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ELS 17 DOMINIS
VENUTS A LA
SUBHASTA EN ESPANYOL
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Rússia vol que
el ruble sigui
moneda de
reserva
mundial

FINANCES

Rússia proposarà en la cimera del
G-8 que se celebrarà al juliol a
Itàlia que la seva divisa, el ruble,
sigui moneda de reserva mun-
dial, igual que el dòlar dels EUA,
segons va dir ahir el president del
país, Dmitri Medvédev.

«En la trobada es discutiran les
bases per construir una nova ar-
quitectura financera, una arqui-
tectura equitativa», va afegir des-
prés d’entrevistar-se amb el pri-
mer ministre italià Silvio Berlus-
coni. Aquestes reflexions in-
clouen comptar amb nombroses
divises prou atractives per fer de
monedes de reserva i per utilit-
zar-les en el comerç internacio-
nal, al costat del dòlar, que és la
que domina en l’actualitat.

És en aquest context que s’ha
plantejat que el ruble sigui una
d’aquestes divises. La pròxima ci-
mera del G-8, que inclou els set
països més rics del món (EUA,
Alemanya, Japó, França, Canadà,
el Regne Unit i Itàlia) i Rússia tin-
drà lloc dels dies 8 al 10 de ju-
liol. H

AGÈNCIES
MOSCOU

La gran subhasta de dominis web
en espanyol s’acaba sense èxit

NOUS NEGOCIS VINCULATS AMB LA XARXA

b

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

Només 17 dels 129
noms que es van
presentar a licitació
van ser adjudicats

L
a que es va presentar com la
subhasta d’internet de domi-
nis en espanyol més gran ha
acabat recollint escassos re-

sultats, molt per sota de les expecta-
tives que s’havien despertat. Només
17 dels 129 noms de webs presentats
van ser adjudicats al millor postor,
una xifra que es queda molt per sota
dels previstos pels organitzadors. La
subhasta, que es va fer a través de la
web de Sedo (plataforma internacio-
nal de compravenda de dominis), es
va obrir el 7 de maig i es va tancar
dijous passat.

El domini més car va ser ingles.es,

que es va vendre per la quantitat de
15.000 euros. La van seguir alar-
mas.es, pel qual van pagar 7.150
euros i agua.es, que es va adjudicar
per 4.550 euros. Es van quedar sense
canviar de propietari noms estrella
com descargas.com i afiliados.com.

El preu mitjà de venda dels domi-
nis va ser d’uns 2.200 euros i la su-
ma total de tots va superar els
40.000 euros. La gran majoria dels
compradors són espanyols, però
també hi ha algun inversor d’Holan-
da, segons van informar els organit-
zadors de l’acte.

ADAPTACIÓ / Iván Díaz, responsable
de Grandes Cuentas de España de Se-
do, apunta que una de les causes
que la subhasta no hagi tingut gaire
èxit és que «els venedors no han sa-
but adaptar els preus a l’actual situa-
ció de crisi».

En el costat contrari, posa com a
exemple el cas del domini alar-
mas.es, ja que el seu propietari «es
va arriscar» i va posar un preu baix
de reserva, de només 800 euros, i va
acabar venent-lo per un preu gai-
rebé nou vegades superior.

L’últim dia de subhasta, Sedo va
rebre una trentena de sol.licituds de

certificat de comprador (requisit ne-
cessari per poder realitzar licita-
cions altes, de fins a 100.000 euros),
de manera que l’empresa pensava
que al final la subhasta s’acabaria
animant.

EXPECTATIVES ALTES / «Teníem unes
expectatives altes, però els licitadors
s’han quedat en el camí», explica
Díaz. No obstant, destaca que ara hi
segueix havent ofertes per alguns
dels dominis que es van quedar sen-
se vendre, aquesta vegada fora de
subhasta.

Malgrat que els resultats de ven-
des de la subhasta no ha estat l’òp-
tim –a l’inici de les licitacions, Sedo
confiava a superar els 90 dominis
adjudicats–, l’empresa extreu un as-
pecte positiu: l’augment dels usuaris
de la web de Sedo gràcies a la singu-
lar convocatòria.

El dels dominis s’ha revelat com
un gran negoci. Un nom de pàgina
web pot arribar a uns preus real-
ment desorbitats. El cas més extrem
és sex.com, que es va vendre per la
quantitat d’11,4 milions d’euros el
2006. El domini més car venut a Se-
do és vodka.com, que va arribar a
gairebé 2,3 milions d’euros. H

b Ingles.es, amb
15.000 euros, va ser
la denominació per la
qual es va pagar més


