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Tres anys després de l'informe sobre els preus de les matèries primeres, encara 
són un problema? 
Continua havent-hi dos problemes innegables, potser més nocius per als països en 
vies de desenvolupament que per a la resta:  
En primer lloc, els preus i els guanys fluctuen de manera impredictible. Les solucions 
són: protegir, usar els mercats de futurs i derivats, millorar la intel·ligència i les 
respostes del mercat o, potser de forma més primària, mantenir les reserves. Però això 
últim implica un cost de recursos que els països més pobres no poden afrontar (a 
menys que intervingui un donant) i no disposen de l'avantatge competitiu (aquest és el 
significat de “menys desenvolupat”) per a dur a terme moltes de les activitats 
esmentades, de nou perquè els seus propis recursos, els humans en aquest cas, 
necessiten reforç educatiu, formació i creació de capacitats. 
En segon lloc, encara avui en dia hi ha massa països en vies de desenvolupament que 
depenen de l'exportació tradicional de matèries primeres –potser d'un únic producte- 
per a obtenir ingressos o fins i tot ocupació. Estan en declivi a llarg termini i no tenen 
cap influència en el mercat. Si bé hi ha hagut excepcions (per exemple, el coure ha 
patit una pujada de preu en els tres últims anys des del boom i posterior declivi de les 
puntocom), la tesi Prebisch-Singer que sosté que els preus de les matèries primeres 
tendeixen a baixar en comparació amb els de les manufactures s'ha confirmat durant 
la resta del segle XX i, sens dubte, es confirmarà en comparació amb els serveis en el 
segle XXI. (No tinc ni idea de què els succeirà als serveis en el segle XXII o abans, 
però es calcula que els seus preus augmentaran més ràpid que els dels productes 
bàsics, per la qual cosa els països en vies de desenvolupament han d'evitar dependre 
d'ells). 
 
Els preus de les matèries primeres tendeixen a caure respecte a les 
manufactures. Aquesta teoria existeix des dels anys 50. Ja està admesa per tots, 
o encara es resisteixen des del FMI? 
Hans Singer es va mostrar satisfet quan el FMI va reconèixer que Don Raul i ell tenien 
raó, quaranta anys després de que formulessin la seva hipòtesi sobre el descens 
secular en productes davant dels preus industrials. Res del que hem vist en la dècada 
dels noranta o en els últims cinc anys l'ha desmentit -i Hans Singer és un meticulós 
observador sensible als interessos dels països en vies de desenvolupament-, la qual 
cosa ens fa lamentar el temps perdut en persuadir als governs d'aquests països, amb 
teories que han demostrat ser errònies, de que continuessin produint matèries  
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primeres, sobretot aliments per a exportar i begudes tropicals, quan les 
mateixesorganitzacions invertien de forma transparent en altres llocs (per exemple, el 
Banc Mundial i el FMI van allunyar a Vietnam de l'economia planificada amb inversions 
i fomentant la inversió en noves reserves de cafè; això va ajudar a reduir el preu 
mundial i la quantitat que rebien els productors tradicionals, especialment de Robusta. 
D'aquesta manera, Vietnam va créixer econòmicament de manera ràpida partint d'un 
nivell baix).  
Encara hi ha casos de resistència. Quan alguns col·legues meus i jo vam proposar un 
fons d'ajuda per a garantir el dret a comerciar dels països que perden condicions 
especials i els urgeix deixar de dependre d'un producte (fins i tot Jagdish Bhagwati, 
professor de la Universitat de Columbia, va recolzar la iniciativa), punt de negociació a 
la ronda de Doha, alguns alts càrrecs del Banc Mundial i del FMI es van manifestar en 
contra argumentant que no era necessària,  malgrat això, ens constava que altres 
col·legues nostres, experts d'ambdues institucions, no només la recolzaven -amb 
certes reserves-, sinó que sabien que era una idea que hauria de ser posada en 
pràctica. És semblant al que va passar quan els consellers d'Exxon a la Casa Blanca 
van arremetre contra l’escalfament global, tot i saber que era un fenomen real. La 
comparació no és meva, és de Al Gore a principis d'aquest mes a la Guildhall de 
Londres. 
  
