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Un treballador en una planta xinesa de BP Amoco

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

La Xina
es globalitza

Francesc Cabana i Vancells

E
ls atemptats terroristes
contra els Estats Units i la
guerra a l’Afganistan han
deixat en un segon pla un
fet de gran importància per
a l’economia mundial. El 17

de setembre passat es va acordar l’en-
trada de la Xina a l’Organització Mun-
dial del Comerç, OMC. Aquesta orga-
nització, successora del GATT (Acord
General sobre Tarifes i Comerç), és la
gran promotora de la llibertat de co-
merç entre els països del món i només
hi poden entrar aquells que accepten
les regles generals de la lliure compe-
tència.

L’entrada de la Xina a l’OMC és una
gran bufetada als moviments antiglo-
balització, que sempre han posat entre
les seves bèsties negres l’OMC, el Fons
Monetari i el Banc Mundial. Ara, el rè-
gim comunista xinès i els seus 1.200
milions de súbdits s’incorporaran a una
institució globalitzadora per excel·lèn-
cia. Els dirigents d’aquells moviments,
entre els quals hi ha un antic membre
de la Falange Española –tan apassionat
aleshores com ara–, haurien de revisar
dràsticament la seva estratègia, diri-
gint-la només contra alguns dels as-
pectes negatius de la globalització –que
n’hi ha– i no contra el principi general,
acceptat per la immensa majoria dels
habitants del planeta, un procés impa-
rable i lògic.

El règim comunista de la Xina va co-
mençar una obertura del seu comerç
exterior abans que els soviètics. I així els
van anar les coses als uns i els altres. A
la Xina relativament bé, amb un fort
creixement del producte interior brut i
la pràctica desaparició de la fam en el
país més habitat del planeta. A la Unió
Soviètica, molt malament, amb la seva
ensorrada econòmica i la desaparició
política de l’URSS. La reforma xinesa va
començar el 1978-1979, dos anys després
de la mort de Mao, amb la creació de
quatre zones econòmiques especials, si-
tuades a la costa, que acceptaven la
presència de capital estranger i la crea-
ció d’empreses mixtes. Uns anys més
tard, començaven a reduir-se les tarifes
duaneres xineses i s’admeté l’entrada de
mercaderies estrangeres. Aquest procés

ha de culminar amb l’entrada a l’OMC
l’any 2002. Actualment hi ha alguns
milers d’empreses del nostre món occi-
dental –incloses totes les grans multi-
nacionals i una dotzena de catalanes–,
que hi tenen inversions i fàbriques, que
hi fan de tot, des de cotxes de turisme i
autobusos fins a caramels.

Els xinesos van començar demanant
als altres que obrissin les fronteres als
seus productes. Les seves exportacions es
van abocar principalment sobre els Es-
tats Units, els quals són els que tenen
unes tarifes aranzelàries més baixes, tal
com correspon a un país defensor a ul-
trança del lliure comerç. Fa pocs anys
van haver de regular algunes d’aquestes

importacions en comprovar que els bai-
xos preus dels productes xinesos eren
conseqüència del baix cost de producció
per part de deu milions de presoners
que treballaven forçadament per a l’Es-
tat. Nosaltres mateixos a Catalunya ve-
iérem l’aparició de joguines, articles de
cuina i productes de baixa qualificació
tecnològica a preus tirats, made in China.
Les estores o tovalloles de platja, les ni-
nes que representaven una índia pellro-
ja, una sevillana o una nena esquimal
estaven fetes allí. Però els americans i els
països desenvolupats han exigit al go-
vern xinès que ell també ha de rebaixar
els drets d’entrada i permetre la impor-
tació ordinària de productes forasters.

Veurem quin seran els resultats d’a-
quest eixamplament de l’OMC, però
sembla evident que es notaran sobre tot
el món. Lògicament ha de millorar el
volum d’intercanvi, amb un fort incre-
ment de les exportacions cap a la Xina i
de les importacions d’aquest país.
Aquells que hi exportaran més i en sor-
tiran beneficiats són els fabricants de
productes d’alta tecnologia i molt qua-
lificats, com poden ser les telecomuni-
cacions i les darreres generacions de
maquinària industrial. Els perjudicats,
pel que diuen, els fabricants de sabates,
d’estris de cuina i potser el sector tèxtil,
si la Unió Europea augmenta les quotes
procedents d’aquell país.

