El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la Universitat de Barcelona,
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internacional sobre les respostes polítiques davant la volatilitat de preus agrícoles en
l’alimentació i l’agricultura:
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PROGRAMA
El sector agrícola ha patit de manera molt intensa la crisi alimentària i financera i
s'enfronta a una crisi deguda al canvi climàtic. Les projeccions difereixen sobre si els
preus de les matèries primeres seguiran la baixada de les últimes dècades o si
experimentaran un canvi de tendència a l’alça, els experts, però, estan d'acord en que la
volatilitat de preus és probable que augmenti en el futur. La volatilitat dels preus obre
nous reptes als consumidors i productors d'arreu del món i genera un greu risc per a la
seguretat alimentària de milions de persones en els països desenvolupats. Al llarg
d’aquest seminari s'analitzaran les tendències actuals i es farà una projecció en el futur
dels preus, estudiant les opcions polítiques que es poden aplicar avui i s’intentarà
arribar a unes recomanacions pragmàtiques per abordar la volatilitat en el futur.

26 maig
14h30-15h30 Inauguració i benvinguda
Sr. Ricardo Meléndez-Ortiz, Conseller Delegat ICTSD
• Sr. Ramon Torrent, Càtedra Internacional OMC / Integració Regional,
Universitat de Barcelona,
• Hble. Sr. Joaquim Llena, Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de
la Generalitat de Catalunya. Paraules de benvinguda
•

15h30-17h30 Sessió I: Perspectives per a l'Alimentació i els preus agrícoles. Opcions
polítiques com a resposta a la volatilitat dels preus
En aquesta sessió es donarà una visió històrica de l'evolució a llarg termini dels preus
dels productes bàsics, i un pronòstic a mig i llarg termini pels preus agrícoles i per
l’alimentació. Els països apliquen polítiques en un intent per reduir la volatilitat o per
ajudar els consumidors i els productors fer front a la volatilitat. Quin èxit han tingut els
esforços que s’han fet i quines opcions polítiques són considerades avui en dia?
Moderador: Hebebrand Charlotte, el presidenta executiva, l'IPC
Josef Schmidhuber, Cap de la Unitat d'Estudis de Perspectiva global de la FAO.
Tendències dels preus: Ressenya històrica i perspectives per al futur.
• Brian Wright, professor de la Universitat de Califòrnia. Ressenya històrica de les
reaccions polítiques i opcions que avui es consideren.)
• Màxim Torero, director de Mercats, Comerç, i la Divisió Institucioal,
International Food Policy Research Institute. Volatilitat dels preus i Consideracions
de Seguretat Alimentària.
•

18h00-19h00 Conferència: Harsha Singh, director general adjunt de l'OMC. El Sistema
de Comerç Internacional i volatilitat dels preus agrícoles.

19h30 Recepció i Sopar

27 maig
9h00-11h00 Sessió II: La volatilitat de preus - Consideracions per als països en
desenvolupament
Tots els consumidors i els productors es veuen afectats per fortes oscil·lacions dels
preus, però el pitjor impacte es deixa sentir en els països pobres. Aquesta sessió
explorarà les millors opcions polítiques per abordar els desafiaments que enfronten els
més vulnerables a l'impacte de la volatilitat dels preus. Quines estan ja disponibles i
quines requereixen un major esforç i recursos, tant propis com de la comunitat
internacional?
Moderador: Ricardo Meléndez Ortiz, Director Executiu, ICTSD
Hans Joehr, Cap Corporatiu d'Agricultura i Vicepresident Adjunt de Nestlé,
membres de l’IPC. Integrant els petits productors en la cadena de subministrament.
• Raúl Montemayor, vicepresident de la Federació Internacional de Productors
Agrícoles. Respostes polítiques per atendre les necessitats dels productors de països en
vies de desenvolupament.
• Hassan Zaman, Economista Principal, Grup de Reducció de Pobresa i Equitat, el
Banc Mundial. La pobresa i la fam impactes dels alts preus dels aliments i de les
respostes polítiques.
• Alberto Valdés, Consultor Independent, Universitat Catòlica de Xile. Mesures en
frontera i la volatilitat dels preus.
•

