmica sigui consis‐
tent i s’estabilitzi. 

Així doncs, Trichet ha descartat insistentment aques‐
ta  possibilitat.  Segons  comentaris  realitzats,  una 
recaiguda en  la  recessió “no està en  les previsions; 
mirant endavant, la recuperació hauria de continuar 
a  un  ritme  moderat,  mantenint  certa  incertesa”. 
Molts  analistes  encara  mantenen  dubtes  tot  i  les 
paraules de Trichet i el fet que l’equip econòmic del 
BCE  hagi  decidit  revisar  a  l’alça  les  previsions  de 
creixement de  la zona Euro. Els desequilibris de  re‐
cuperació  i  creixement  entre  el  nord  i  el  sud 
d’Europa  són  massa  elevats,  segons  observen  els 
menys optimistes. 

 
Exemple de recessió en forma de W als Estats 

Units durant els anys 80. 
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Si Alemanya ha pogut créixer al 2.2%, el PIB de Grè‐
cia ha caigut un 1.5% i a Portugal i Espanya la situa‐
ció  s’ha mantingut pràcticament estancada. El dife‐
rent comportament econòmic de  les diferents  regi‐
ons pot impedir aplicar una eficient política monetà‐
ria per part del BCE,  ja que  es pot  veure obligat  a 
augmentar tipus d’interès quan al sud d’Europa en‐

cara  no  s’ha  estabilitzat  el  creixement.  És  llavors 
quan pot aparèixer la “double‐dip recession”. 

A més, a la reunió mantinguda pel comitè central del 
BCE  es  va  acordar mantenir  els  tipus  d’interès  de 
referència  a  l’1%,  nivell  mantingut  intacte  des  de 
juny de 2009. 

 

Risc d’insolvència al Kabul Bank: les dificultats del recent sistema 
bancari d’Afganistan  

Setembre 6, 2010 

Al  llarg d’aquesta darrera  setmana,  la  solvència del 
principal  banc  privat  d’Afganistan,  Kabul  Bank,  ha 
estat posada greument en entredit. Aquesta notícia 
ha provocat el  lògic pànic bancari,  fet que s’ha  tra‐
duït en llargues cues a la capital per intentar liquidar 
el màxim de dipòsits possible per part dels seus cli‐
ents.  Les  raons  de  la  suposada  insolvència 
s’addueixen  a  l’aparició  a  la  llum  pública  de  fortes 
inversions en el malmès sector immobiliari de Dubai 
(Emirats Àrabs Units), a més d’una sèrie de préstecs 
confidencials que el banc hauria atorgat a persones 
amb dubtosos  lligams polítics  i al propi equip direc‐
tiu  (del  qual  forma  part  el  germà  del  president 
d’Afganistan Hamid Karzai). 

 

L’èxit del Kabul Bank és clau per  la precària estabili‐
tat  del  país  centreasiàtic.  Arran  de  la  caiguda  del 
règim talibà al 2001, el nou règim pro‐occidental de 
Hamid Karzai va necessitar de crear un sistema ban‐

cari des de zero amb la finalitat de sustentar el crei‐
xement econòmic que es planificava pel país. Kabul 
Bank  va  ser  la  primera  entitat  bancària,  la  que  va 
rebre  la confiança del govern per gestionar els fons 
monetaris governamentals  i  l’encarregada de realit‐
zar els pagaments als membres de l’exèrcit nacional 
afganès. Actualment, hi ha un total de 10 bancs pri‐
vats operant al país. 

La  cultura  bancària  a Afganistan  és  nova.  Tradicio‐
nalment, el sistema monetari en aquest país s’havia 
basat en  la hawala, que significa “transferència” en 
àrab. Es  tracta d’un  sistema de  transferència  infor‐
mal  de  fons monetaris  consistent  en  contractar  el 
servei  d’una  tercera  persona  per  a  transportar  els 
diners d’un  comprador a un venedor.  La hawala es 
sustenta  en  la  confiança  sobre  les  persones  que 
realitzen aquests  serveis  i no es porta cap  tipus de 
registre  ni  documentació,  fet  que  contribueix  a  un 
baix  cost  de  transacció.  Promoure  aquest  canvi  de 
sistema  en  una  societat  tant  tradicionalista  com 
l’afganesa és un repte important. 

