L’any 1976 el premi Nobel d’Economia li va correspondre al nord-americà
Paul Samuelson (1) . La publicació mes famosa i coneguda del economista va
ésser “Manual curso de economia moderna, una descripció analítica de la realitat
econòmica” aquesta obra va ser difosa a les universitats, centres d’estudis i
anàlisis econòmics de tot el món.
Una de les frases que compte la publicació “EL SISTEMA POT DECIDIR
PRODUIR BOMBES O MANTEQUILLA”.
A partir dels anys de 1960 a 1990 mentre durava la guerra freda es va
produir i consolidar la nominada classe mitjana de una forma generalitzada al
països del primer món. I tot just després de la caiguda del mur de Berlín i
acabament de la guerra freda comença un nou paradigma econòmic.
Als albors del 2008 es produeix una gran crisis econòmica que representa
un punt d’inflexió i descens de la classe mitjana (pèrdua d’ingressos de treball a
les famílies, disminució del poder adquisitiu, crisis bancaria i rescat del Estat per
evitar la fallida i greus dificultats en els llocs de treball en les empreses, entre
d’altres). I aquest descens molt marcat, ha continuïtat asta l’actualitat. Ens
situem ara al 2022 en plena guerra en Ucraïna país `productor de cereals de la
major importància mundial, que immediatament suspèn l’enviament del gra
emmagatzemat per intervenció militar, en la mar Negre dels seus ports
principals
Davant el risc d’ham bruna de tercer països (África, Orient Proper i
d’altres) grans consumidors de cereals, Nacions Unides i Creu Roja a través del
seu Secretari General Antonio Guterres, el president de Turquia Erdon Erdogan
Zelensqui president d’Ucraïna i Vladimir Putin president de Rússia acorden obrir
una via marítima que permeti l’enviament del gra (30 milions de tones als ports)
i dels quals ja surten en els primers dies 1,8 milions de tones.
Remarquem ací una victòria de la producció dels aliments sobre les bombes.
Que dels 192 Estats de Nacions Unides 18 produeixen bombes i el resta 174
mantequilla. Es una petita victòria aquesta decisió que valorem. (1) Pau
Samuelson el Nobel de economia mes valorat. Va morir als 91 anys.
JUSTICIA I PAU SANT JUST DESVERN Agost 2022.

