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Migracions de treballadors en la nova regió del Caucas Nord  

Octubre 11, 2010 

Medvédev va decretar el 19 de gener de 2010 la 
institució del Districte Federal del Caucas del 
Nord. El nou districte es va separar del Districte 
Federal Sud, i el composen les regions de 
Daguestan, Ingúixia, Kabardia-Balkària, 
Karatxai-Circasia, Ossètia del Nord, Txetxènia i 
el Territori de Stavropol. 

Segons sembla, el govern rus té com a objectiu 
crear 400.000 nous llocs de treball al nou 
districte del Caucas Nord en els propers 10 anys, 
segons va declara el passat mes de juny el primer 
ministre Vladímir Putin. “L’eradicació del 
problema de la desocupació ha de servir com a 
criteri clau per valorar l’eficàcia de la nostra 
tasca al Caucas del Nord [...]. Actualment, un de 
cada cinc habitants de la regió no pot trobar 
feina. En Ingúixia, els aturats són més del 50% 
de la població activa, i a Txetxènia, un 30% “, va 
aferir Putin. 

Rússia va aconseguir restablir la pau a Txetxènia 
i necessita ara “donar el següent pas, no menys 
complicat, que és garantir la seguretat, 
l’observança de les lleis, la concòrdia ètnica i un 
avanç radical en el desenvolupament econòmic i 
social del Caucas del Nord “, va subratllar Putin 
en reunir-se el juliol passat amb dirigents de les 
repúbliques i regions integrades en el Districte 
Nord-Caucàsic (DFN). La trobada va transcórrer 
a la ciutat de Piatigorsk, nova capital del DFN. 

En particular, va recomanar examinar la creació 
de zones franques i parcs industrials al DFN i va 
demanar als departaments federals i als 
monopolis naturals presentar els seus propis 
programes inversors per a la zona. El Ministeri 
del Desenvolupament Econòmic ha de formular 
les propostes per estimular les activitats 

empresarials en l’DFN, i els principals bancs 
participats per l’Estat rus, tals com el VEB, VTB 
i el Sberbank, han d’elaborar programes per al 
finançament de petites empreses a la zona. 

La idea original de Moscou és que empresaris 
russos “ètnics”emigrin a la nova regió del 
Càucas-Nord i el trasllat de la mà d’obra ociosa 
del distrcite fins a altres zones del país. Experts 
consultats pel diari Kommersant dubten que el 
govern de Medvédev pugui impulsar el 
desenvolupament de la regió nord-caucàsica de 
Rússia amb polítiques migratòries. 

“És un intent de resoldre problemes actuals a 
l’antiga manera soviètica”, va declarar Natalia 
Zubarévich, directora de programes regionals a 
l’Institut de Desenvolupament Social. 
Zubarévich qüestiona la idea de traslladar aturats 
cap a fàbriques construïdes en altres regions de 
Rússia. Difícilment serà una opció atractiva 
davant l’arrelat esquema de col·locació laboral 
que es basa en vincles familiars, clans i del qual 
es nodreix bàsicament l’economia submergida 
de la zona. 

La nova estratègia del govern de Medvédev 
preveu la creació d’una agència de migració 
laboral per reduir la desocupació i fins 
assegurar-se un 10% de les places que ocupen 
avui els immigrants, majoritàriament , vinguts de 
les repúbliques de l’Àsia Central i altres nacions 
postsoviètiques. 

S’ha de tenir en compte que gairebé 300.000 
russos “ètnics”, o un 27,5% de la població total 
de la zona, van abandonar en el període de 1989-
2002 les entitats territorials que conformen avui 
el Districte Federal del Caucas del Nord. 
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Vida després de la presidència d’un país: Foreign Policy analitza els 

mals ex-presidents  
Octubre 12, 2010 

Curiós i molt revelador és el rànking de pitjors 
ex-presidents del món que ha publicat l’analista 
de la revista política Foreign Policy, Joshua 
Keating. Cal matisar que, en aquest reportatge, 
no es fa referència a si ho han fet pitjor o millor 
durant el seu mandat, sinó que avalua la manera 
en que han baixat del poder i les accions que han 
dut a terme un cop en el retir (en alguns mitjans 
de comunicació que se n’han fet també ressó, ho 
han presentat com un judici del mandat 
d’aquests polítics, quan no és així exactament). 

De qualsevol manera, el rànking pot ser més o 
menys dubtós, però no deixa de tenir raó en que, 
com a mínim, els 5 exemples en que es centra 
ben bé són casos paradigmàtics. Alguns 
presidents són segurament menys coneguts, com 
el cas del nigerià Olusegun Obasanjo o el filipí 
Joseph Estrada, però d’altres estan molt presents 
encara en la memòria de tothom, com l’alemany 
Gerhard Schröder, el tailandès Thaksin 
Shinawatra (que ha tornat recentment a 
l’actualitat política) i l’ex-president espanyol 
José Maria Aznar. 

