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Repsol
s’interessa per
la xarxa de
Shell a Portugal

Xina: la nova Gran Marxa
ina és el país més poblat del món, amb
1.300 milions d’habitants, amb una previsió d’augment de fins a 1.600
milions de persones el 2030.
Per alimentar tota aquesta
població i complir amb els
objectius del govern xinès
d’eradicar les bosses de fam en
un termini de deu anys –tal
com s’ha plantejat dies enrere
a la Conferència Global sobre
la Pobresa duta a terme a la
Xina– cal tenir en compte la
producció agrícola d’aquell
país i l’entrada en els mercats
internacionals com a demandant de nombrosos productes
i matèries primeres.
La producció de cereals de
la Xina ha passat de 512 milions de tones el 1998 a 457
milions de tones el 2002, i el
2003 es va xifrar en 431 milions de tones. La demanda xinesa de cereals oscil·la actualment entre els 480 i els 490
milions de tones, cosa que suposa un dèficit d’entre 50 i 60
milions de tones, que s’ha cobert en els últims anys a través
de les reserves de gra de les
sitges, i mitjançant importacions que no superen el 5% del
consum total.
Per fer-nos una idea, caldria
triplicar la producció total de
cereals de l’Estat espanyol
prevista per al 2004, xifrada
en 20 milions de tones. D’altra
banda, des del 1998, la superfície total de conreu de cereals
s’ha reduït un 7%, fins arribar
als 100 milions d’hectàrees
censades enguany. Com a referència, val a dir que la Unió
Europea dels 25 destina
53,243 milions d’hectàrees al
conreu de cereals.
A més, la Xina és també deficitària en soja, de manera
que n’està important per valor
de 5.400 milions de dòlars.

X

Subvenció a l’agricultura
Donat que es preveu un
punt d’inflexió si no s’hi apliquen mesures per combatre el
dèficit entre oferta i demanda
en el gegant asiàtic, per primera vegada, el govern xinès
ha aprovat ajuts als pagesos
perquè produeixin cereals. Així, es destinarà un total de
1.210 milions de dòlars de
subsidis del fons de risc agrícola, que seran distribuïts entre les principals àrees productores de gra, amb l’objectiu d’estimular la producció
de cereals.
A més dels subsidis directes
als productors, s’han establert
preus mínims per a la compra
de cereals i una exempció
d’impostos agrícoles per als
pròxims cinc anys. Val a dir
que, malgrat que en alguns
àmbits s’atribueix la responsabilitat del dèficit a l’economia planificada, malgrat que
la Xina es va incorporar a
l’Organització Mundial del
Comerç, el govern xinès manifesta que no té prou confi-
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Uns pagesos treballen ajupits en unes de les plantacions d’arròs a la Xina
Fundació Agrícola Catalana

ança en la comunitat internacional. Tot i així, la demanda
internacional de matèries primeres –cereals, oleaginoses,
ciment, ferro, coure, etc.– per
part de la Xina va en augment,
la qual cosa suposa una distorsió dels mercats, i la necessitat d’aplicar un nou enfocament de les demandes mundials.
D’altra banda, la irrupció en
els mercats internacionals de
produccions xineses està també produint desajustos. Aquest
és el cas del tomàquet transformat, que ha suposat l’entrada, a través de la compra del
55% d’una empresa cooperativa de França per part d’una
empresa productora xinesa, i
que competirà directament en
el mercat europeu enfront Itàlia, Espanya, Grècia i Portugal,
els grans productors.

Increment de consumidors
Per entendre l’abast de la
irrupció en els mercats internacionals d’un gran demandant com la Xina, cal tenir en
compte els recursos de què es
disposa per a la producció
d’aliments. Així, per exemple,
es necessiten 1.400 litres d’aigua per produir un quilo de
soja o de cereal, producte bàsic per a l’alimentació humana, sigui directament o a través del consum de carn. I per
a cada quilo de carn calen
3.500 litres d’aigua en forma
de 2,5 quilos de pinso. És a dir,
vivim de l’aigua que mengem.
Si tenim en compte que el
model d’alimentació dels països desenvolupats ha provocat
un augment del consum d’aigua espectacular i que aquest
model s’està introduint en els
països en vies de desenvolupament, no només tenim un
dèficit mundial de cereals per
alimentar la població, sinó
que, a més, no hi ha prou ai-

guaper a la producció d’aliments: d’acord amb les dades
del Worldwatche Institut, caldria
tres vegades la Terra si tot el
món prengués com a model
de consum el dels 800 milions
d’habitants dels països desenvolupats
(Canadà,
Estats
Units, Japó, Nova Zelanda,
Austràlia, UE-15).

