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

ls ponents del Cercle d’Economia de Barcelona
acostumen a saber, quan hi
són convidats, que no es
poden limitar a dir quatre
generalitats, sinó que han
de ser una mica agosarats, fugir dels
tòpics i del que sap tothom. Els que no
ho fan és perquè ignoren el que és el
Cercle, com va ser el cas, fa poques
setmanes, de Jaume Caruana, el governador del Banc d’Espanya. Artur
Mas, conseller en cap de la Generalitat
de Catalunya, sí que sabia el que era el
Cercle, i la seva conferència la passada
setmana sobre l’economia catalana va
estar en la línia del que se li demanava.
Va tocar tots els temes que es poden
considerar delicats, va avançar alguns
fets nous i va marcar pautes d’actuació
del govern català.
Calia parlar d’infraestructures. Acceptà que Catalunya, en aquest capítol,
ha hagut de nedar contra corrent i que
ha estat molt sovint maltractada, però
que l’any 2000 ha vist un canvi en les
inversions públiques de l’administració central. En bona part, gràcies als
compromisos adquirits amb relació al
tren d’alta velocitat i per l’inici de les
obres als ports de Barcelona i Tarragona, que duplicaran la seva capacitat en
els propers anys. Sobre la Fira de Barcelona va dir que no s’havia fet el que
calia, però que ara estava ben enfocada, amb l’acord de totes les institucions afectades –Generalitat, ajuntaments, Cambra– i la creació d’una gerència professional, que comptava
amb la presència d’empresaris de primer ordre. Sobre l’aeroport del Prat de
Llobregat, la Generalitat demana el
que Mas en diu una “gestió de proximitat”, en lloc de mantenir-la en mans
d’organismes públics i centralitzats a
Madrid.
Un aspecte positiu de l’evolució de
l’economia catalana es troba en la
creixent internacionalització de les
empreses catalanes. Aquelles empreses
porugues i conservadores que teníem
durant la Transició i primers anys de la
democràcia, són ara en la seva majoria
plenament competitives, i estan en
expansió internacional. El conseller va
donar xifres: hi ha 164 empreses industrials catalanes que tenen 368 establiments o fàbriques a l’estranger.
Tant les empreses com els establi-
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Artur Mas en una roda de premsa recent
ments s’han quasi duplicat en quatre
anys. El diari Expansión informava
aquesta setmana que el 98% de les inversions espanyoles a la Xina el 2001
han estat catalanes, en sectors tan diversos com l’alimentari, el tèxtil, motocicletes, productes farmacèutics o
vins. Pot ser un bon exemple del que
deia el conseller en cap.
Un fet a destacar –és la primera vegada que es diu, si no m’equivoco– és
que la Generalitat està interessada que
hi hagi algunes empreses que facin
l’aposta de creixement per aconseguir
omplir el dèficit de grans empreses
que té Catalunya. Aquest interès estarà
totalment condicionat al fet que hi
hagi grups empresarials privats, disposats a jugar la carta, i empreses fi-

nanceres –les caixes d’estalvi, bàsicament– amb voluntat de donar el suport financer i logístic necessari. L’actual piràmide de les empreses catalanes presenta una base molt ampla,
formada per les més petites, un tronc
sòlid d’empreses de mida mitjana i
amb una punta totalment escapçada,
que representa la inexistència de grans
societats.
El traspàs de seus socials de Barcelona a Madrid es veu amb preocupació
i s’explica en bona part perquè es
tracta de concentracions properes al
poder polític, que és el regulador de
l’activitat, va dir el conseller. És una
conseqüència del centralisme d’Estat,
afegeixo pel meu compte. Les agències
de publicitat ja es van instal·lar totes a

