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

ins al 1991, quan va desaparèixer la Unió Soviètica, al
món s’aplicaven dos sistemes econòmics: el de l’economia de mercat i el socialisme planificat. El comunisme com a ideologia no es va ensorrar del tot, ja que es manté en països
com la Xina, el Vietnam o Cuba, però
el socialisme planificat pràcticament
sí. El fracàs econòmic de la Unió Soviètica va fer que el sistema que defensava fos sotmès a una revisió total, de
la qual no s’ha recuperat. L’economia
planificada era present i ben present a
totes les universitats europees i americanes, incloses les catalanes, en les
quals era presentada com el futur d’un
món dominat pel marxisme i per la
seva versió comunista. Ara, els pocs
economistes marxistes que s’aguanten, busquen nous camins i nous models econòmics, sense gaires esperances de trobar-los.
L’economia de mercat és la successora del capitalisme de primers de segle, però adaptada a les circumstàncies. Ha canviat molt des que el papa
Lleó XIII va condemnar el capitalisme i
el liberalisme a l’encíclica Rerum Novarum (1891), només donada a conèixer a
Espanya pel bisbe de Barcelona, Dr.
Morgades. L’economia de mercat demana que sigui aquest el que fixi el
valor dels serveis i de les mercaderies,
defensa la llibertat de comerç com a
sistema per rebaixar els preus i limita
el paper de l’Estat en les activitats
econòmiques.
El règim capitalista i d’economia de
mercat ha demostrat i demostra tenir
una gran capacitat de transformació i
adaptació. A favor de l’economia de
mercat hi està la immensa majoria
dels economistes del món, des dels assessors del president Bush fins als socialistes europeus. Les grans diferències entre els programes econòmics dels
partits polítics moderns no estan en el
model econòmic que es proposa, sinó
en algunes de les seves aplicacions. Les
esquerres, per dir-ho d’alguna manera,
defensen un augment de l’intervencionisme de l’Estat i tenen unes prioritats en el programa, entre les quals
destaca la defensa de la població més
pobre i més necessitada. Els partits de
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Soldats xinesos desfilant per Pequín
dretes voldrien un Estat menys intervencionista i confien en l’aplicació de
les lleis generals de l’economia de
mercat –iniciativa privada, oferta i
demanda, competència– per aconseguir el benestar de tota la població.
Personalment, crec que una economia planificada podria ser encara necessària per a alguns països del Tercer
Món, no desenvolupats, fins a aconseguir que arribin a uns nivells més alts
de renda i de formació dels seus habitants. El problema és com aplicar
aquell sistema, sense un règim dictatorial i respectant les llibertats individuals.
El fracàs de la Unió Soviètica i del
socialisme planificat van donar ales a
les posicions més radicalment liberals
del capitalisme modern. Unes posicions que tenien els seus principals de-

fensors en organismes com el Fons
Monetari Internacional o el Banc
Mundial, els quals van defensar a ultrança els seus postulats en les seves
polítiques amb el Tercer Món. El resultat no ha estat el que esperaven.
Especialment, en els països africans i
en alguns de l’Amèrica Llatina, mentre
la collita del liberalisme a l’Àsia ha estat més profitosa. Les protestes contra
la globalització, iniciades a Seattle,
Washington, Praga i Davos poden tenir
la seva continuació a Barcelona el mes
de maig vinent, amb motiu de les reunions d’aquells organismes a la capital catalana.
Però no confonguem els termes. El
radicalisme liberal ha de ser revisat,
però no el model econòmic de desenvolupament, ja que no hi ha alternativa vàlida a la vista. Fins i tot alguns