Quins són els principals instruments en marxa per a millorar la situació de les 
matèries primeres? 
La pregunta és: les mesures actuals poden millorar la posició de productes al mercat?  
Els mercats s'autoregulen, encara que alguns són completament lliures per a qualsevol 
matèria. Potser els més lliures siguin els de metalls bàsics, que porten tres anys de 
rara tendència alcista (fins al punt que fins i tot Zàmbia, la reserva de coure de la qual 
es considerava esgotada, està reinvertint en el sector; espero que les seves inversions 
flueixin abans que es produeixi l'inevitable descens dels preus per sobreabastament, ja 
que Zàmbia és més pobre que abans a causa de la dependència d'aquesta matèria en 
el període postcolonial. El boom actual del preu del coure es deu als fallits intents de 
manipular el mercat per part de l'autoritat de la reserva xinesa). Els mercats mundials 
més regulats són els productes agrícoles crus en general –no només els aliments, sinó 
especialment  els lactis i el sucre.  
A mesura que les normes i principis de l'Organització Mundial de Comerç (OMC) 
governen el mercat per a productes agrícoles (el GATT no va abordar aquest tema fins 
als seus últims anys), estic convençut que el mercat de matèries primeres millorarà; 
encara que hi haurà perdedors i guanyadors, també es disposarà de recursos 
addicionals procedents de l'eficiència per als guanyadors (en primer lloc, per als 
promotors de perversions de quasi-càrtels) per a compensar els perdedors i que tots 
obtinguin algun benefici. Per exemple, Brasil probablement es beneficiarà de la 
liberalització agrícola i hi ha estudis recents que demostren que els agricultors pobres 
de molts subsectors, inclòs el del sucre, haurien de compartir aquests guanys, però no 
només a llarg termini, que “a llarg termini, tots haurem mort” (Keynes).  
 
Malgrat això, l'ITF-CRM, instrument desenvolupat pel Banc Mundial, tendeix a 
evitar les variacions de preu, però no la baixada a llarg termini, què es pot 
esperar d'ell? 
Aquest instrument mig nou del Banc Mundial és un programa prou modest que, 
bàsicament, pretén millorar el coneixement del mercat per part dels productors i 
recol·lectors, així com reduir els costos que representa assegurar-se contra 
fluctuacions a la baixa i altres variacions dels preus. Les antigues juntes de  
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comercialització estatals acostumaven a disposar d'aquest tipus d'informació, però 
sovint eren sistemes corruptes –o havien sigut corromputs per joves i ambiciosos 
governs posteriors a la independència, l'interès de la qual no acostumava a ser el de la  
població rural pobre, ni tan sols el de la població rural o la població pobra–, de manera 
que, senzillament, estem vivint un retrocés cap a l'status quo anterior. 
 
La diversificació és una de les opcions més defensades. Però, l'alternativa són 
altres primes, o la industrialització i els serveis? 
Molts països (tant mitjans com grans) han demostrat que la diversificació cap a altres 
productes bàsics pot constituir una estratègia raonable. Pensem a Malàisia o Brasil, 
així com Austràlia o Canadà. No obstant, les estratègies dels triomfadors acostumen a 
tenir una orientació de mercat, i necessiten llibertats que permeten als seus sectors 
privats prendre la iniciativa i assumir la major part del risc que comporta el canvi. Fins i 
tot Xina compleix cada vegada més els requisits (encara que al sistema bancari li 
queda molt per a liberalitzar-se, les empreses de comercialització operen cada vegada 
més conforme a normes competitives). El cas recent d'un negociant xinès que va 
assumir un càrrec oficial de curta durada en el mercat del coure amb l'esperança 
d'incrementar de forma rendible l'oferta al major consumidor del món i que ara serà 
rescatat per l'Estat pot arribar a ser l'últim de la seva espècie, encara que el temps 
dirà. A tota l’Àfrica, no obstant, les empreses manufactureres xineses busquen 
matèries primeres al millor preu a l'estil mercantil convencional. Com a conseqüència, 
Xina està passant a ser l'inversor líder en algunes zones d'Àfrica occidental i central, i 
els països amfitrions han de prendre decisions sensates, no només quant a les 
condicions de mercat. 
Però insisteixo: aquests països que he esmentat que reinverteixen en matèries 
primeres són també països amb uns sectors industrials, de serveis i fins i tot de 
tecnologia de la informació pròspera; poden permetre's també realitzar inversions 
arriscades en el sector de les matèries primeres. En termes generals, el millor consell 
que es pot donar als països menys desenvolupats, el llegat colonial del qual els ha 
obligat a dependre de les exportacions de matèries primeres, és que creïn certa 
capacitat industrial i identifiquin en aquest procés una veta adequada de serveis com 
un possible reemplaçament d'exportacions o importacions, i que optin per aquest 
tàndem. Exemples d’aquesta política serien novament les illes Mauricio i Barbados; a 
l'Índia, les zones pròximes a Mombay i Bangalore, així com el cinturó urbanitzat del 
litoral xinès. 
De fet, el desenvolupament podria arribar a definir-se com el procés de mobilitzar 
recursos procedents de l'agricultura cap a activitats més compensatòries i millor 
remunerades. Aquesta és la meva opinió, que coincideix amb la del nou catedràtic 
d'Economia del Desenvolupament de la Universitat d'Oxford. 
 
Buscar noves matèries primeres, no generarà els mateixos problemes de 
saturació una vegada arribat el punt màxim de demanda? 
La saturació sempre és un problema per als països que han d'acceptar els preus 
sense poder condicionar el mercat. 
 