En  definitiva,  Afganistan  és  encara  un  país  en  re‐
construcció  i  en  plena  transformació.  El  problema, 
entre molts  d’altres,  és  que  la  implantació  d’unes 
institucions públiques poc consistents i poc efectives 
ha acabat portant a  l’aplicació d’una política bancà‐
ria amb un resultat molt allunyat de l’òptim desitjat. 
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Els bancs xinesos es troben en ràpida expansió financera: objectiu 
actual, els Estats Units  

Setembre 8, 2010 

Intel∙ligentment,  nombrosos  bancs  xinesos  estan 
aprofitant els temps de crisi per entrar a mercats on 
en situacions normals tindrien l’accés molt restringit 
o aixecarien suspicàcies. Més concretament, el prin‐
cipal  camp  d’expansió  són  els  Estats  Units:  “hem 
arribat en el moment més  fosc”. Aquestes eren de‐
claracions  del  mànager  principal  a  Nova  York  del 
banc  xinés  Industrial &  Commercial  Bank  of  China 
(ICBC), Wu Bin,  recollides en una entrevista al Wall 
Street  Journal.  ICBC  és  un  banc  majoritàriament 
control pel govern xinés (70% del capital). 

Aquesta  ambició  xinesa per  créixer  en mercats  tan 
potencials a curt termini és possible gràcies a  la  im‐
mobilitat de les entitats bancàries i financeres nord‐
americanes i, sobretot, a la reluctància que mostren 
a estendre nou crèdit a les empreses en un moment 
en que l’economia està patint tants problemes. Mol‐
tes  entitats  encara  estan  cobrint  les  pèrdues  origi‐
nades per  la bombolla  immobiliària  i hi ha riscos de 
que se’ls apliqui regulacions més fortes. Tot  i que  la 
Reserva Federal els ha  limitat a realitzar operacions 
dins  el món  empresarial,  el  capital provinent de  la 
Xina s’està posicionant com una sortida i un accés al 
finançament  per  moltes  empreses  americanes  (i 
xineses que volen entrar a Estats Units). 

Així, per  exemple,  el banc que  a  finals de  2009  va 
prestar 400 milions de dòlars a  l’americana General 

Electric no va ser cap entitat nacional, sinó la pròpia 
ICBC. Això va  ser decisiu per evitar  la  suspensió de 
pagaments  per  part  del  gegant  elèctric.  Juntament 
amb  això,  ICBC  va  finançar més  de  300 milions  de 
dòlars  de  l’adquisició  d’una  gran  cadena  d’hotels 
americana per part d’un consorci privat xinés. 

ICBC (1r banc en tamany de la Xina) és relativament 
recent als Estats Units ja que no va obrir  la seva su‐
cursal  a Manhattan  fins  a  finals  de  2008.  Des  de 
llavors, ha  acumulat uns  actius  als Estats Units per 
valor de 1.000 milions de dòlars.  No és l’únic, ja que 
China  Construction  Bank  (2n  banc)  i  China 
Merchants Bank (6è banc), que també van entrar al 
mercat  nord‐americà  al  2009,  acumulen  370  i  200 
milions de dòlars en actius, respectivament. El  líder 
xinés en aquest àmbit, però, és el Bank of Communi‐
cations (5è banc), amb presència als Estats Units des 
de 1991  i que gestiona més de 1.400 milions de dò‐
lars  (només en el 2009 va créixer un 55% en volum 
d’actius). 

En conclusió,  la tendència mostra un  incessant aug‐
ment  de  la  presència  de  la  banca  xinesa  als  Estats 
Units, aprofitant  la debilitat de  l’economia. El punt 
fort és que  tots es basen en una estratègia clau: es 
centren en captar líders industrials i es mantenen al 
marge de productes  “exòtics”  com  són els derivats 
financers. 

 

El rerefons de la crisi econòmica d’Irlanda  
Setembre 13, 2010 

A  principis  de  2009,  Irlanda  va  ser  la  primera  eco‐
nomia  a  patir  els  embats  dels mercats  i  també  la 
primera  a  aprovar,  com  a  resposta,  un  dur  pla 
d’ajust per  intentar calmar els  inversors. La fermesa 

del  govern  a  l’hora  d’aplicar  uns  plans  econòmics 
impopulars  va  ser  exhibida  com  l’exemple  a  seguir 
en altres episodis de deute sobirana que van seguir. 
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Així ha estat, per descomptat, en el cas de Grècia on 
s’ha  imposat  el mateix  patró,  i  amb més  o menys 
fortuna, a Portugal  i Espanya. “Fa un any érem nos‐
altres  els  que  centràvem  l’interès  informatiu,  no 
Grècia.  Ara  ja  ens  ha  superat  Portugal;  a  veure  si 
passa  el mateix  amb  Espanya”,  deia  fent  broma  el 
ministre  de  Finances,  Sr.  Brian  Lenihan,  el  passat 
mes de abril, durant una trobada a Dublín amb mit‐
jans estrangers. 