Tal com diu Keating en l’encapçalament del seu 
article, “molts ex-mandataris dediquen la seva 
vida a contribuir de manera positiva al món [un 
cop acabada la seva carrera política], o com a 
mínim a desapareixer en l’obscuritat. Però aquí 
hi ha cinc antics líders que no han fet cap de les 
dos coses”. A eKonomicus oferim un breu resum 
del currículum post-polític dels cinc que apareix 
a Foreign Policy.  

1. Gerhard Schröder (canceller d’Alemanya 
1998-2005): molta gent al seu país es va quedar 
molt sorprès quan Schröder qualificava sense 
cap tipus de dubte a Vladimir Putin com un 
“demòcrata impecable”. La seva filia, 
demostradament interessada, per Rússia es va 
posar clarament de manifest quan va firmar un 

préstec entre Alemanya i Gazprom (monopoli 
rus del gas) per valor de 1.400 milions de dòlars, 
just un mes abans de traspassar el poder a 
Angela Merkel. Per descomptat, després a ningú 
li va sorprendre quan Schröder va passar a 
ocupar el càrrec de direcció del projecte de 
gasoducte pel Mar Nord (Nord Stream pipeline), 
gestionat per Gazprom. 

 

2. José María Aznar (president d’Espanya 
1996-2004): Aznar s’ha convertit en un dels 
principals paladins polítics en contra del canvi 
climàtic i en contra de la religió i cultura 
musulmanes. En el primer cas, s’ha arribat a 
referir als defensors del medi ambient com 
“portaveus de l’apocalipsi climàtic, que busquen 
restringir les llibertats individuals en nom d’una 
causa noble, igual que ho van fer els 
comunistes”. En el segon cas, és exemplificant el 
seu qualificatiu d’”estúpid” al diàleg 
interreligiós i per ser abanderat de la causa 
israeliana, cosa que els propis israelians dubten 
si permetre-li. 

3. Olusegun Obasanjo (president de Nigèria 
1999-2007): va liderar els primers governs 
democràtics a Nigèria desprès d’una dictadura 
militar, però es va trobar tan còmode al càrrec 
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que va intentar modificar la Constitució al seu 
favor. No ho va aconseguir, però és totalment 
comprensible un cop es va saber que durant el 
seu mandat va acceptar centenars de milions de 
dòlars en suborns de part del contractista 
americà Halliburton. Amb aquests diners, un cop 
al retir, va adquirir terres al sud-oest del país, on 
hi habiten milers de nigerians que ara han de 
veure com els estan tirant a terra les seves cases i 
són expulsats. 

4. Joseph Estrada (president de les Filipines 
1998-2001): aquesta estrella del cinema filipí no 
va acabar el seu mandat presidencial a causa 
d’un seguit de judicis per corrupció, cosa que li 
va comportar una sentència exemplar: cadena 
perpètua. Però va ser perdonat per la seva 
successora, Gloria Macapagal Arroyo, a canvi de 
prometre no tornar a la política activa. No ho va 
complir i va intentar tornar al poder aquest 2010, 
perdent les eleccions enmig, de nou, de 

processos judicials. Està acusat, a més, de formar 
part de l’assassinat d’un publicista filipí al 2001. 
Encara segueix influenciant gràcies a un control 
ferri del seu partit. 

5. Thaksin Shinawatra (primer ministre de 
Tailàndia 2001-2006): autèntic rodamóns 
després de ser deposat en un cop d’estat al 2006. 
Va servir com a ambaixador a Nicaragua, 
assessor econòmic a Cambodja i va viatjar per 
Europa sota diversos passaports falsos, fins que 
va adquirir l’equip de futbol de Manchester City. 
Està acusat recentment de movilitzar els seus 
seguidors a Tailàndia, els camises roges, contra 
el govern, cosa que va provocar multitudinaris 
enfrontaments al país aquest 2010, amb com a 
mínim 90 morts (Shinawatra va prometre “fer 
tots els tailandesos rics” si el feien tornar al 
poder). Tot i això, segueix estant present al país 
gràcies a la seva propietat d’un dels principals 
canals de televisió tailandesos. 

 

Canadà també s’enfronta a un elevat dèficit públic  
Octubre 14, 2010 

Jim Flaherty, Ministre de Finances del Canadà, 
ha anunciat que el dèficit fiscal del país es 
situarà en la xifra rècord de 55.000 milions de 
dòlars nord-americans en l’any fiscal 2009-2010. 
Flaherty també ha apuntat que el ritme de 
creixement del producte interior brut (PIB) del 
país es reduirà al 1,8% en el tercer trimestre de 
l’any. 

