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

i hi ha un tema delicat i conflictiu a la Unió Europea és la
seva agricultura. I això que la
producció agrària no representa
més del 4% o el 5% del producte interior
brut total dels països de la Unió, i la
seva pagesia un percentatge similar sobre el conjunt. Però aquesta població
pagesa i aquesta producció ocupen i
defensen un alt percentatge del seu
territori i el seu futur no ens pot deixar
indiferents.
A la indústria, el mercat està força
globalitzat, en el sentit que tothom pot
comprar on li sembli bé, buscant la
millor qualitat i el millor preu. Si una
empresa industrial no resulta competitiva i perd diners, es tanca, el seu personal passa a l’atur i haurà de buscar
feina. Fa temps que coneixem aquesta
experiència, que no es dóna en el sector
agrari. Europa defensa la seva producció i la seva pagesia amb subvencions
directes o indirectes, amb barreres
aranzelàries o amb quotes d’importació
de productes estrangers. Si no fos així,
com en el cas industrial, els productes
del Tercer Món, procedents d’Àfrica,
d’Amèrica Llatina o de l’Àsia es farien els
amos del mercat i escombrarien els
propis. Des del punt de vista del consumidor, hi sortiríem guanyant, ja que les
diferències entre el que paguem ara pels
productes agrícoles i el que pagaríem
aleshores serien substancials. El mercat
europeu és lliurecanvista en indústria
–on es troba amb força– i proteccionista
en agricultura –on és feble–. És un fet
que separa radicalment els empresaris
industrials dels agricultors.
Parlar d’Europa és com parlar de Catalunya o d’Espanya, perquè els problemes són els mateixos, tot i que amb
matisos. Els tomàquets marroquins es
vendrien a mes bon preu que els catalans, andalusos, murcians o extremenys.
Els plàtans de les illes Canàries ens surten molt més cars que els d’Hondures o
de l’Equador. Les avellanes catalanes
molt més que les turques, com tothom
sap. El preu de la llet de les vaques de
l’Uruguai no té comparació amb el de
les catalanes o asturianes. I així podríem
seguir, repassant la majoria dels productes agrícoles i ramaders. Quan s’obre
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Dos pagesos recullen avellanes a mà
una escletxa, podem adonar-nos de les
seves conseqüències. Aquest any, per
aturar l’alça de preus, s’ha permès la
importació de pollastre del Brasil, que
ha ensorrat el mercat avícola català. A la
cimera de Johannesburg, el Tercer Món
ha demanat de genolls a la Unió Europea que es rebaixin les seves fronteres
agrícoles. Aquest Tercer Món no té gaires
productes industrials per exportar i només pot competir amb els productes
agrícoles. Però no els deixem.
El problema és dramàtic i molt delicat, com deia al començament. Queden
clars dos punts: s’ha de defensar la pagesia europea i s’ha de trobar una sortida digna per als productes del Tercer

Món. Però el que no es pot acceptar de
cap manera és que la pagesia europea es
posi al costat de països del Tercer Món a
l’hora de les manifestacions antiglobalitzadores, tal com vam veure a les que
hi hagué l’any passat a Barcelona o a
Praga. Si es produeix aquesta convergència, o és pura demagògia o ignorància completa, i jo em poso negre davant
de les dues possibilitats. Potser tots acabarem ximples, tal com va el món, però
aquestes actituds acceleren el procés.
Per a Catalunya, el problema és relativament greu. Afecta els cereals de secà,
la llet, la fruita seca, unes carns més que
altres, molt poc la fruita dolça i gens la
vinya i el vi. Però és gravíssim per a l’e-

