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

s poden fer dues afirmacions generals i relacionades
entre elles. Primera: l’economia catalana està molt
oberta a l’exterior, esbatanada, si volem utilitzar
una expressió bonica i poc corrent. No
ho havia estat mai com ara en la seva
història, per diverses raons, fins que el
1986 Espanya entrà a la Comunitat
Econòmica Europea, avui Unió Europea. Segona afirmació: la llibertat econòmica prova d’allò més bé a Catalunya, vist el comportament d’aquests
darrers quinze anys.
El tancament secular de l’economia
espanyola va crear molts problemes a
les empreses catalanes quan van caure
els aranzels i entrà la competència. Va
ser un procés molt dolorós, que va
veure com la quasi totalitat de la indústria tradicional havia de tancar,
mentre el seu personal era acomiadat.
Els seus preus no eren compatibles
amb els productes similars que arribaven de l’exterior. Fa menys de 25
anys que alguns economistes i molts
empresaris catalans maleïen el caràcter fortament industrial de l’economia
catalana. Avui dia, el canvi ha estat de
180 graus: s’aprecia la tradició industrial, mentre totes les empreses que es
mantenen o que es creen de nou tenen
capacitat per exportar i voluntat de
fer-ho, de manera que la competència
internacional mereix molt de respecte,
però no espanta.
Aquest principi de llibertat de preus
no és aplicable, per desgràcia, a alguns
productes de l’agricultura i de la ramaderia, que formen part dels protegits a tota la Unió Europea. Els principis de l’economia de mercat –el preu
està fixat per una oferta i una demanda– s’apliquen als productes industrials i als serveis, però no al sector agrícola, que rep subvencions i ajuts per
poder mantenir-se. I encara en fan falta
més, si hem de fer cas a la gent de l’avellana, per exemple. És un món a part
i diferent.
En pocs anys s’han canviat les tornes. Abans, durant la transició democràtica i els primers anys de la democràcia, les inversions estrangeres van
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Josep Piqué, encarregat de redactar una ponència sobre patriotisme constitucional
abocar-se a Catalunya i moltes de les
nostres empreses van passar a dependre d’elles. Que una empresa alemanya, per exemple, comprés una empresa catalana no era notícia. Ho va
ser, en canvi, i grossa, quan una empresa catalana va comprar-ne una de
madrilenya o d’estrangera. Actualment, les inversions catalanes a l’estranger són superiors a les que rebem
o bé estan relativament equilibrades.
Hem passat de rebre inversions a fer
inversions i hem perdut el respecte a
les fronteres. D’aquí a molt poc, per
altra part, parlarem només d’exportació, quan les vendes es facin fora dels
membres de la Unió Europea. I és que

exportar a Holanda o a Itàlia és fer-ho
al mercat interior, al de l’euro, tal com
comprovarem materialment d’aquí a
dos mesos.
Aquesta internacionalització de Catalunya fa que els nostres punts de referència els hauríem de buscar a Europa, en primer lloc. Jordi Maluquer de
Motes, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, explica com des
del 1986 fins el 1996 Catalunya ha
avançat 65 regions europees en el
producte interior brut. Qualifica els
darrers quinze anys com l’època més
brillant del desenvolupament econòmic de tots els temps per a Catalunya.
I com a catedràtic d’Història Econò-