11h00-12h30 Sessió III: Reforma de la PAC i Gestió de Riscos
Els productors dels països desenvolupats també estan afectats per la volatilitat de preus.
A Europa, els polítics i els grups d'interès s'estan preparant per a una altra reforma de la
PAC, que ara inclou un enfortiment del paper del Parlament Europeu. Quin tipus de
mecanismes de seguretat s’orienten millor davant els riscos econòmics de la producció
agrícola en una economia global? Quin tipus de xarxa de seguretat estan sent
considerats per a productors de la UE i quin és el possible impacte sobre els mercats
mundials? Tenint en compte els pressupostos limitats i la pressió de la competència
política, quin tipus de gestió del risc s’hauria d’establir?
Moderador: Ramón Torrent, Universitat de Barcelona
Tassos Haniotis, director d'Anàlisi Econòmica, Perspectives i l'avaluació, la
Comissió Europea. Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural.
Reforma de la PAC de la UE - Consideracions sobre les xarxes de seguretat dels
productors i el seu impacte en els mercats internacionals.
• Stefan Tangermann, professor emèrit de la Universitat de Goettingen i ex
directora de Comerç i Agricultura a l'OCDE, membre de l’IPC. Competitivitat
d'Agricultura de la UE i la PAC.
• Fernando Burgaz, President del CEIGRAM i el president d'Entitat Estatal
d'Assegurances Agràries (ENESA). Perspectives del productor espanyol davant la
reforma de la PAC.
•

12h30-14h00 Dinar
15h00-14h00 Sessió IV: Mercats de Futurs i volatilitat
Els mercats de futurs compleixen la funció important de descobriment de preus, però
recentment s'han vist com una contribució a la volatilitat dels preus. Els mercats de
futurs nacionals funcionen segons el previst i quin és el seu impacte a nivell
internacional?

Moderador: Michel Petit, Professor, Institut Agronòmic Mediterrani de Montpeller,
Membre de l'IPC.
Joachim von Braun, Director del Center for Development Research I Professor
d’economia and Technical Change, Universitat de Bonn; Membre de l’IPC. Quins
efectes han tingut en aquests mercats els preus internacionals dels cereals i la seguretat
alimentària mundial?
Carl Hausmann, Director General, Global Government ans Corporate Affairs
membre de l’IPC. Grans mercat de futur als EU i el seu paper en el descobriment de
preu i volatilitat dels preus.

•

•

15h00-17h00 Sessió V: Consideracions de Comerç
Així mateix, els països recorren a mesures comercials per respondre a la volatilitat dels
preus. Fins a quin punt aquestes mesures serveixen per reduir o respondre a la
volatilitat dels preus, i en quina mesura que corren el risc d'agreujar-los? Quina és
l’efectivitat de les mesures comercials a nivell nacional i quin és el seu impacte
internacional? Quines disciplines implicaria dins les regles internacionals?
Moderador: Carlo Trojan, President de l’ICT
Roberto Carvalho de Azevedo, Ambaixador del Brasil davant l'OMC. Quin tipus
de règim comercial mundial es requereix en temps d'incertesa?
• Shree Baboo Servansing Chekitan, Ambaixador de Mauritània davant l'OMC.
Prioritats Polítiques del comerç a l’Àfrica.
• Zhang Xiangchen, Representant Permanent Adjunt, Missió Permanent de la
Xina davant l'OMC. Volatilitat dels preus i Mesures de Salvaguarda.
• Carmel Cahill, Conseller Principal, Direcció de l'OCDE per al Comerç i
l'Agricultura. Mesures comercials per regular la volatilitat en països desenvolupats.
•

Barcelona, 10 de maig de 2010

