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CAPÍTOL I

INTRODUCCIÓ

Els mercats de futurs i opcions sobre bestiar en viu poden afavorir els sectors ramaders

i de la indústria càrnia sempre que assoleixin uns volums de comercialització acceptables; això

no obstant, quan es planteja la possibilitat d'implantació d'un mercat d'aquestes característiques

es necessari conèixer les implicacions que aquests mercats comporten i, també,  els

condicionants de l'entorn.

En aquest sentit, les implicacions dels mercats de futurs i opcions sobre bestiar en viu

s'analitzaran agafant com a referents els mercats que han existit i que existeixen actualment.

Això requereix, en primer lloc, analitzar l'evolució història que han tingut aquests

mercats des dels seus orígens fins a l'actualitat, tant dels mercats de futurs sobre bestiar en viu

com dels mercats d'opcions sobre aquests contractes.

Aquest aspecte es desenvoluparà en el Capítol III: Anàlisi dels principals mercats de
futurs i opcions sobre bestiar en viu.

En segon lloc, es requereix analitzar l'eficiència dels mercats de futurs sobre bestiar en

viu, tot i que el concepte d'eficiència, en aquest context, no ha estat sempre el mateix al llarg

dels anys.

Aquesta tasca no és senzilla ja que les situacions socioculturals han canviat al llarg del

temps i altres factors, com la situació geogràfica i les peculiaritats de cada mercat i de cada

contracte, han influït de forma molt diversa, la qual cosa fa que sigui difícil trobar factors

explicatius vàlids que es puguin generalitzar.

A més a més, les diferents investigacions que s'han realitzat han donat, en moltes

ocasions, resultats poc contundents i, en altres, les conclusions extretes han estat

contradictòries entre elles.
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Aquest aspecte es desenvoluparà en el Capítol IV: Anàlisi de l'eficiència dels
mercats de futurs sobre bestiar en viu.

Tanmateix, l'eficiència en l'accepció general té en compte molts aspectes que es

desenvoluparan d'un forma més extensa en els següents canpítols: Capítol V: Anàlisi de la
capacitat de predicció de preus dels contractes de futurs sobre bestiar en viu; en el

Capítol VI: Anàlisi de les implicacions de les estratègies de cobertura de bestiar en viu;

en el Capítol VII: Anàlisi de la reacció dels preus dels contractes de futurs sobre bestiar
en viu a la informació; en el Capítol VIII: Anàlisi de la integració i de la relació
dominant-satèl·lit entre els mercats de futurs sobre bestiar en viu i els mercats al
comptat; en el Capítol IX: Anàlisi de les implicacions del comportament dels operadors
dels mercats de futurs sobre bestiar en viu; i, finalment, en el Capítol X: Anàlisi del
problema del lliurament en els contractes de futurs sobre bestiar en viu.

En tercer lloc, es requereix analitzar les repercussions dels mercats d'opcions sobre

contractes de futurs que tenen com a subjacent el bestiar en viu

Aquests mercats d'opcions poden afectar el funcionament dels mercats de futurs, ja que

incrementen les possibilitats de realitzar estratègies que permeten transferir el risc de variació

de preus i poden incrementar, a la vegada, el nombre de participants i el volum de contractació.

Aquest aspecte es desenvoluparà en el Capítol XI: Anàlisi de les  possibilitats i
repercussions de les opcions sobre contractes de futurs amb subjacent bestiar en viu.

En quart lloc, amb els resultats de l'anàlisi de l'eficiència dels mercats de futurs sobre

bestiar en viu i de les repercussions de les opcions, es poden analitzar els beneficis potencials

que podria reportar la implantació d'un mercat d'aquestes característiques en territori català.

Aquest aspecte es desenvoluparà en el Capítol XII: Anàlisi dels beneficis que
reportaria un mercat de futurs i opcions sobre bestiar en viu en territori català.

Tanmateix,  tal com s'ha comentat, els beneficis d'un mercat de futurs només es poden

produir si el mercat té un bona acceptació i els contractes tenen èxit

Per tant, en cinquè lloc, és necessari analitzar, d'entrada, les causes dels èxits i fracassos

d'aquest tipus de contractes i el procés d'innovació que segueixen els mercats de futurs i, en

sisè lloc, si els condicionants que es tenen en el territori català fan adient la implantació d'un

mercat d'aquestes característiques.
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Aquest primer aspecte es desenvoluparà en el Capítol XIII: Anàlisi de les causes dels
èxits i fracassos dels contractes de futurs i en el Capítol XIV: Anàlisi del procés
d'innovació dels mercats de futurs i opcions sobre bestiar en viu.

El segon aspecte es desenvolupà en el Capítol XV: Anàlisi dels condicionats de la
implantació d'un mercat de futurs i opcions sobre bestiar en viu en el territori català.

En setè lloc, si la implantació és adient, s'han de proposar les característiques que

hauria de tenir aquest mercat de futurs i opcions sobre bestiar en viu per garantir-ne un bon

funcionament i l'èxit dels contractes.

Aquest aspecte es desenvoluparà en el Capítol XVI: Propostes

Finalment, s'extrauran totes les conclusions de la investigació d'una forma sintètica en el

Capítol XVII: Conclusions.
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