El deute irlandès aquesta setmana ha arribat a supe‐
rar la cota del 6% i el diferencial amb el bo alemany 
de  referència  s’ha  ampliat  al  màxim  històric  de 
l’entrada en l’euro, amb més de 375 punts bàsics, és 

a dir, un 3,75%.  La majoria dels experts  apunten  a 
problemes  del  sistema  financer  i  a  l’escàs  marge 
fiscal de què disposa el govern per abordar‐lo. 

L’any passat el govern irlandès es va veure obligat a 
nacionalitzar  el  Anglo  Irish  Bank,  amb  un  cost  de 
4.000  milions  d’euros,  el  que  va  provocar  que  el 
dèficit  públic  d’Irlanda  el  2009  es  disparés  fins  el 
14,6% del PIB, el més alt de tota la Unió Europea. El 
març passat va haver injectar uns altres 10.400 mili‐
ons  i en ple mes agost va aconseguir el vistiplau de 
la Comissió Europea per ajudar al banc amb un altre 
paquet  de  8.500  milions.  En  total  22.900  milions 
d’euros. 

La majoria d’economistes 
senyalen que la raó de la 
monumental  injecció  de 
diners  a  l’Anglo  Irish  es 
deu sobretot al  fet de se 
una  entitat  financera 
altament  exposada  al 
sector  immobiliari, en un 
país que ha vist caure els 
preus de  l’habitatge més 
d’un  40%  i  on  la  taxa 
d’atur  ronda  el  14%.  I 
això  els mateixos  clients 
del  banc  també  ho  sa‐
ben:  en  els  primers  6 
mesos  de  l’any  l’entitat 
havia  perdut  4.000 mili‐
ons  d’euros  en  dipòsits. 
Per  frenar  aquesta  fuga 
de  dipòsits  el  govern 
acaba  de  presentar  un 
pla  de  reestructuració 
pel  qual  l’entitat  queda‐
ria  dividida  en  dues,  un 
banc  “bo”  amb  els dipò‐
sits  existents  i  un  altre 
banc  “dolent”,  amb  els 
crèdits  de  dubtós  cobra‐
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ment. El banc central irlandès creu que tot just seran 
necessaris  uns  1.000  ó  2.000 milions  per  a  dur  a 
terme  aquesta  operació  de  sanejament,  però 
l’empresa  de  ràting  nord‐americana  Standard  & 
Poor’s  discrepa,  creu  que  la  factura  final  arribarà 
fàcilment  als 35.000 milions d’euros, una quantitat 
que és un 10% superior als ingressos fiscals previstos 
per aquest any i l’equivalent al 20% del PIB total del 
país. En aquestes circumstàncies, i si l’activitat no es 
frena més  a  conseqüència  de  la  difícil  recuperació 
global i altres entitats no es veuen arrossegades per 
aquesta espiral de dificultats, el dèficit públic bé pot 
arribar aquest any el 25% del PIB, segons apuntava 

Nick  Firoozy,  analista  de Nomura,  en  una  nota  re‐
cent. 

Irlanda  ja ha cobert el 80% de  les seves necessitats 
de finançament per a aquest any, així que  les tensi‐
ons derivades d’aquest entorn no tindran un impac‐
te immediat. En paraules d’Amit Kara, d’UBS: “Enca‐
ra que Irlanda afronta seriosos reptes a llarg termini, 
la  seva  posició  de  liquiditat  és  saludable  i  els  seus 
bancs  haurien  de  tenir  suficient  per  poder  seguir 
accedint al  finançament del Banc Central Europeu  i 
compensar  àmpliament  l’impacte  que  [la  pujada 
dels  tipus del deute] pogués  tenir  sobre el  finança‐
ment “, assegura. 