dels principals representants d’aquell
radicalisme s’han adonat que l’han
vessada. Per primera vegada, he pogut
llegir en la seva boca expressions en les
quals s’accepta la responsabilitat social de les multinacionals en països
d’estructura feble, o que la liberalització dels mercats no és una solució
universal, que serveixi per a tothom.
Fa dos anys tan sols, cap d’ells posava
en dubte que només el lliure moviment de mercaderies i capitals podria
afavorir el creixement econòmic.
La força del model econòmic predominant es manté íntegra, al marge de
la seva possible revisió. Ho podem
veure en el cas de la Xina, que és l’únic
gran país que aplica un altre sistema,
que ningú sap exactament el que és, ja
que, al marge de ser una dictadura
comunista, el seu entramat econòmic
és una extraordinària barreja d’economia planificada i de capitalisme, amb
la presència de totes les grans multinacionals en el mercat xinès. Probablement, el 2001 la Xina entrarà a
l’Organització Mundial de Comerç, la
gran defensora de la globalització econòmica i la competència comercial
entre els Estats. Ho farà amb moltes
condicions, esclar, però li interessa
ser-hi per poder exportar més fàcilment. En el país més poblat del món ja
no s’hi passa gana. Fa dues setmanes,
el govern comunista va autoritzar la
compra per part dels particulars d’accions de les empreses xineses que cotitzen a borsa, i les oficines es van
veure col·lapsades per les peticions.
Alguna cosa demostra aquesta actitud
en un país que ha sortit de la misèria
gràcies a una economia planificada,
però que ara compta amb una població
que té ganes de fer el que li sembla i
que valora la llibertat individual.
L’economia de mercat en un marc de
llibertats democràtiques serà el que
vulgui la majoria. Que pot portar al
suïcidi, si insistim a destrossar el planeta, o pot ser el cel a la terra, si tots ens
convertim en Francesc d’Assís o la mare
Teresa de Calcuta. No espero ni una
cosa ni l’altra, però sí que crec en la
capacitat d’aquell model econòmic de
posar-se al costat d’una majoria assenyada i sensible. Amb un paper protagonista per part de l’Estat i dels polítics.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

es notícies negatives sobre l’evolució del sector de la nova economia se succeeixen sense pausa.
La bombolla d’Internet es continua inflant, les empreses de la nova
economia anuncien plans massius d’acomiadament i la inversió en noves tecnologies ha caigut dramàticament, almenys als Estats Units. Tot i que la caiguda dels mercats financers és important, la reducció del ritme d’inversió en
noves tecnologies que es produeix en
l’actualitat és més preocupant, especialment perquè els estudis recents sobre el
creixement de la productivitat en l’economia dels Estats Units atribueixen la
meitat de l’enorme augment que
aquesta ha tingut des del 1996 a la inversió en tecnologies de la informació.
Al final del procés una reducció del ritme de creixement de la productivitat
implica una disminució en el ritme de
millora del benestar dels ciutadans.
Però, com s’ha arribat a aquesta situació? En aquest cas les expectatives han
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superat clarament la realitat. A mesura
que es generalitzava l’opinió que les
noves tecnologies de la informació suposaven una revolució de tant calat com
altres revolucions tecnològiques del
passat (com el vapor, l’electricitat, etc.),
els inversors van començar a atribuir un
enorme potencial generador de beneficis a aquestes empreses i van empènyer
els preus de les seves accions cap a nivells poc realitstes.
Aquesta situació va fer pensar als
gestors de moltes de les empreses del
sector de noves tecnologies que tindrien
un flux de finançament gairebé sense

límits durant un període llarg de temps,
fet que els va portar a una carrera de
fusions i adquisicions d’altres empreses
en un intent per augmentar el seu volum i visibilitat.
Alhora moltes d’aquestes empreses
van començar plans d’expansió amb
enormes inversions per complir els objectius de creixement dels ingressos sobre els quals es basaven les cotitzacions
de les seves accions. No era difícil trobar
empreses que anunciaven que els seus
ingressos es duplicarien cada any.
No obstant, va arribar el moment en
què els inversors que recolzaven aques-

tes iniciatives empresarials van començar a mostrar-se més reticents a seguir
injectant fons a empreses que ni aconseguien beneficis ni tenien perspectives
de fer-ho en un termini raonable. I malgrat això van arribar les primeres.
Aquest va ser el senyal que va fer fracassar les expectatives sobre el futur de
les empreses d’Internet, la qual cosa va
produir una reducció significativa de la
inversió tecnològica que comencen a
notar també els pesos pesats del sector
com són Cisco, Nortel o Lucent Technologies. En aquest cas unes expectatives
excessives, que van produir el ràpid enlairament del sector, poden acabar convertint-se en el botxí de les noves tecnologies retardant una revolució la generalització de la qual seria, sens dubte,
molt beneficiosa per al benestar econòmic general. Com tots els corredors de
marató, saben començar molt ràpid però no dosificar-se, cosa que els fa anar a
poc a poc i acabar amb una pájara de
dimensions monumentals. La mateixa
que comença a notar la nova economia.

