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Opinió

L'ONU alerta de la crisi alimentària mundial
Des de fa uns mesos la FAO, l’organisme de l'ONU per a 
l’Agricultura i l’Alimentació, està fent un crit d’alarma 
respecte  el  gran  augment  del  preu  dels  aliments  que 
s’està produint. Han incrementat el seu preu de manera 
alarmant els  cereals  (blat,  arròs,  blat  de  moro, etc.), 
que  són  la  base  de  l’alimentació  mundial,  així  com 
d’altres  productes  com  la  llet,  la  soja,  etc., 
desencadenant  una  pujada  generalitzada  d’altres 
productes.  Segons  ha  alertat  el  Fons  Monetari 
Internacional, la inflació serà generalitzada.

La situació es torna molt alarmant si partim de l’ abismal 
desigualtat en l’accés als recursos que existeix a nivell 
mundial,  donant-se  una  situació  molt  injusta  en  el 
repartiment  de  la  riquesa,  sent  molt  desfavorits  els 
països del Sud o de la Perifèria. També es constaten les 
enormes diferències per accedir al poder, que permeten 
a alguns països (G-8,  OCDE,  especialment),  dissenyar i 
imposar  les  polítiques  econòmiques  que  tenen 
repercussions globals, tant en els països centrals o més 
desenvolupats,  com  en  els  de  la  Perifèria  o  menys 
desenvolupats.  La  globalització  de  l’economia  provoca 
que tots els països es vegin afectats per les dinàmiques 
econòmiques que es generen en els centres de decisió. 

Tal  i  com  han  plantejat  l'ONU,  la  crisi  alimentària 
afectarà  d’una  manera  més  forta  als  països  més 
empobrits, i, dins d’aquests, als sectors de la població 
més  febles,  que  ja  parteixen  d'una  situació  molt 
precària, amb uns nivells de vida molt per dessota dels 
mínims  considerats  bàsics  per  la  FAO.  Segons  aquest 
organisme,  en  el  moment  actual  uns  850  milions  de 
persones passen gana al món, situació que evidencia en 
part el fracàs de les polítiques destinades a acabar amb 
la  pobresa,  i,  lògicament,  les  deficiències  del  model 
econòmic  i  de  desenvolupament  que  s’ha  imposat  a 
nivell mundial. A aquest context de manca d’equitat, cal 
afegir-hi  la  nova situació  provocada per  la pujada del 
preu dels aliments, que, pot condemnar a molts milions 
més de persones a una situació desesperada. Fins i tot 
les  Nacions  Unides,  podrien  tenir  dificultat  per  poder 
comprar  els  recursos  alimentaris  destinats  a  l’ajut 
humanitari.

Les causes: 

- La destinació d’una part dels cereals per a la fabricació 
de biocombustibles,  especialment,  el  blat,  el  blat  de 
moro i la soja. Això ha estat motivat per la gran pujada 
dels preus dels combustibles fòssils, com el petroli, i per 
l’intent  de  substituir  una  part  d’aquests,  per 
combustibles que tinguin menys impacte mediambiental. 
Alguns països desenvolupats han potenciat la destinació 
de cereals a la fabricació de biocombustibles a través de 
subvencions (UE i EUA).

-  L’especulació és  un  altre  factor.  Una  part  de  les 
inversions,  que  busquen  rendibilitat  a  curt  termini, 
s’estan desviant de sectors en crisi ( exemple: el sector 

immobiliari,  especialment  l’àmbit  de  les  “hipoteques 
escombraria” dels EUA), i s’estan invertint en el sector 
dels aliments i de les matèries primeres, i, una part, en 
inversions sobre collites futures. També s'estan derivant 
fons d’inversió en àmbits relacionats amb l'agricultura, 
com els fertilitzants, la maquinària agrícola, i fins i tot 
en  flotes  de  vaixells  per  al  transport  de  productes 
alimentaris. 

- L’augment de la demanda mundial, especialment s’ha 
disparat la demanda en els països o potències emergents: 
ls  Xina i  l'Índia,  principalment.  Aquests  països amb un 
creixement econòmic espectacular en els darrers anys i 
una  població  enorme  (1100  milions  Índia,  1350  Xina), 
estan  experimentant  transformacions  espectaculars  en 
diferents àmbits, entre d’altres en l’accés a uns nivells 
més alts de consum de molts milions de persones, i això 
ha  incrementat  la  demanda  de  matèries  primeres  i 
productes alimentaris.

-  Algunes  zones  del  món  han  tingut  males  collites 
degudes a la sequera, vinculada al canvi climàtic global, 
i,  per  tant,han  ocasionat  un  increment  de  les 
importacions de productes alimentaris en alguns països.

-El  mercat  alimentari  i   les  xarxes  mundials  de 
distribució,  cada vegada  més controlades per les grans 
multinacionals  que   es queden amb la part més grossa 
del “pastís”.

Les Nacions Unides, concretament la FAO, alarmada per 
aquesta  situació  ha  organitzat  una  Cimera  sobre  els 
aliments per analitzar la situació i impulsar solucions. Hi 
han  participat  50  caps  d’Estat  i  150  ministres 
d’Agricultura.

Segons el Secretari General de Nacions Unides, el senyor 
Ban Ki-mon es necessiten 30000 milions de dòlars anuals, 
i canvis en les polítiques econòmiques per evitar una crisi 
alimentària  de  grans  proporcions  (  especialment  als 
països més pobres i vulnerables).  Algunes propostes van 
ser: proporcionar ajuts en tecnologies agràries als països 
del Sud, impulsar un comerç més just, analitzar l'impuls i 
les subvencions als biocombustibles, replantejar el tema 
dels  subsidis  agrícoles  dels  països  rics,  augmentar  la 
producció alimentària,  etc.. 

Els desacords entre els països en els diferents temes va 
fer que els  resultats fossin decebedors:  els  temes que 
van  originar  polèmica  són:  els  biocombustibles, 
l’especulació,  els  monopolis  de  distribució,  les 
subvencions etc., van quedar sense consens i resposta  a 
la Cimera celebrada a Roma. 

Els  acords:  5400  milions  d’€  en  ajuts  i  convocar  en 
novembre una nova cimera.

En  definitiva,  novament  ha  quedat  palesa  la  debilitat 
dels  organismes internacionals  davant  els  reptes  de  la 
societat  global.  Una  altra  oportunitat  perduda  de  la 
comunitat internacional per mostrar la seva sensibilitat 
envers els més empobrits i vulnerables. 