Però el ministre canadenc també va afirmar que 
Canadà tornarà a l’estabilitat fiscal en el període 
2015-2016 gràcies a les mesures d’austeritat que 
pretén aplicar el govern, previsió que comparteix 
amb el Fons Monetari Internacional (FMI). 
Flaherty va afirmar que per l’any fiscal 2011-
2012, el dèficit es situarà en 29.500 milions de 
dòlars nord-americans i caurà en els 1.680 
milions el 2014-2015. 

“El pla per tornar a equilibrar el pressupost 
assegurarà que el deute federal torni a la seva 
tendència de reducció per al 2012-2013″ va 
explicar el Sr. Flaherty. 

“En l’actualitat, cada economia industrialitzada 
presenta elevats nivells de dèficit fiscals, 
donades les males condicions de l’economia 
global” va dir recentment Douglas Porter, 
analista de BMO Nesbitt Burns, en un article al 
Toronto Star. 

Aquest mateix 2010, a més, s’espera que el 
dèficit públic en percentatge del PIB no superi ni 
tant sols el 3%, per sota la mitjana de l’OCDE. 
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Les claus per entendre la vaga a França 
Octubre 18, 2010 

França fa gala de la seva tradició reivindicativa i 
ja són vuit les vagues a les quals ha hagut de fer 
front el Govern del president Sarkozy des de 
començament d’any com a resposta als seus 
plans d’ajust i l’enduriment de la normativa 
laboral. L’última, en marxa des del passat 12 
d’octubre, ha comptat amb l’adhesió de multitud 
de sectors i es renova des d’aleshores cada 24 
hores sense data de caducitat establerta, amb una 
assistència de 1.230.000 persones segons fonts 
policials i més de 3 milions segons els 
organitzadors. Els estudiants també s’han tirat 
als carrers, i cada vegada se senten més 
comentaris que aventuren un nou maig del ‘68. 
La manca de combustible en gasolineres està 
contribuint a la paràlisi del país. 

Donada la peculiaritat de la vaga, que es renova 
cada 24 hores, és difícil determinar quan 
s’aturarà. De moment és previsible que, com a 
mínim, les aturades continuïn fins demà dimarts, 
data en què els sindicats han convocat 
mobilitzacions que suposaran la novena jornada 
d’aturades des de començaments d’any. 

L’objectiu central de la vaga és la retirada d’un 
projecte de llei del govern de Sarkozy, que es 
debat actualment en el Senat i que pretén 
endarrerir l’edat legal de jubilació de 60 a 62 
anys i l’edat a la qual s’ha jubilar un treballador 
que no hagi cotitzat el temps necessari per cobrar 
la pensió sencera, de 65 a 67 anys. 

Els principals sector implicats són els de 
transports, refineries, educació (els estudiants de 
secundària s’han unit aquests dos darrers dies) i 
camioners (que s’han sumat avui dilluns). 

Segons els sindicats, les 12 refineries del país 
estan en vaga i tenen problemes de 
subministrament de cru. 10 d’elles planegen 
aturar totalment la producció. Hi ha més de mil 
gasolineres, de les 13.000 de què disposa el país, 
sense combustible, segons han anunciat aquest 

matí les grans distribuïdores de petroli. El 
govern ha donat llum verda a les petrolieres 
perquè facin servir les reserves que tenen 
obligació de mantenir per llei, que suposen entre 
10 i 12 dies més de proveïment. Aquest període 
pot variar en funció del consum, que ha 
augmentat un 50% la setmana passada, sobretot 
a l’emmagatzematge de provisions per part de 
molts consumidors. 

Tot i això, les reserves governamentals de 
petroli, capaços d’abastir a França durant 90 
dies, encara no s’han tocat. En el cas d’Espanya, 
les existències de seguretat mínimes equivalen a 
92 dies de consum. El primer ministre francès, 
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François Fillon, ja ha advertit que sota cap 
concepte es produirà desproveïment de 
combustible. 

Segons el Ministeri d’Educació de França, el 
dijous havia 340 instituts afectats per l’atur i les 
mobilitzacions, tot i que els sindicats 
d’estudiants han xifrat la incidència en 500 
centres. En total, hi ha al voltant de 3.400 centres 
d’ensenyament a França. 

El Govern tem que les mobilitzacions es 
radicalitzin per la participació estudiantil. Les 
mobilitzacions d’adolescents van causar el 
dijous diversos incidents i ferits en nombroses 
ciutats de França. Sarkozy no oblida, a més, les 
protestes estudiantils de 2006, que van obligar a 
retirar el Govern de Dominique Villepin una 
polèmica llei de contractació laboral. 
Precisament, Villepin declarava el dimarts passat 
a la televisió francesa: “S’ha de treure lliçons de 

l’experiència”. Les revoltes de maig del 68 
també estan en la ment de tots. 

El dia de l’inici de la vaga es van cancel.lar més 
de 200 vols entre Espanya i la resta d’Europa per 
l’aturada del personal als aeroports gals. Avui 
dilluns la principal preocupació és l’interrupció 
del trànsit ferroviari entre Espanya i França. 