Respecte als països que continuaran produint matèries primeres perquè no 
puguin canviar de moment, és possible tornar a alguna cosa semblant als 
Acords sobre Matèries Primeres? Quin suport té aquesta idea? 
Senzillament, no s'està donant una gestió internacional de l'oferta, ni tampoc es va a 
donar des del moment que no hi ha un organisme internacional de prestigi amb 
competències per a exercir tal paper. Fixin-se en l'ONU després de la seva incursió en  
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una forma particular de gestió de l'oferta que va anomenar Petroli per Aliments, i tots 
els que van intentar treure’n profit, que podien ser australians, francesos o britànics, 
però tots distorsionaven tranquil·lament el mercat en el seu propi interès, i no en el 
dels més pobres ni el general. La tornada a una situació semblant podria donar-se en 
un futur llunyà a causa d'un possible problema mediambiental causat no per un 
esgotament de recursos a l'estil de l'anunciat per la ja desacreditada teoria de principis 
dels 70 “els límits al creixement”, sinó per la contaminació de la terra de cultiu, l'aigua i 
l'atmosfera causada per activitats que acostumen a distorsionar el mercat.  
Jo esperava  que el lobby ecologista pressionés més en aquesta línia, però molt em 
temo que han caigut a les xarxes dels retrògrads interessos agrícoles dels països 
proteccionistes, fins al punt que, en general, es manté el suport a l'agricultura en la 
majoria de països desenvolupats, evitant així tenir que respondre davant dels mercats. 
La qual cosa, en si, també és contrària als acords internacionals sobre matèries 
primeres, de manera que en el futur immediat no confio veure acords internacionals de 
tipus convencional que restringeixin l'oferta. (Ara fins i tot s'està soscavant el càrtel 
dels diamants, encara que evidentment no és aquest el tipus d'acords internacionals a 
què es refereix). Els mercats encara s'estan demostrant a si mateixos que en conjunt 
són la millor opció, i moltes multinacionals, almenys fora del sector del petroli, han 
rentat la seva imatge d'ogres. També moltes companyies petrolíferes han assumit amb 
serietat responsabilitats socials, per la qual cosa ara per ara s'han forjat un cert 
respecte. 
 
Es trobaria amb problemes un control de l'oferta per part de l'OMC? Caldria 
establir excepcions? 
Sí es podria fer, però sempre podrien fer-se excepcions; de fet, s'admeten per als que 
ostenten el poder. No hi ha més que fixar-se en les aerolínies o l'ajuda alimentària 
nord-americana que ha de transportar-se en navilis nord-americans. Cap de les dos ha 
sigut liberalitzada. 
 
A Europa s'han anat substituint l’emmagatzematge públic per a controlar la 
sobreoferta per la limitació d'àrees de cultiu o nombre d'animals. Podria ser una 
solució per a productes com el cafè o el cacau, a llarg termini? 
No, no ho crec. Els països relativament pobres es podrien beneficiar si emprenguessin 
una activitat de caràcter més productiu que creés ocupació de forma més intensiva. 
 
La UE diu que intervenir els mercats internacionals ja no és possible i ofereix 
bàsicament augmentar la productivitat i la competitivitat. Sembla que qualsevol 
solució és possible, excepte una reforma a fons de la Política Agrícola Comuna, i 
que les solucions que ofereix la UE són només parcials. Hi ha qui sosté que la 
iniciativa Everything but arms pot contribuir a augmentar la sobreoferta i, per 
tant, a baixar els preus. Què opina respecte això? 
Augmentar la sobreoferta Everything but arms? No ho farà. Aquesta iniciativa va ser 
fruit de “l’avui per tu demà per mi” que llavors va convenir a Lamy per a poder impulsar 
altres negociacions comercials. No va ser dissenyat com a mecanisme de 
desenvolupament. Es tracta només d'una forma de Sistema Generalitzat de 
Preferències (SGP), presenta una estricta regulació quant a requisits d'origen i pot ser 
retirat en cas d'augments descontrolats. Això últim succeiria abans que els països 
receptors menys desenvolupats utilitzessin noves exportacions de productes agrícoles. 
Desgraciadament, els inversors potencials són conscients i temen que succeeixi. 
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Creu que hi ha necessitat de legislació internacional antimonopoli dirigida a les 
transnacionals que controlen els mercats de matèries primeres? 
En efecte, però una llei el compliment de la qual no pugui garantir-se no serveix. Qui 
assegura que s'acati una determinada legislació en matèria de comerç internacional? 
El marge de maniobra de l'OMC és relativament limitat, i convé per moltes raons que 
sigui així. A hores d'ara, que jo sàpiga, la legislació “internacional” antimonopoli ha 
sigut abordada pels tribunals nord-americans o --en el cas de l'adquisició d'Honeywell, 
i actualment la de Microsoft- pel laude de la Comissió Europea. Hi ha nous organismes 
jurídics internacionals que van guanyant credibilitat, de manera que potser amb el 
temps apareixerà algun antimonopoli, però tan sols puc respondre la seva pregunta 
amb el meu pragmatisme britànic: si es pogués garantir que un acord internacional 
d'aquest tipus havia de funcionar, comptaria amb tot el meu suport. 
 
 
 