Madrid –l’exemple és meu– quan es
van iniciar les emissions de la televisió
publica i, més encara, quan les privades hi van establir la seu social per
decret. A Madrid hi ha totes les empreses expúbliques, ara privatitzades, i
totes les que volen tocar cuixa de l’administració que té el poder. No obstant, i segons un estudi que ha encarregat la Generalitat, si es prenen les
100 o les 500 primeres empreses espanyoles, les que tenen el domicili a Catalunya continuen superant a les de
Madrid, si prenem com a punt de partida l’any 1985, o sigui des de l’entrada
a Europa, fins a l’actualitat. L’evolució,
però, ha estat negativa en els darrers
cinc anys.
Es considera sovint un dèficit de l’economia catalana que Madrid superi
molt Catalunya en inversions en investigació-recerca i desenvolupament.
És veritat, però, que també cal afegir
que a Madrid són inversions públiques
més que privades i, a Catalunya, més
privades que públiques. I que, segons
el professor Jordi Maluquer de Motes,
al qual Mas va citar diverses vegades, la
situació canvia substancialment a favor de Catalunya si valorem l’eficàcia
d’aquestes inversions a través de les
patents registrades, ja que aleshores
Catalunya apallissa Madrid. La inversió en R+D resulta ser aquí més eficaç.
Aquests van ser alguns dels punts
exposats per Artur Mas. Afegeixo que
hauríem de fugir de falsos triomfalismes i de falsos catastrofismes. No
és ni una cosa ni l’altra dir que els
quinze darrers anys del segle XX han
estat els millors de la història econòmica catalana. Que això és mèrit de
tota la societat: del seu govern, de la
immensa majoria dels seus ajuntaments democràtics, de les institucions econòmiques, dels seus empresaris i de la seva gent. I de la conjuntura econòmica, és clar, que ha permès un fort creixement de la producció i de la renda per habitant en
un marc favorable, que difícilment es
repetirà. Les xifres són clares. A l’economia catalana li cal corregir
moltes coses i millorar-les, però resulta absurd tirar-se pedres a la pròpia teulada. Hem de demanar perdó
pels nostres pecats, però no pels dels
veïns. Això, entre d’altres coses, és
ignorància econòmica.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

ntre les implicacions més importants de l’adveniment de la
nova economia hi ha un canvi
important en la concepció del
treball. La xarxa ofereix la possibilitat
de treballar des de casa teva en lloc
d’anar a l’oficina o de millorar la
compatibilitat entre oferents i demandants, així com la informació disponible per a ambdues bandes del mercat
de treball. No obstant això, la conseqüència més important de les noves
tecnologies suposa un canvi en el disseny dels llocs de treball que implica
més complexitat, la necessitat de
competències més avançades i una
major utilització del treball en equip i
la delegació.
Això és el que es denomina el lloc de
treball flexible, innovador o nou treball.
En general, aquest concepte ve acompanyat de les paraules inseguretat laboral i escassa fidelitat. Les empreses
necessiten buscar treballadors flexi-
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bles adoptats a les noves condicions,
mentre que els treballadors amb un alt
nivell de preparació i competències
transiten d’una empresa a una altra
amb gran rapidesa a la recerca de més
remuneració.
En canvi, aquesta visió simplista no
es correspon amb les dades. És cert que
molts programadors informàtics acostumen a passar pocs anys en una determinada empresa i que els empresaris prefereixen la flexibilitat laboral a
les regulacions. No obstant això, les
dades de l’OCDE assenyalen que l’antiguitat mitjana al lloc de treball ha
augmentat a gairebé tots els països

amb les significatives excepcions d’Espanya i els Estats Units.
Algú podria pensar que aquest augment és simplement l’efecte d’una població laboral que envelleix ràpidament o de la millora en l’ajustament
laboral en les primeres feines. Estudis
més sofisticats, que tenen en compte
aquests factors, continuen mantenint
que l’antiguitat en el lloc de treball
s’ha estabilitzat a la major part dels
països. Una possible justificació d’aquesta estabilitat es troba en les despeses que un elevat grau de rotació laboral té sobre les empreses.
En principi, com més gran és la fle-

xibilitat laboral, més gran és la capacitat de l’empresa d’ajustar-se a un
món en ràpid canvi. En canvi, aquest
avantatge pot tenir les seves contrapartides en forma de menor productivitat (aquest punt encara està subjecte
a bastant debat), més despeses de selecció de personal i menys sentiment
de fidelitat per part dels treballadors,
que, en qualsevol moment, podrien
trobar-se buscant feina de nou.
La solució que han buscat moltes
empreses és finançar la formació al
llarg de la vida laboral dels seus treballadors. No és sorprenent, per tant, que
les empreses amb treballadors amb
més antiguitat i menys rotació laboral
siguin aquelles que més inverteixen en
la formació dels seus treballadors.
D’aquesta manera s’aconsegueix l’anomenada seguretat flexible: més adaptació dels treballadors a les noves necessitats productives i més seguretat
laboral i fidelitat a l’empresa.

