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Un miner sud-africà extreu mineral d’or

E C O N O M I A / S E T D I E S

Or, diamants
i una contradicció

Francesc Cabana i Vancells

L’
or és el metall mític per
excel·lència. És el que
més ha fet córrer la
imaginació humana i el
que ha creat més il·lusi-
ons. La seva possessió s’i-

dentifica amb poder i riquesa. Catalu-
nya, que no ha tingut mai mines d’or
serioses –però sí les d’alguns il·lusos–,
tenia or en les seves monedes del segle
XIV: els famosos florins. El metall, sigui
dit de passada, arribava a Europa proce-
dent del que ara és l’Estat de Ghana, a
l’Àfrica occidental, portat a través del
desert del Sàhara per les caravanes de
camells. Alguns segles més tard arribarà
l’or americà, procedent dels dominis de
la corona de Castella, que va finançar les
guerres de l’imperi espanyol. En èpo-
ques modernes, l’or va ser tan important
que els països desenvolupats el van
prendre com a patró, un patró laic, que
servia per a valorar la moneda pròpia i
en relació a les altres. El patró or era ai-
xò: tants grams d’or equivalen a un dò-
lar o a una pesseta o a un franc, i d’aquí
les equivalències. Durant tot el segle XX,
el valor de l’or ha estat el termòmetre de
la tranquil·litat o l’angoixa del món.
Quan el cel amenaçava tempesta i
guerra, la demanda de l’or pujava de
sobte i el preu pujava, mentre que en
temps de calma el seu preu retrocedia.
Però ara l’or ha perdut en bona part el
seu caràcter de referència. Entre altres
raons, perquè la seva oferta s’ha ampliat,
en posar-se en explotació noves mines, i
especialment les russes. El govern soviè-
tic, abans, i el rus en l’actualitat –que
sempre estan amb l’aigua al coll des del
punt de vista financer– tenen el costum
d’abocar al mercat mundial unes quan-
tes tones d’or, quan aquest ni les espera,
ni les demana, i rebenten el preu.

Tot i aquestes interferències, es manté
la seva importància. Gairebé tots els Es-
tats tenen una part de les seves reserves
invertides en el metall preciós, conservat
en els soterranis dels seus bancs cen-
trals, o a Zuric –on hi ha el mercat
central de l’or–, a Nova York –la Reserva
Federal americana– o al cèlebre Fort
Knox americà. L’or té algunes utilitzaci-
ons industrials, però ha estat substituït
per altres productes més barats gairebé

a tot arreu, per raons de preu. Ja han
desaparegut les dents d’or, que eren tan
corrents fa pocs anys. Fins i tot han
desaparegut aquells lladres que es van
fer famosos per robar-lo. És massa pe-
sant i difícil de vendre.

Els diamants han ocupat una part del
mercat de l’or. És un mineral escàs
–carboni pur cristal·litzat– que, un cop
polit, es converteix en brillants, d’apli-
cació en joieria. Els diamants són per
sempre, deia l’agent secret 007. És clar
que també hi ha els diamants d’utilit-
zació industrial, amb un preu conside-
rablement inferior, que treuen partit de
la duresa del mineral.

El món dels diamants ha estat con-
trolat fins ara per un monopoli sud-a-

fricà, el grup De Beers. Si s’ha acceptat
aquest control és perquè els governs no
han considerat necessari intervenir en el
mercat d’un producte que no és ni in-
dispensable ni d’interès públic. De Beers
va mantenir el seu monopoli, que té el
seu centre a Londres, mentre la produc-
ció de diamants procedia bàsicament de
la República de Sud-àfrica. Però a mesu-
ra que han anat sorgint nous jaciments
diamantífers, el control se li ha fet cada
cop més difícil. La seva estratègia con-
sisteix a controlar l’oferta, de manera
que es mantinguin els preus del mercat.

Però això exigeix comprar l’oferta que
no controlen o arribar a acords amb els
nous proveïdors de la pedra preciosa.
Cada cop els resulta més difícil aconse-

guir-ho i m’imagino que el mercat els
marxarà de les mans tard o d’hora.

Els principals jaciments d’or i de dia-
mants són al continent africà. No són els
únics, evidentment. Els russos en tenen
a Sibèria –què és el que no es troba a
Sibèria?– i també se’n troben a altres
llocs del món.

Però el gran centre productor és en-
cara l’Àfrica. Aquí hi ha una de les grans
contradiccions del món i de l’economia
moderna: el continent que va donar
origen a la humanitat i el que té en el
seu subsòl els dos minerals més cobejats
i més valuosos del món, continua essent
el continent més endarrerit i miserable,
el darrer i gran repte de la resta d’una
humanitat que hi va néixer.