 

Què hi ha darrere les polítiques d’internacionalització d’Angola?  
Setembre 15, 2010 

Una delegació parlamentària britànica, encapçalada 
pel diputat Bruce Grocott, va arribar el diumenge, a 
Luanda,  capital  d’Angola,  per  a  una  visita  de  cinc 
dies,  destinada  al  intercanvi  d’experiències  amb  el 
país Africà i per observar, segons Grocott, en quines 
àrees es pot ajudar a  l’economia angolesa, tals com 
la desactivació de  les nombroses mines que encara 
estan  enterrades  al  país  i  la  rehabilitació 
d’infraestructures (ferrocarril, carreteres, …). 

Segons l’Agència de Notícies d’Angola, Angola Press, 
els  governs d’Angola  i de  la Gran Bretanya mante‐
nen  excel∙lents  relacions  de  cooperació  en  els  sec‐
tors del petroli, salut i educació. 

De fet, un tret distintiu entre la majoria de països del 
sud  del  Sàhara  amb  elevades  reserves  de  recursos 
naturals  sol  ser  que  són  els més  pobres,  i  Angola 
n’és  un  clar  exemple:  el  país  és  el  7é  productor 
mundial  de  petroli  amb  1.820 mil  barrils/dia  i  en 
canvi  presenta  un  IDH  de  0,564  (ocupant  el  143é 
lloc). 

Si  observem  el  gràfic  d’exportacions  de  petroli 
d’Angola veurem com entre els Estats Units i la Xina 
s’emporten el 60% del  total, mentre que en menor 
mesura  estan  els  països  europeus  (22%)  i  la  resta 
(18%). 

Tal  i  com  informa  l’agència  sud‐africana MBedi,  les 
principals companyies que extrauen petroli angolès 
són Chevron,  Texaco,  Exxon Mobil, Agip, Petrobras 
(Brasil) i BP (Regne Unit) entre d’altres. [3] 
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Segons  la OMC  (Organització Mundial del Comerç), 
per  al  2008,  Angola  exportava  63.914  milions  de 
Dòlars  en mercaderies  (99,1%  petroli  i minerals)  i 
n’importava només 20.982 milions, per tant presen‐
tava un superàvit de 42.932 milions de Dòlars, amb 
els que finançava  la  importació de tot tipus de pro‐
ductes. 

Conveni amb Cuba 

Carolina Cerqueira, ministra angolesa de comunica‐
ció  social,  va  ratificar  ahir  que  el  seu  organisme 
complirà amb un memoràndum d’entesa entre An‐
gola i Cuba per enfortir la cooperació en l’àrea de les 
comunicacions, sobretot en  la  introducció de tecno‐
logia digital. 

La Sra. Cerqueira va expressar aquest criteri davant 
una delegació cubana de mitjans de difusió. La comi‐
tiva cubana assisteix com a convidada a  la XVIII As‐
semblea General  Anual  de  l’Associació  de  Ràdios  i 
Televisions de l’Àfrica Austral (SABA), a Luanda, capi‐
tal d’Angola. 

Cerqueira  considerar que  la  signatura d’un  conveni 
amb  Cuba  en  l’esfera  de  la  Comunicació  Social,  li 

permetrà a Angola la formació tècnica i professional 
del seu personal periodístic, al costat del  intercanvi 
de  delegacions  i  materials  audiovisuals  educatius, 
entre d’altres beneficis. 

Recordem que la relativament recent independència 
d’Angola, el 1975, va ser en bona part gràcies a tro‐
pes cubanes, en la famosa “Operació Carlota”. 

Visita del Primer Ministre de Guinea Bissau 

Carlos Gomes  Jr, primer ministre de Guinea Bissau, 
ha considerat aquest dilluns positiva la seva visita de 
6 dies a Angola, destinada al reforç de la cooperació 
entre  els dos països  africans,  sobretot  en  àrees de 
defensa, seguretat i diversos sectors econòmics. 

En declaracions a la premsa a l’aeroport “4 de Feve‐
reiro”, Carlos  Júnior va  referir que seran materialit‐
zats els acords rubricats, per a  la promoció del crei‐
xement econòmic del país. 

El  primer ministre  va  donar  a  conèixer  que,  breu‐
ment, una delegació angolesa anirà al seu país, per 
acompanyar  la  implementació dels acords  rubricats 
entre els dos països. 