mica sap el que es diu. Explica a qui el
vulgui escoltar que al sud d’Europa hi
ha tres regions econòmiques que són
líders: l’Île de France –París–, Llombardia –Milà– i Catalunya –Barcelona.
Però els catalans continuem obsessionats per Madrid, pel que la capital
de l’Estat fa i pel que nosaltres deixem
de fer. És lògic, perquè encara no sabem comparar Madrid amb Milà o
Frankfurt. I quan comparem Barcelona
i Catalunya amb la Comunitat de Madrid oblidem que la competència no es
dóna en les mateixes condicions, ja
que es tracta d’una capital d’Estat
centralista i d’una ciutat provinciana.
Ara, el Cercle d’Economia de Barcelona
ha fet una severa denúncia d’aquest
centralisme. Benvinguts els conversos,
encara que la conversió sigui tardana!
Un dels seus socis i anterior president,
Josep Piqué, exmilitant del PSUC, és
ara un ministre del govern centralista
i l’encarregat de redactar una ponència sobre patriotisme constitucional
espanyol. El sentit de l’humor del president del govern és càustic, com
aquell que ens oferia la revista La Codorniz: “¡Tiemble, después de haber reído!”.
El que pretenc dir aquesta setmana
és que Catalunya ha reeixit en el seu
pas complet del que era una economia
tancada a una economia oberta, i que
està ben preparada per fer front als
anys bons i als dolents que ens esperen,
ni més ni menys que les altres regions
econòmiques europees que marquen el
camí. Només hem de demanar que la
deixin fer i no li posin pedres al davant.
I aquestes pedres només les posa la
nostra estimada administració central,
que, per definició, no accepta que Barcelona i els catalans puguin fer ombra
a la capital de l’Estat, que ha de ser el
paradigma d’una Espanya singular, la
primera en tot. Els catalans conscients
voldríem més aviat unes Espanyes plurals, en les quals tothom tingués les
mateixes oportunitats, sense discriminacions. I que consti que no em faig cap
il·lusió per culpa dels meus coneixements històrics. Però avui es tracta de
proclamar la feina ben feta de l’economia catalana, més que de redactar l’enèsim Memorial de Greuges.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

ls últims indicadors de l’economia nord-americana semblen indicar ja amb claredat que el cicle
ha canviat. El PIB del tercer trimestre
va patir una disminució del 0,4% en la
primera estimació. Si es repeteix el que
ha passat amb les últimes estimacions
preliminars dels trimestres anteriors,
la revisió d’aquesta xifra serà a la baixa
quan es presenti la tercera revisió o
xifra definitiva que ofereix el Bureau of
Economic Analysis.
L’economia espanyola també nota la
desacceleració d’una manera clara,
com indicaven les estimacions del PIB
del Banc d’Espanya i les dades de l’atur
registrat al mes d’octubre. A aquestes
alçades ja són molts els que es demanen on són les fabuloses expectatives
creades per les noves tecnologies de la
informació i les comunicacions en el
que va anomenar la nova economia.
Molts altres es pregunten on són els
grans increments de productivitat que
es preveia que podrien evitar la reproducció dels cicles econòmics de la vella
economia. I tots donen per fet que les
ràpides revaloritzacions borsàries de
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les empreses relacionades amb la nova
economia han passat a la història per
sempre o, almenys, durant un llarg
període de temps.
No obstant això, el que està passant
és un període més dels cicles de baixa
freqüència de les economies capitalistes descrits per Schumpeter, un
economista austríac que en funció de
les noves economies que havien aparegut en altres moments de la història
econòmica mundial va predir que les
ones innovatives duraven uns 50 anys.

El procés que transformava la fase del
cicle alcista en baixista i viceversa
s’anomenaven destrucció creativa. Segons aquesta teoria, l’aparició d’innovacions que transformaven la vella
economia en nova (sigui la utilització
del carbó i la màquina de vapor de la
primera revolució industrial, l’acer i
el ferrocarril de la segona o l’energia
elèctrica i el motor de combustió interna de la tercera) acostuma a durar
uns 50 anys.
En aquests es produeix una primera

etapa de ràpid creixement on les empreses gaudeixen d’elevats marges de
beneficis. En la segona fase els productes arriben a la fase de maduresa,
els marges i el creixement es redueixen
i les empreses més febles desapareixen
netejant l’economia dels excessos inversors comesos durant la fase ascendent del cicle. Aquesta destrucció d’empreses condueix a la creació de les
condicions necessàries per a una nova
revolució tecnològica i el començament d’un nou cicle que comença
sempre en un nivell de benestar superior al que tenia al començament del
cicle anterior.
La diferència entre els cicles de llarg
termini tradicionals i els recents és que
la velocitat sembla haver-se accelerat,
tot i que encara és aviat per assegurar-ho. El que sí que sembla segur és
que els cicles de la nova economia a la Fira
de Barcelona es mouen molt ràpids. Fa
dos anys que va aparèixer el saló de
Barcelona Information Technologies
(BIT) i aquest any desapareix substituït
pel Portal Point (PP). El BIT ha mort,
visca el PP. Això sí, sempre en anglès.