Les relacions econòmiques tenen una
importància enorme sobre les conside-
racions polítiques. Per a la Xina, un
empitjorament de les relacions políti-
ques amb els Estats Units i el món de-
mocràtic occidental podria suposar una
forta baixa de les exportacions i dels in-
gressos de l’estat, així com de l’accés a la
tecnologia punta del món desenvolupat.
I el govern xinès no es pot permetre
trobar-se tancades les portes del comerç
internacional, ja que suposaria tornar a
passar gana i no poder refer els seus
equips productius. El seu gran problema
és, precisament, el desballestament de
les grans empreses públiques, creades
sense consideració del cost, com havia
fet la Unió Soviètica o el primer fran-
quisme a casa nostra, i la seva substitu-
ció.

Un mercat com el xinès és el somni de
tot empresari ambiciós. Se’ls fa la boca
aigua quan pensen en els 1.200 milions,
que estan entrant a la societat de con-
sum, i que comencen a tenir els recursos
per a comprar el seu cotxe, la seva ne-
vera, el seu televisor. Com llagostes, es
llançaran a invertir, si els donen permís
i es manté el desvetllament econòmic
del drac asiàtic.

El balanç de l’entrada de la Xina a
l’OMC s’ha de valorar positivament, en
conjunt. Però les oportunitats que crea-
rà als uns, seran limitacions per als al-
tres. S’haurà d’anar a buscar un nou re-
equilibri del comerç mundial, si es
completa la seva integració al mercat de
tots.
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Nova economia
i aglomeració

productiva
José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

U
n dels grans avantatges de la
generalització de les noves
tecnologies de la informació i
la comunicació és la possibi-

litat de transmetre enormes quanti-
tats d’informació de tota mena sense
necessitat de desplaçar-se físicament.
De fet, algunes empreses dels Estats
Units ja permeten als seus empleats
agafar-se algun dia de la setmana
lliure i treballar des de casa connec-
tats als ordinadors de l’oficina a través
de la web, estalviant-se el temps de
desplaçament i augmentant la seva
motivació al treballar en un ambient
familiar.

En aquest context, ¿té sentit pensar
que l’activitat econòmica seguirà
concentrada geogràficament?

Estudis recents (per exemple el de
Leamer i Storper) indiquen que la
resposta és afirmativa. La història ens
mostra que durant el segle XIX les
millores del transport i les comuni-
cacions van permetre concentrar la
producció (cada cop més complexa i
intensiva a la capital) en fàbriques a
prop de les ciutats, on l’augment de la

divisió del treball permetia treballar
més hores.

Al segle XX la millora del transport
va augmentar la dispersió de les acti-
vitats productives tot i que van seguir
existint aglomeracions productives. I
és que la millora de les comunicacions
produeix sempre dos efectes. Per una
banda, permet la deslocalització de
les activitats més primàries de pro-
ducció al reduir els costos de trans-
port.

Això no obstant, al dispersar acti-

vitats augmenta la complexitat del
procés productiu i les necessitats de
coordinació, cosa que impulsa la
concentració geogràfica d’altres acti-
vitats de tipus intel·lectual, com ara
la comptabilitat (que potser alguns
no inclourien com una activitat in-
tel·lectual!), la gestió financera, la
publicitat i els departaments legals
de les empreses.

En principi la generalització d’In-
ternet permetria transportar aquests
productes de tipus intel·lectual com un

cost mínim a qualsevol distància. No
obstant això aquest transport d’idees
és més costós del que sembla.

La creixent complexitat del context
econòmic competitiu provoca l’apro-
fundiment en la divisió del treball,
cosa que implica que les empreses
acaben subcontractant d’altres em-
preses per realitzar moltes de les
tasques intel·lectuals (publicitat, as-
sumptes legals, etc.) i aquestes em-
preses especialitzades tenen tendèn-
cia a concentrar-se a les ciutats. La
raó és que la major divisió del treball
provoca la necessitat de coordinar
activitats noves i complexes, cosa que
requereix capital social (confiança)
per poder convertir aquests serveis
en productes intermedis útils per a la
producció final.

El problema bàsic és que aquesta
confiança no es pot construir sense la
proximitat pròpia del contacte per-
sonal que es produeix amb facilitat a
les aglomeracions. Per això les vide-
oconferències no podran mai substi-
tuir totalment a una bona encaixada
de mans.