Inversió en transgènics
Aquesta tendència de variació de la dieta és ja una realitat a la Xina. Així, el coeficient
Engel de consum –que quantifica el percentatge de despesa en aliments sobre el total
d’ingressos– ha baixat fins al
37,7% en les zones urbanes i
fins al 46,2% en les rurals d’aquell país asiàtic. Comparativament, en el conjunt de la
Unió Europea el coeficient
Engel se situa entorn del 22%.
Aquests percentatges indiquen que la renda per càpita
ha augmentat, i, seguint la
tendència generalitzada, la
població xinesa ha augmentat
el consum de carn en detriment del consum d’aliments
bàsics.
Cal afegir a aquesta dada la
fascinació que sent la població
xinesa per tot allò occidental,
inclòs el sistema alimentari.
Per això, paral·lelament a l’ingrés en l’Organització Mundial del Comerç, a l’entrada en
els mercats internacionals
amb importacions massives
de soja i cereals, entre altres
matèries primeres, i a l’aprovació de subvencions a la producció de cereals, la Xina ha
invertit també en investigació,
com apuntàvem en dies passats en aquestes pàgines. Així,
ha destinat 60.000 científics i
ha quintuplicat el pressupost
d’investigació en biotecnologia, de manera que podria esdevenir líder mundial en investigació en transgènics. Ja a
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hores d’ara, es conreen més de
cinc milions d’hectàrees amb
produccions transgèniques i
es consumeixen productes
que incorporen organismes
modificats genèticament sense cap tipus de complex.
Des de la Fundació Agrícola
Catalana, s’ha alertat de la
problemàtica que suposa el
subministrament d’aliments a
la població mundial amb un
ús ineficient d’aigua. Tot i que
les investigacions en biotecnologia poden incrementar la
productivitat dels conreus
amb un requeriment d’aigua
més baix, la tendència a augmentar el consum d’aigua
mitjançant uns models alimentaris que malbaraten recursos naturals s’haurà d’invertir per poder estar en disposició d’abastar aliments a la
població mundial.

La petroliera hispano-argentina Repsol-YPF està interessada
en la xarxa de Shell a Portugal, segons fonts del sector.
Actualment, la companyia
que presideix Alfonso Cortina
compta amb una quota de
mercat del 5 per cent en el
país, amb un total de 114 estacions de servei.
El grup anglo-holandès
Shell té la intenció de retirar-se de la península Ibèrica i
de Canàries per fer front a la
crisi que travessa. És per
aquest motiu que ofereix la
seva xarxa de punts de venda,
formada per unes 310 estacions a Espanya i unes 290 a
Portugal. De moment, ja han
mostrat el seu interès pels actius la petroliera portuguesa
Galp, l’espanyola Cepsa i la
italiana ENI. Aquestes tres ja
han confirmat que han presentat ofertes per quedar-se
amb les estacions de servei de
Shell. Galp i ENI volen adquirir els punts de venda ubicats
a l’Estat espanyol, mentre que
l’oferta de Cepsa és pels punts
de venda de tota la Península.
Repsol s’apunta ara a la llista seguint la línia estratègica
anunciada recentment i que
passa per incrementar la seva
presència als mercats de Portugal i Itàlia. Aquesta política
de creixement l’ajudaria a diversificar-se geogràficament, ja
que els seus punts de venda es
concentren a l’Estat, on té una
quota del 40 per cent.
Fonts del sector apunten
que la decisió final de Shell
respecte al comprador de la
seva xarxa podria fer-se pública abans del mes d’agost.
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CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

CAJA HIPOTECARIA CATALANA MUTUAL, M.P.S.
La Junta Directiva de l’entitat ha acordat la celebració de l’Assemblea General
Ordinària i Extraordinària de Mutualistes per al proper dia 23 de juny a les 17 h en 1a
convocatòria a l’Hotel St. Moritz de Barcelona, situat al carrer Diputació, núm. 264 i
al mateix dia i hora, a les 18 h en 2a convocatòria sota el següent Ordre del Dia:
1r.- Informe sobre l’estat actual de la Mutualitat.
2n.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2003.
3r.- Acords relatius a la distribució de resultat.
4t.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
5è.- Aprovació, si escau, d’un nou text refós dels Estatuts Socials, amb introducció
d’articles estatutaris, modificació d’articles i adaptació d’estatuts a la Llei 10/2003
sobre Mutualitats de Previsió Social derogant els actuals estatuts socials.
6è.- Nomenament d’un nou membre de la Junta Directiva.
7è.- Nomenament de comissió de Control, si escau.
8è.- Acords relatius a ampliació del fons mutual i designació de socis protectors
amb modificació d’article estatutari.
9è.- Nomenament Auditor suplent, si escau.
10è.- Precs i preguntes.
110è.- Designació d’Assembleistes per a l’aprovació de l’Acta.
12è.- Designació d’atribucions per elevar a públics els acords que s’adoptin.
Es fa constar el dret de tots els socis a sol·licitar de forma immediata i gratuïta, en
el domicili social, des de la data de convocatòria, els informes o aclariments que es
considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l’Ordre del Dia, així com el
text íntegre d'aquests informes i l’informe d’auditoria.
Barcelona, 04/06/2004. La Junta Directiva
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