De moment, el govern no ha tingut cap reacció 
clara. El president francès ha declarat que 
seguirà “fins al final” amb la polèmica llei de 
pensions, que considera “de justícia social”, i ha 
afegit: “Què passaria si no hi hagués diners per 
pagar les pensions dels jubilats més humils?”. 
Sarkozy ha deixat clar que no farà “cap 
concessió més”. 

 

Les relacions Xina – Pròxim Orient  
Octubre 19, 2010 

Tot i que molts cops no es para 
l’atenció deguda, el comerç 
entre la Xina i els països àrabs 
ha crescut de manera 
espectacular els darrers anys, 
exceptuant el 2009, degut a la 
crisi econòmica. Mentre que la 
Xina exporta als països àrabs 
electrodomèstics, maquinària 
industrial, tèxtils i altres, aquests proveeixen al 
gegant asiàtic de les matèries primeres per a 
funcionar, exporten petroli, gas natural i fosfats. 

Les bones relacions que manté la Xina amb 
molts dels països àrabs són fruit de trobades i 
conferències, com la propera “China Exhibition 
and Conference for Investments and 
International Trade” a Jordania, organitzada pel 
Ministeri de Comerç Xinès i la Lliga Àrab, on 
s’espera que hi assisteixin 12.000 persones de 64 
nacionalitats diferents. 

Ma’an Nsour, Chief Executive Officer (CEO) de 
l’Agència d’Inversions de Jordània, va dir que la 
trobada suposa una important oportunitat per 
promoure Jordània i presentar el model d’èxit 
del país. S’ha de tenir en compte que la xifra de 
comerç que es mou entre la Xina i el país àrab és 
de 720 milions de dòlars per al 2009 (on només 
un 4,72% representen exportacions de Jordània 
cap al gegant asiàtic, la resta són importacions). 
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Nou impuls a les sancions econòmiques contra Iran: Estats Units 

pressiona el sector financer i industrial de Turquia i Azerbaidjan  
Octubre 23, 2010 

En un nou capítol sobre la guerra econòmica i 
comercial contra Iran i l’aplicació de noves 
sancions sobre aquesta república islàmica, aquest 
cop unilaterals (sense consens a les Nacions 
Unides), els Estats Units focalitzen els seus 
esforços cap a dos països fronterers essencials en 
el comerç internacional de la zona d’Orient 
Mitjà: Azerbaidjan i, sobretot, Turquia. Però a 
diferència d’altres cops, l’estratègia actual no 
passa per una reunió entre els diplomàtics de 
cada país. Al contrari, l’enviat especial dels 
Estats Units, Stuart Levey, ha mantingut 
contactes al llarg d’aquesta setmana amb 
representants del sector privat turc i àzeri, 
especialment bancs, a més de trobades 
institucionals. 

L’objectiu dels Estats Units segueix invariable. 
Segons declaracions de Levey abans de 
començar la ronda de contactes, “busquem 
seguir treballant en els passos necessaris per 
implementar les sancions de les Nacions Unides 
contra Iran alhora que compartir informació, 
especialment amb el sector privat, sobre les 
amenaces de la conducta il· lícita iraniana”. 

L’alineació del sector bancari i industrial turc 
(aquest darrer sector inclou importants empreses 
dedicades al refinament de petroli i producció de 
gasolina, principal producte exportat a Iran) amb 
els interessos nord-americans a la zona és 
important en l’actual situació geopolítica. La 
conjuntura internacional ha allunyat Turquia de 
la seva tradicional aliança amb occident i el 
govern de Recep Tayipp Erdogan s’ha 

manifestat en contra del nou paquet de sancions 
anunciades per la Casa Blanca. Dins el camp 
polític turc, tal com s’informava al diari Wall 
Street Journal, hi ha unanimitat sobre el fet que 
les sancions no funcionen i que unes relacions 
estables amb Iran i la continuïtat del comerç 
bilateral estan més alineades amb els interessos 
nacionals de Turquia. 

A més, el ministre de finances turc, Zafer 
Caglayan, ha denunciat pressions internacionals 
sobre els bancs turcs (molts dels quals tenen 
importants accionistes americans) per deixar 
d’operar amb Iran, fet que ha qualificat com 
“intolerable”. 

Les dades semblen demostrar que la influència 
dels Estats Units tenen els seus fruits. Els 
contactes entre nord-americans i turcs sobre 
aquest tema es van començar a intensificar a 
l’estiu i des de llavors s’ha registrat una 
disminució de les exportacions de productes 
manufacturats de Turquia cap a Iran. El risc pel 
sector financer turc és perdre mercat dins els 
Estats Units i veure els seus actius a l’estranger 
paralitzats. 