 

Congrés del partit comunista de Corea del Nord posposat: el canvi 
és factible  

Setembre 16, 2010 

La  setmana passada estava prevista  la  celebració  a 
Pyongyang,  capital  de  Corea  del  Nord,  del  primer 
Congrés del Partit Popular de Corea en 40 anys. Però 
res va passar i, tot i la manca de confirmació oficial, 
aquesta reunió sembla posposada indefinidament. 

Calia  fer‐la en un  context no  gaire  favorable ni pel 
país ni per  la classe política. Pel que  fa al país, ben 
bé  es  pot  afirmar  que  la  societat  i  l’economia  se‐
gueixen estancades com al 1966, any del darrer gran 
Congrés: el progrés  social de  l’engranatge  stalinista 
no s’ha materialitzat  i, a  l’inrevés,  les condicions de 

vida s’han empitjorat, tal com afirmen la gran majo‐
ria de mitjans de  comunicació  i  filtracions de  refu‐
giats. Pel que fa a la classe política, es troba tota ella 
en  un moment  delicat  ja  que  cal  assenyalar  ja  el 
successor  de  l’actual mandatari  coreà,  Kim  Jong  Il, 
qui  porta  17  anys  al  poder.  Kim  es  trobaria  en  un 
estat de salut molt deteriorat. 

És  aquí,  en  la  successió, on  rau  el principal  interès 
pel país a nivell global. Està en joc tota una dinastia 
al poder iniciada al 1948 (Kim Il Sung), i les decisions 
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econòmiques  que  emergeixin  d’aquest  acte  poden 
arribar a ser determinants. 

Diversos analistes, gràcies a  la poca  informació que 
traspassa  les  fronteres,  han  reportat  sobre  una  de 
les pitjors èpoques de fam al país, fruit d’una nefasta 
política econòmica. A principis de 2010 el govern de 
Kim  Jong  Il va decidir revaluar  la divisa del país,  fet 
que  va provocar una enorme escassetat d’aliments 
pel poble (els mercats es diu que van arribar a ope‐
rar a tan sols el 10‐30% de la seva capacitat). Aques‐
ta decisió es va anul∙lar al cap de pocs mesos, de  la 
mateixa manera que  s’han provat  i  s’han  cancel∙lat 

diversos intents de petites reformes de mercat, però 
es diu que tot plegat ha pogut alimentar cerca  insa‐
tisfacció entre l’elit governant. 

Aquest  context  seria precisament el que ha  acabat 
per  posposar  el  Congrés  del  partit  prevista  per  la 
darrera setmana (tot i que la raó oficial s’ha adduït a 
les  inundacions que han afectat severament el nord 
de la península coreana). Mentre que el líder estaria 
intentant  imposar  la  successió  sobre el  seu  fill Kim 
Jong Eun, part de l’aparell dur del partit es decanta‐
rien  més  per  una  estructura  de  poder  més 
col∙lectiva, a l’estil dels Politburó soviètics. 

 

I si existís una Organització Mundial d’Impostos?  
Setembre 17, 2010 

Com seria el món sota la presència d’una Organitza‐
ció Mundial d’Impostos? Des d’eKonomicus, ens fem 
ressò d’un document d’opinió del Fons Monetari 
Internacional que, entre d’altres propostes, situa 
una World Tax Organization com a solució que aju‐
daria a superar la crisi del deute sobirà als països 
desenvolupats. 

El document publicat pel departament d’assumptes 
fiscals del FMI s’anomena “Tendències a llarg termi‐
ni  en  les  finances  públiques  del  G‐7”.  En  aquest, 
s’argumenta que  la política respecte el deute públic 
en molts països desenvolupats ha arribat a una cruï‐
lla, on cal adoptar algun tipus de viratge sota risc de 
col∙lapse de les finances públiques. 

Diagnosi del problema,  reptes del  futur  i possibles 
solucions 

Davant  la situació actual de crisi, el FMI afirma que 
mai s’havien registrat uns nivell de deute públic tan 
elevats als països desenvolupats com els del 2010. El 
problema  no  ha  aparegut  ara,  sinó  que  prové  de 
pràctiques  històriques  per  part  dels  diversos  go‐
verns. En la majoria d’aquests països, l’endeutament 
s’ha  fet  servir  tradicionalment  com  a  coixí  per  ab‐

sorbir els  shocks que  les economies nacionals pati‐
en: el deute públic augmentava en èpoques dolen‐
tes però no es reduïa a nivells suficients en quant la 
prosperitat  econòmica  retornava.  Resultava massa 
complicat reduir‐lo perquè requeria deixar d’utilitzar 
part dels recursos econòmics en altres finalitats més 
socials. Això, en política, no és popular  i  la proble‐
màtica s’ha traspassat de legislatura en legislatura. 