L’or va aportar grans riqueses a les
empreses sud-africanes, controlades per
blancs, i va ser font de reduïts salaris per
als obrers negres, que treballaven a 500
metres sota terra, durant l’apartheid.
Ara els obrers continuen treballant-hi,
amb uns sous una mica millors i demo-
cràcia política a l’exterior, però en unes
dures condicions laborals. El rendiment
de les societats propietàries de mines no
és bo, perquè el preu de l’or està estabi-
litzat, i moltes s’han hagut de tancar.

Els diamants estan a l’origen d’algu-
nes de les grans guerres que continuen
afectant grans zones del continent afri-
cà. I que només arriben a la premsa eu-
ropea quan la notícia s’ho val. I no s’ho
val, per exemple, quan dues forces
combatents porten deu anys matant-se.
Només mereixen l’atenció quan en fan
alguna de molt grossa, com és agafar
ostatges europeus o americans, perquè
aleshores aquest fet afecta el món que
en diem civilitzat. Hi ha diamants a la
República Democràtica del Congo
–ex-Zaire–, n’hi ha a Angola, n’hi ha a
Sierra Leone. La seva existència, que po-
dria ser font de riquesa per a aquells
països, s’està convertint en una autènti-
ca maledicció. I la solució no és fàcil.

El petroli pot ser una altra benedicció
del cel o una altra gran contradicció.
Que ho demanin a la població de Guinea
Equatorial –exespanyola–, on hi ha en
explotació un important jaciment. Tots
els diners van a la butxaca del president
Obiang i de la seva gent.

TRIBUNA DE LA NOVA ECONOMIA

Quant valen realment
les empreses de la

nova economia?
José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

F
a temps que s’observa com el
valor de les empreses de la
nova economia té oscil·lacions
molt pronunciades en borsa.

El cas de Terra en el mercat de valors
espanyol ha estat un clar exemple
d’aquesta nova situació. El seu preu
de sortida va ser d’11 euros, ràpida-
ment va assolir els 60, va seguir pu-
jant fins als 139 i durant l’última
setmana ha estat al voltant de 25-30
euros.

Per què una empresa de la nova
economia val 100 un dia, 200 l’en-
demà i 50 al cap de dues setmanes?

En general el preu de les accions
en borsa reflecteix el valor present
descomptant dels beneficis futurs de
les empreses que cotitzen. Com més
grans siguin els beneficis esperats i
menor sigui el tipus d’interès, que és
el factor de descompte, més alta serà
la cotització d’una empresa. Però,
quins són els beneficis esperats de
les empreses de la nova economia?

Sobre aquesta qüestió existeixen
grans divergències: alguns experts
creuen que som davant una nova

revolució econòmica, com ho va ser
la Revolució Industrial, mentre al-
tres pensen que no n’hi ha per tant.
En conseqüència, per a uns els be-
neficis futurs d’aquestes empreses
seran enormes, mentre que per a
d’altres seran molt menors dels pre-
vistos.

No obstant això, no és possible sa-
ber qui són els que tenen raó, doncs,
ja que, ara per ara, la majoria de les
empreses de la nova economia tenen
pèrdues i és molt difícil fer cap pre-

visió sobre l’evolució futura dels
seus beneficis.

Per aquest motiu qualsevol notícia
sobre el sector afecta de forma molt
brusca les cotitzacions, perquè acla-
reix una mica més un futur molt
incert i sobre el qual els inversors
tenen expectatives divergents. A més
a més, com que els beneficis s’ob-
tindran en un horitzó futur bastant
llunyà, qualsevol canvi en els tipus
d’interès incideix també molt en les
cotitzacions d’aquestes empreses.

Per tant, l’elevada incertesa sobre
el futur de la nova economia i la
gran divergència d’opinions dels in-
versors explica, en gran part, la vo-
latilitat de les cotitzacions.

Nous ‘taurons’
En segon lloc, també existeix un

component especulatiu força im-
portant. Hi ha inversors de curt ter-
mini, que volen obtenir guanys de
manera ràpida, i que són els que ve-
uen en les accions de la nova econo-
mia un paradís.

Aquests nous taurons augmenten la
volatilitat de les cotitzacions amb la
seva elevada sensibilitat a qualsevol
rumor, per infundat que pugui arri-
bar a ser. La seva activitat explica, per
exemple, que el termini mitjà de ti-
nença d’accions d’empreses d’Inter-
net sigui de menys d’una setmana.

En resum, mentre el futur no s’a-
clareixi una mica més i els taurons
segueixin pescant en les encara tèr-
boles aigües de la nova economia les
cotitzacions d’aquestes empreses se-
guiran a bord del Dragon Khan.