D’altra banda, el comerç entre Azerbaidjan i Iran 
és relativament petit, però de vital importància al 
ser una via de transport de gasolina molt 
transitada. Els llaços entre ambdós països són 
especialment estrets donat que un 25% de la 
població d’Iran és d’ètnia àzeri. Els esforços 
nord-americans s’han centrat bàsicament en 
aquesta via comercial. 
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Malestar als bancs del Regne Unit: no és l’augment d’impostos, 

sinó la falta de predictibilitat  
Octubre 25, 2010 

 
Osborne també ha anunciat una 
revisió del programa de despesa 
pública britànica. Font gràfica: 

thisislondon.co.uk 

 “George Osborne (canceller de l’Exchequer, és 
a dir, el ministre de finances britànic) està jugant 
a un joc políticament comprensible però molt 
arriscat amb la City londinenca”. Això declarava 
al Wall Street Journal un soci d’Allen & Overy, 
bufet situat a l’omnipresent centre financer de 
Londres. 

No és només una opinió particular sinó que 
aquesta es troba bastant estesa entre els 

“businessmen” més importants del sector 
financer al Regne Unit. Cada cop les crítiques 
són més fortes en un moment en que el 
departament del torie Osborne acaba de preparar 
els detalls per un pla que té com a objectiu fer 
que els bancs contribueixin més a les finances 
públiques. 

Però res segur es coneix encara i això tensa la 
situació: segons un estudi realitzat per la City of 
London Corporation els bancs creuen que la 
falta de predictibilitat que envolta el sistema 
fiscal del Regne Unit està “fora de control”. 

Per tant, en aquest cas, el problema no és tant si 
hi haurà una nova taxa al sector financer o quin 
valor tindrà, sinó més aviat la incertesa i manca 
de predictibilitat sobre el règim fiscal que la 
política actual està provocant. Aquesta manca de 
seguretat crea un clima de desconfiança entre els 
bancs, molt perjudicial per l’economia britànica. 
Les inversions i el capital, que gairebé no 
n’entén de fronteres, acostumen a ser bastant 
adversos a aquestes situacions i la seva fugida 
pot crear fortes distorsions econòmiques. 

 

Els documents de Wikileaks  
Octubre 26, 2010 

Els documents secrets desvelats per Wikileaks 
tot just fa 4 dies daten de 2004 a 2009. Els 
principals successos desvelats en els informes 
són relacionats amb la guerra d’Iraq: 

-        Pràctiques com pallisses, fuetades o 
cremades amb cigarretes en les presons sota 
jurisdicció de les autoritats iraquianes, però sota 
supervisió nord-americana. 

-        També es revela que 100.000 iraquians van 
morir durant la guerra, dels quals uns 70.000 van 
ser civils. Fins ara, ni el govern dels EEUU ni 
les forces aliades han facilitat un nombre oficial 
de les víctimes iraquianes que ha ocasionat el 
conflicte, amb l’argument que no es portava una 
comptabilitat al respecte. 

-        En 2 casos revelen l’execució de dos 
presoners lligats de mans. En alguns, els militars 
nord-americans van obrir una investigació però 
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en la majoria semblen haver-se limitat a 
informar els seus superiors i deixar les 
indagacions en mans de les forces iraquianes. 

Evidentment la filtració va rebre la condemna 
immediata del govern dels Estats Units. El 
portaveu del Pentàgon, Geoff Morrell, va 
assegurar que en els documents “no hi ha res que 
pugui indicar l’existència de crims de guerra” 
però sí que apareixen “300 noms d’iraquians en 
possible perill” i ha considerat que “el país és 
més vulnerable ara”. 

La frase “cap soldat de la coalició va estar 
implicat en l’incident” és freqüent en els 
informes. Per això, el Sr. Morrell, del Pentàgon, 
va afegir que la política nord-americana “està, i 
sempre ha estat, en línia amb les pràctiques i el 
dret internacionals”, que obliguen a informar de 
possibles abusos. Si van ser perpetrats per 
iraquians, correspon a les forces iraquianes 
investigar, segons el portaveu. 

 

Les forces nord-americanes van reforçar la 
vigilància contra abusos en les seves presons 
després de l’escàndol de maltractaments contra 
presos iraquians a la presó d’Abu Ghraib el 
2004. Per tant, sembla que encara que els soldats 
nord-americans no perpetren abusos, el que sí 
que utilitzen és l’amenaça dels possibles abusos 
que poden cometre les forces iraquianes per 
obtenir informació dels detinguts. 

 

França aprova la controvertida reforma de les pensions, 

continuaran les protestes?  
Octubre 27, 2010 

 

Després de tres setmanes extenuants de debat, 
reclams i trucs legals per part del Govern per 
accelerar les votacions, els senadors francesos 
van votar i aprovar el projecte de llei de la 
reforma de les pensions i avui mateix també s’ha 
aprovat a l’Assamblea Nacional. El resultat al 
Senat va ser de 173 vots a favor i 153 en contra. 
Una carambola del destí, o una encertada manera 
d’esgotar el temps per part del Govern, ha fet 
que la votació coincideixi gairebé exactament 
amb l’inici de les vacances de Tots Sants, fet que 
apaivagarà la majoria de protestes que encara 
continuen al país. 