 

El FMI estima que el fàcil recurs a l’endeutament per 
part dels governs pot provocar greus conseqüències 
macroeconòmiques:  els  tipus d’interès  reals  es po‐
den  veure  augmentats  en un 2%  i disminuir  el po‐
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tencial de creixement econòmic fins a mig punt per‐
centual. Això  sense afegir  l’inevitable  increment de 
les despeses  socials,  sobretot en matèria de pensi‐
ons. Per descomptat, situacions que cap polític hau‐
ria de desitjar. 

Davant  això,  es  proposen  alguns  principis  rectors, 
com serien les reformes estructurals que promoguin 
el creixement econòmic, polítiques clares més enllà 
del curt  termini o  revisions dels programes de des‐
pesa  públiques.  La  que més  ha  sobtat,  però,  és  la 
referent a la constitució d’una organització suprana‐
cional per regular la fiscalitat i els impostos. 

Aquesta  organització  naixeria  amb  el  propòsit  de 
garantir les mateixes regles de joc en matèria impo‐
sitiva,  tan  nacional  com  internacionalment,  i  pro‐
moure estratègies equitatives. D’aquesta manera, es 
lluitaria  contra  l’evasió  fiscal  i  els  paradisos  fiscals, 
principals  causes  per  les  que  no  es  garanteix  una 
contribució  equitativa  a  la  recaptació  pública  per 
part  dels  agents  socials  i  econòmics.  Promoure 

aquesta equitat en mig d’un fenomen global reque‐
reix de coordinació entre governs. 

Però la World Tax Organization és poc viable 

Tot i aquesta lògica econòmica, la institució no sem‐
bla  factible  d’arribar  a  ser  una  realitat.  En  primer 
lloc, perquè  la cessió de competències per part dels 
governs aniria més enllà que  la  simple coordinació. 
La  fiscalitat  és un  instrument  discrecional molt  im‐
portant per articular polítiques econòmiques pròpi‐
es, a la que molt pocs estarien disposats a renunciar. 

A més, el problema del deute sobirà només el patei‐
xen un cert nombre de països, bàsicament els països 
més  desenvolupats,  mentre  que  les  economies 
emergents  tenen  un  volum  de  deute menor  i  està 
previst  que  la  seva  proporció  respecte  el  PIB  vagi 
disminuït progressivament. Per  tant, no  semblarien 
favorables  a  la  creació  d’aquesta  institució. Mai  es 
sap, però, si a nivell regional arribaria a ser factible… 
pagar  impostos  a  unes  arques  públiques  europees 
com a contribuent europeu? 

   

 

Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre els mercats de divises 
[1] Resum executiu de l’informe realitzat pel Bank of International Settlements; en anglès. 
http://www.bis.org/publ/rpfx10.htm 
 
[2] Notícia comentada des de Business Week; en anglès. 
http://www.businessweek.com/news/2010‐09‐01/currency‐trading‐reaches‐4‐trillion‐a‐day‐bis‐says.html  
 
 
Sobre Irlanda 
[1] Financedublin.com – Deute públic irlandès 
http://www.financedublin.com/debtclock.php 
 
[2] Money pit – The Economist – 19 Agost 2010 
http://www.economist.com/node/16846639?story_id=16846639&fsrc=rss 
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Sobre Corea del nord 
[1] Article de “Preguntes i respostes” sobre el Congrés del partit de Corea del Nord, Agència REUTERS. 
http://in.reuters.com/article/idINIndia‐51006820100823 
 
[2] Article d’opinió sobre l’ajornament indefinit del Congrés, per Andrei Lakov al Wall Street Journal 
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703743504575494864110646700.html 
 
 
Sobre la World Tax Organization 
[1] Tendències a  llarg termini de  les  finances públiques al G‐7. Departament d’afers  fiscals, Fons Monetari 
Internacional. Autors: Carlo Cottarelli i Andrea Schächter. (En anglès) 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=24156.0 
 
 
 
 