conomia espanyola, que té un component agrícola important i un territori
immens en un cert procés de desertització en algunes zones.
La política agrària europea ha canviat
en els darrers anys. Abans es protegien
els productes a través d’uns preus fixos
o mínims de mercat, que satisfeien plenament la pagesia. El que es va aconseguir va ser que augmentés la producció
amb preus inflats i que en alguns casos
es creessin uns excedents que eren collocats en els mercats internacionals. Era
com riure’s de la pobresa del Tercer
Món, ja que aquest veia que no podia
vendre els seus productes a Europa,
mentre que l’excés de producció europeu els feia la competència a preus rebentats. Ara la política agrària comuna
–PAC– busca protegir els pagesos més
que els productes, o sigui fer arribar els
diners a les persones i els seus projectes,
i no al producte del camp.
Hi ha un país a Europa que és el paradigma dels preus agrícoles artificials:
Suïssa, que no pertany a la Unió Europea. El seu nivell d’ingressos en el sector
financer i industrial li permet mantenir
una pagesia subvencionada fins a les
celles, que desapareixeria del tot si Suïssa entrés a la Unió. França és l’altre
gran país europeu amb una pagesia
molt subvencionada. És fàcil adonar-se’n, ja que els diners de París han
creat autèntiques meravelles de paisatge
i de benestar rural.
Fa molts anys que s’inicià el procés de
reconversió de l’agricultura europea,
que ha d’arribar a una convergència
entre els seus preus agrícoles i els de la
resta del món, començant pels americans –que també estan subvencionats–
i acabant amb el països no desenvolupats. I en durarà molts més. Europa i
Catalunya ja han fet molts esforços per
anar-se adequant. Només cal veure els
canvis brutals que s’han produït a casa
nostra, amb la desaparició de les petites
explotacions agrícoles o ramaderes, i la
forta i obligada inversió en maquinària
i tecnologia. La mentalitat pagesa ha fet
un canvi de 180 graus.
Però, mentre els europeus defensem
la nostra pagesia, no podem oblidar els
miserables del món.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

a és oficial. The Economist confirma que les regles del joc infantil
“pedra, paper, tisora” han canviat. Recordem-ho: la pedra guanya la tisora, la tisora talla el paper i el
paper guanya la pedra. Doncs bé, diu
The Economist que la pedra (o el totxo)
guanya el paper (títols de propietat
d’empreses, fonamentalment de la
nova economia). Fa una mica més d’un
mes que en aquesta mateixa tribuna
comentàvem com la desconfiança sobre l’evolució de l’economia i el pessimisme borsari feia temps que estaven
desinflant la bombolla tecnològica i
borsària i inflant la bombolla immobiliària a Espanya. Les últimes dades
disponibles sobre les vendes d’habitatges als Estats Units i l’evolució dels
preus de l’habitatge en molts països
confirmen que aquesta tendència és
general i que no se circumscriu a una
economia “de totxana” com l’espanyola. A Gran Bretanya els preus de
l’habitatge han crescut un 40% des del
pic del mercat borsari del març del
2000, mentre que els preus de les accions han caigut un 37%. A Itàlia, du-
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rant el mateix període, l’habitatge s’ha
encarit en un 21%, mentre que les accions han caigut un 40%. A Espanya la
pujada de l’habitatge ha estat del 28%,
mentre que la borsa ha perdut un 38%.
I així podríem continuar afegint països: França, Canadà, els Estats Units,
etc. L’única excepció és el Japó.
La història ens diu que durant el període 1980-2000 el paper va guanyar
clarament la pedra en rendibilitat, tot i
que durant el període 1960-80 va succeir
el contrari. No obstant això, el que

sempre havia passat és que els preus de
l’habitatge i de les accions es movien en
la mateixa direcció, cosa que en els últims dos anys no ha passat. L’explicació
és, sens dubte, la conjunció d’uns tipus
d’interès en els seus mínims històrics i la
consideració cada cop més generalitzada de l’habitatge com un actiu més on
mantenir la riquesa.
El que continua sent cert és que la
tisora talla el paper com podem comprovar en les constants retallades dels
índexs borsaris i, molt en particular,

del Nasdaq. Greenspan ha contestat
recentment la pregunta amb la qual
vam tancar fa tres setmanes aquesta
tribuna de la nova economia: ¿Deu
haver tornat a pensar el president de la
Reserva Federal en l’“exuberància irracional” que va anunciar el 1996,
abans que canviés d’opinió per dir que
la pujada del preu de les accions era
racional com a fruit de la productivitat
de la “nova economia”? Doncs, efectivament, ha tornat a canviar d’opinió.
Ara diu que realment hi havia una
bombolla financera, però que no la va
poder evitar.
En fi, tal com queda el joc amb les
noves regles, ara la pedra guanya el
paper i la pedra guanya la tisora (els
preus de l’habitatge continuen pujant). Per tant, lògicament, tothom que
hi juga diu “pedra” (o totxo) per guanyar. Però, què passarà quan la gent es
cansi de jugar o quan canviïn les regles
i la tisora guanyi la pedra? ¿Ens dirà el
president de la Reserva Federal o el
ministre d’Economia de torn que sabien que era una bombolla immobiliària però que no la van poder evitar?