Eric Woerth, ministre de Treball, en un recent 
discurs al Senat francès va mostrar una actitud 
desafiant alhora d’insistir en la necessitat 
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d’aquesta reforma i va afegir, entre els crits i les 
esbroncades de l’oposició: “Arribarà un dia en 
que tots els que han criticat aquesta llei 
reconeguin el coratge del president de la 
República”. 

Malgrat les diverses i creixents manifestacions 
succeïdes mentre es debatia la llei, el Govern no 
ha cedit en el principal: l’edat legal de la 
jubilació es retardarà dels 60 als 62 anys i la 
jubilació completa per a aquells que no hagin 
cotitzat els anys pertinents es retardarà dels 65 
actuals als 67. 

La revolta d’ahir a Paris d’uns 1.000 
universitaris és un clar símptoma que les 
manifestacions en contra la promulgació de la 
llei estan tocant la seva fi. Potser hi va haver un 
error de calendari i de tàctica: els estudiants 

d’institut, els més combatius i els més visibles, 
els que van donar un impuls imprevist i 
imprevisible a la protesta fa dues setmanes, estan 
de vacances, i això es nota. 

Ja hi ha almenys tres refineries que funcionen, 
segons el Govern francès són cinc, els abocadors 
de Marsella han decidit també tornar a treballar i 
els trens cada vegada funcionen millor. La 
gasolina, a poc a poc, flueix cada vegada més. 

El ministre de l’Interior, Brice Hortefeux, 
assegura que la tornada a la normalitat “és 
progressiva i regular”, i el de Medi Ambient, 
Jean-Louis Borloo, afirmava que ahir es 
trobarien proveïdes “el 80% de les gasolineres”. 
És a dir, la protesta contra la reforma de les 
pensions sembla que remet. 

 

Serà o no serà guerra de divises? Com les nostres polítiques 

afecten negativament al món en vies de desenvolupament  
Octubre 28, 2010 

Molt se n’ha parlat recentment de l’anomenada 
guerra de divises (tot i que no són més que 
efectes externs de les polítiques nacionals, amb 
possibilitat de solució a través de coordinació i 
multilateralisme). El passat 17 d’octubre, 
l’economista català Xavier Sala i Martín 
publicava un article interessant al diari La 
Vanguardia en que descrivia els tres “fronts” 
principals d’aquest conflicte, coincidint amb 
l’opinió del The Economist: la Xina, enrocada en 
mantenir el seu iuan depreciat; el món 
desenvolupat, dedicat a imprimir més i més 
bitllets per reduir el cost del deute públic; i, 
finalment, el món en vies de desenvolupament, 
que ha de suportar les conseqüències de les 
polítiques d’uns i d’altres quan molts d’aquests 
països han evitat estoicament la recessió. 

Però per què les polítiques dels països 
desenvolupats estan amenaçant tant el 
creixement econòmic dels països en vies de 

desenvolupament sense ser-ne protagonistes 
directes? Aquest darrer “front” que comentàvem 
resta poc clar quan es comenta a la premsa 
econòmica i és aquest en el que la Revista 
eKonomicus es vol centrar ara. 

Plantejament: polítiques curtes de vista i 
nacionals per sortir de la crisi i moviment de 
capitals 

L’explicació comença a les regions 
econòmicament més avançades. Concretament, 
en la barreja de dos situacions concretes. Per un 
cantó,  hi ha els índexs de creixement molt 
baixos que es registren als països desenvolupats 
(les previsions per Europa no superen el 2% 
d’increment anual del PIB), de la mateixa 
manera que passa a les borses i als rendiments de 
les empreses. Per un altre cantó, hi ha les 
polítiques de nacionalisme econòmic (que 
comentava Joaquim Muns) que desenvolupen els 
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seus governs amb la finalitat de capgirar la 
situació i trobar de nou el camí cap al 
creixement. Aquestes polítiques es basen en 
evitar que la moneda pròpia s’apreciï, per evitar 
perdre volum d’exportacions, i mantenir els tipus 
d’interès baixos, ja que la forta càrrega 
d’endeutament tan públic com privat pot portar 
el sistema a la fallida si els interessos a pagar són 
alts (només cal recordar el cas de Grècia). 

Com mantenir el preu del diner baix i un tipus de 
canvi competitiu? Doncs a través que els 
governs redueixin la seva despesa pública i 
dèficit fiscal (una acció que a la seva vegada té 
incidència directa en mantenir els 
índexs de creixement baixos… 
clarament tot està interrelacionat!) i a 
través que els Bancs Centrals o 
Reserves Federals mantinguin els 
tipus d’interès oficials fregant el 0% i, 
sobretot, comprin bons públics i 
privats o emetin directament moneda 
(el que es coneix com quantitative 
easing i que Sala i Martín tradueix 
com facilitació quantitativa). En 
definitiva, inundant els mercats de 
liquiditat. 

Tot plegat, als fons d’inversió i de capitals això 
no els és atractiu ja que el rendiment a obtenir és 
molt baix i relativament arriscat. Per tant, com 
sempre ocorre en aquestes situacions, es posen 
en marxa els mecanismes que mouen l’economia 
global: de forma molt senzilla i ràpida, bona part 
del capital que fins ara estava invertit en actius 
reals i financers als països membres de l’OECD 
es retira d’aquesta regió i es dirigeix cap a 
mercats més atractius. Aquests són els dels 
països emergents, denominació que va des de 
grans potències com Brasil o l’Índia fins les 
petites economies africanes o d’orient. 

Nus: els capitals inunden els atractius mercats 
emergents que, sense ser-ne partícips, es 
veuen perjudicats 

Per què aquests capitals es dirigeixen 
concretament cap a les economies emergents? 

Bàsicament perquè la majoria són països on la 
crisi financera gairebé no ha tingut efectes severs 
o durables. Això els ha permès seguir creixent 
molt més que els països desenvolupats i mostrar-
se més estables. Per descomptat, un escenari 
com el que presenten aquests Estats genera molts 
més retorns: segons publicava a principis 
d’octubre el suplement Dinero, mig centenar 
dels fons d’inversió espanyols que actuen a les 
borses dels mercats emergents presenten 
actualment rendiments superiors al 10% durant 
2010. Aquests es poden comprovar a la taula 
mostrada aquí.  

Per tant, les economies emergents estan rebent 
actualment enormes quantitats de capitals. No 
seria una situació dolenta si no fos perquè el 
volum d’entrada és excessiu i els genera moltes 
distorsions. Per exemple, l’entitat financera DBS 
calcula que, cada dia, uns 2.000 milions de 
dòlars s’estan transferint dels mercats 
desenvolupats als mercats emergents del sud-est 
asiàtic, segons citava el Wall Street Journal. 

Les distorsions que això genera no són lleus 
donada la magnitud, difícilment vista 
anteriorment. L’arribada de capital a aquests 
països implica que els gestors han de convertir 
els euros, dòlars o iens a la moneda local del país 
en qüestió, fet que implica una forta apreciació 
de la divisa (com sabem, perjudicial per les 
exportacions, principal motor de molts països 
emergents). Tot plegat, està provocant, segons 
paraules de Dominique Strauss-Kahn, president 
del FMI, “una escalada del tipus de canvi (és a 
dir, apreciació de la moneda), booms crediticis, 
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bombolles en el preu dels seus actius i 
inestabilitat financera”. 

Vist això, no és d’estranyar que el governador 
del Banc Central d’Israel, Stanley Fischer, es 
preguntés honestament el per què els mercats 
emergents que no han patit crisi financera 
haurien d’acceptar tots aquests problemes que 
els venen, mentre els països rics estaven netejant 
el seu propi desgavell. 

Desenllaç: polítiques unilaterals porten a més 
polítiques unilaterals… cal un gir! 

En definitiva, davant el present ritme 
d’inundació de capital forà, els països en vies de 
desenvolupament tenen poques alternatives: 
podrien triar entre perdre competitivitat, controls 
de capital draconians o permetre que les seves 
economies es sobrecalentin. 

Clarament, per no haver d’assumir els costos, es 
defensen a través de polítiques individuals i 
nacionals de les conseqüències que altres 
polítiques individuals i nacionals els han 
imposat. Molts no poden permetre que el seu 
tipus de canvi s’apreciï ja que la competitivitat 
dels seus productes en els mercats internacionals 
és la seva clau de creixement. Per tant, alguns 
governs es dediquen a comprar moneda 
estrangera tot imprimint moneda nacional, amb 
la finalitat de contrarrestar els efectes. Altres 
imposen impostos penalitzadors a l’entrada de 
capital o apliquen controls d’entrada de capitals 
directament, com Brasil, Colòmbia, Perú, Brasil 
(ha doblat el impost sobre la compra estrangera 

del seu deute públic) o Tailàndia (ha imposat un 
15% de taxa als inversors estrangers que tenen 
bons nacionals). 

Fins i tot Strauss-Kahn, des de la seva tribuna 
d’una organització marcadament partidària del 
lliure comerç i lliure circulació de capitals, va 
reconèixer que un possible conjunt de solucions 
podria incloure aquests controls de capital. 

Com a darrera reflexió, cal veure que, sense cap 
mena de dubte o excepció, qualsevol actuació 
que es realitzi per defensar l’economia nacional 
té efectes indirectes, en aquest cas negatius, 
sobre altres països. I això no es té en compte o 
s’entra directament en conflicte, com està tenint 
lloc recentment amb el que s’ha arribat a 
anomenar guerra de divises. És una manca clara 
de responsabilitat davant tercers de les pròpies 
accions realitzades per uns governs preocupats 
només a nivell nacional i de la reacció dels seus 
votants: com deiem abans, conseqüències del 
nacionalisme econòmic. 

Hi ha molt en joc i tothom coincideix en que 
s’estan repetint errors del passat. Les accions 
unilaterals en un món clarament multilateral no 
pot portar a bon port. Per descomptat, encara es 
pot optar per canviar les polítiques i aplicar-les 
tenint en compte que passa més enllà de les 
pròpies fronteres, ja que a mig termini està 
portant a un cercle viciós. En el cas del nostre 
continent, fins i tot, aquest cercle pot arribar a 
posar en perill el projecte d’Unió Europea… per 
què no? 

 

Ahmadinejad retirarà els subsidis als productes bàsics dels 

iranians  
Octubre 29, 2010 

El govern iranià està preparant una reforma del 
règim de subsidis en molts dels aliments bàsics i 
fins i tot reduir els que es perceben en el baix 
preu del petroli i del gas, matèries bàsiques per a 

l’economia del gegant persa. És per això que 
molts iranians ja estan començant a 
emmagatzemar aliments bàsics i canviant els 
seus estalvis en altres monedes. 
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Es calcula que desenes de bilions de dòlars són 
utilitzats cada any per a sostenir els preus baixos 
de molts dels productes bàsics. Per a molts 
analistes, les conseqüències de la retirada 
d’aquests ajuts seran profundes, sobretot 
provocant inflació. 

El Març passat, el 
parlament d’Iran va 
passar una llei que 
obliga al govern a 
retirar els subsidis ja 
citats. És per això, que 
molt iranians ja tenen 
por que les factures de 
la llum ó el gas pugin 
fins a 5 ó 10 vegades el seu preu actual. També 
molts d’ells s’estan aprovisionant de sucre, 
arròs, oli… Però també molts d’ells estan 
canviant els seus estalvis de Rials (unitat 
monetària d’Iran) en dòlars ó directament en or. 

Fa pocs dies el Financial Times recollia els 
testimonis de Majid, un funcionari de 41 anys 
que va canviar els seus estalvis de 50 milions de 
Rials en 5.000 dòlars i de Qodsi, jubilat de 70 
anys que ha decidit comprar menjar i provisions 
per a 6 mesos. I és que el mateix Fons Monetàri 
Internacional (FMI) ha pronosticat una inflació 
al voltant del 30%, actualment és del 8,8%, a 
mesura que el govern retiri gradualment els 
subsidis. 

Davant les alarmes de la població, Mahmoud 
Ahmadinejad, president d’Iran, ha promès que 
els més pobres seran compensats quan la 
reforma es dugui a terme. El gran perill per al 
govern actual és tornar a activar les alarmes del 
descontent social, encara molt present en el 
gegant persa. Des d’eKonomicus pensem que la 
retirada dels subsidis és deguda a l’enorme 
despesa militar i nuclear en la que està incorrent 
el govern d’Ahmadinejad. 

 

Recomanació d’enllaços relacionats amb els temes de la setmana: 

 

Sobre Grècia 

[1] Bad Exes; per Joshua Keating a Foreign Policy (en anglès). 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/01/bad_exes 

 

Sobre Iran 

[1] Punt de vista del Hürriyet Daily, un dels principals mitjans de comunicació turc, sobre aquest fet. 

http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=us-presses-more-on-turkey-over-iran-sanctions-
dismisses-claims-of-trade-embargo-2010-10-21 

[2] Punt de vista de PressTV, principal mitjà de comunicació del règim iranià amb l’exterior, sobre 
aquest fet. 

http://www.presstv.ir/detail/147547.html 
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Sobre França 

(1) Le Parlement a définitivement adopté la réforme des retraites – Libération – 27/10/2010 

(2)   Dossier especial de Le Figaro 

(3)   Entrevista amb Annick Coupé, portaveu de l’Union Syndicale Solidaires  a Le Monde – 
27/10/2010 

(4)   Les claus per entendre la vaga a França – 18/10/2010 – eKonimcus 

 

Sobre la Guerra de divises 

[1] Crisis (22). Article de Xavier Sala i Martín, del 17 octubre a La Vanguardia. 

http://www.almendron.com/tribuna/31674/crisis-22-guerra-monetaria/ 

[2] The global economy: how to stop a currency war. Article al The Economist, 14 Octubre. 

http://www.economist.com/node/17251850 

[3] Currency wars: flumbing towards a truce. Article al The Economist, 14 Octubre. 

http://www.economist.com/node/17252006 

[4] IMF touts capital controls to handle inflows to Asia. Article del Wall Street Journal, 19 Octubre. 

http://online.wsj.com/article/SB40001424052702303496104575559991011808002.html 

 


