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

a publicació del document del
Cercle d’Economia sobre El paper de l’Estat en el manteniment de
l’equilibri econòmic territorial a Espanya ha tingut un extraordinari ressò
i va trepitjar l’ull de poll en el govern
espanyol. És fàcil imaginar que no devia agradar gaire a Josep Piqué, expresident del Cercle, que és un home que
sap adaptar-se molt bé a la cadira en la
qual està assegut, gràcies a haver canviat molt sovint, de cadira. I la que
ocupa en l’actualitat, la d’un ministre
d’un govern del Partit Popular, no té
els mateixos interessos per defensar
que la que ocupava abans. És fàcil endevinar que hi devia haver converses
entre Piqué i Aznar, amb la recomanació per part del primer que el president del govern agafés el toro per les
banyes i busqués una trobada amb uns
representants de l’empresariat català.
Es tractava de reparar el mal comès i
girar la truita, si era possible.
El resultat serà un sopar, celebrat el
passat dia 26 de novembre en els locals
de l’IESE, al barri de Pedralbes barceloní. Van ser setze els que van seure al
voltant de la taula. El president del govern estava acompanyat per Anna Birulés, ministra de Ciència i Tecnologia,
amiga de Josep Piqué, des que els dos
eren membres actius del PSUC a la
Universitat Autònoma de Barcelona, i
que com el seu amic ha fet un variat
recorregut per organismes de la Generalitat i per l’empresa privada –Banc de
Sabadell i Retevisión– abans d’enfilar-se al consell de ministres. Entre els
presents a l’acte hi havia set representants institucionals: quatre de l’entitat
amfitriona –IESE i Universitat de Navarra–, el Cercle d’Economia, la Fira de
Barcelona i Pimec-Sefes, el sindicat de
les petites i mitjanes empreses catalanes. I set persones més, que només podien representar la seva empresa: els
dos directors generals de La Caixa, dos
d’empreses alimentàries –Panrico i
Agrolimen–, el president del Banc de
Sabadell, la Corporació Puig –perfums–, i el vicepresident d’una empresa de publicitat, domiciliada a Madrid.
Es parlava també de José Manuel Lara
–Editorial Planeta– però no hi va anar.

L

Tot sopant amb
José María Aznar
Francesc Cabana i Vancells

José María Aznar saluda els directius de l’IESE a Barcelona
Tan importants com els presents
eren els absents. Sorprèn que no fos
invitat Joan Rosell, president del Foment del Treball, que és bon amic
d’Aznar i president d’Enher-FECSA,
gràcies als oficis del govern. O el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Antoni Negre. Hi deu haver més d’un
empr esari que es deu haver sentit ofès
per no haver estat a la reduïda llista de
convidats i ho deu haver comentat així
a la seva dona, fills i amics íntims. És el
problema que tenen aquestes reunions, ni molt restringides, ni molt àmplies.
El sopar no va anar bé pel que fa als
empresaris catalans. La premsa ha
parlat de falta de consens i decepció
per part d’aquests en rebre el missatge
d’Aznar. O més ben dit, la falta de
missatge. Ni tan sols es va parlar del
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document del Cercle d’Economia, tot i
que aquest era amb tota lògica el que
havia provocat indirectament el sopar.
El document, molt hàbilment, no parla de l’enfrontament Madrid-Barcelona, sinó d’un model d’Estat centralista,
en un to que podria ser acceptat per un
andalús o un asturià. En les vuit pàgines del text no se cita ni un sol cop ni
Barcelona, ni Catalunya.
Però Aznar no ho va entendre. Ell
venia a fer un discurs polític i a dialogar poc, explicar que no es podia traspassar al terreny de l’economia la rivalitat entre el Barça i el Madrid, que
l’autonomia política catalana és un
capítol complet i acabat, i que el que
han de fer els catalans és anar més a
Madrid i comprometre’s més amb les
polítiques d’Estat, que es fan allà.
Sempre m’ha sorprès la incapacitat de
molts polítics d’acceptar una part de

culpa, ni tan sols una petita part de
culpa. Si Aznar ho hagués fet, s’hauria
ficat a la butxaca la majoria dels presents, que són persones molt moderades políticament i molt tèbies nacionalment amb excepció. Negar el centralisme d’Estat a uns catalans és com
negar que la terra és rodona. Es va
veure clar en el debat que hi va haver
al Cercle d’Economia, per la unanimitat a elogiar el document redactat per
la seva junta directiva.
Amb la qüestió de les inversions
públiques, Aznar devia salvar més la
cara, ja que les previstes per a l’any que
ve a Catalunya, amb càrrec a l’Estat,
superen de molt les realitzades fins
ara. És clar que el tren d’alta velocitat
hi té un clar protagonisme. Els catalans podríem recordar-li que fa nou
anys que en funciona un –aprovat i
realitzat pel govern socialista– en la
que va ser una obra 100% política i en
contra de l’opinió de tots els entesos,
que consideraven prioritari el tram La
Jonquera-Barcelona-Saragossa-Madrid,
en lloc d’un trajecte “que no porta enlloc”, com va dir en el seu moment la
revista Business Week, en referència a la
línia Madrid-Sevilla que quedava tallada, tant a Madrid com a Sevilla.
En l’únic apartat en el qual Barcelona supera Madrid en inversions públiques és en relació al port. El resultat es
deu a favor del port de Barcelona i zero
per al port de Madrid. Un port –el de
Barcelona– que funciona força bé, des
que el govern de la Generalitat forçà
una nova llei, quan el PP no tenia majoria absoluta a Madrid i havia d’afluixar. Pel que fa a l’aeroport, el document del Cercle critica el comportament d’AENA, l’organisme públic gestor dels aeroports, per haver mantingut el model centralista dels vols, en
lloc d’acceptar que sigui el mercat el
que decideixi.
Per acabar d’adobar aquest debat sobre el centralisme, aquest dijous passat,
les vuit pàgines del diari Expansión que es
dediquen a Catalunya, figuraven cobertes i protegides per un especial sobre la
Comunitat de Madrid, en el qual s’explica que només els falta ser seu olímpica. Tot un símbol, potser involuntari.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

i alguna cosa semblava clara
respecte a les noves tecnologies de la informació i les comunicacions era que tenien
un impacte positiu sobre la productivitat. El desencís amb l’anomenada
nova economia, la caiguda en desgràcia de les empreses, com en les
borses i l’alentiment de la productivitat està posant en dubte, almenys
parcialment, el que fa dos anys era
una veritat inqüestionable. En aquest
ambient reneixen amb força els tecnoescèptics.
La pregunta que plantegen és: com
afecten realment les noves tecnologies a la productivitat dels treballadors? En alguns països, i en particular als Estats Units, el constant abaratiment en termes de qualitat dels
ordinadors, els equips de commutació i el software afavoreix que les xifres estadístiques hagin mostrat un
augment ràpid de la productivitat
que podria ser simplement la conseqüència d’una forma de mediació poc
adient.
Els tecnoescèptics es pregunten:
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De l’optimisme
tecnològic al
tecnoescepticisme
José García Montalvo
Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

¿Suposa una videoconsola més potent un augment de la productivitat?
Tant se val si puc consultar els meus
comptes bancaris en Internet si al final de mes m’envien l’extracte;
quantes noves funcions del World
2000 utilitzo que no eren en la versió
del 1997?; com augmenta la productivitat un ordinador cada cop més
potent que està apagat la majoria del
dia i la resta es dedica a escriure cartes que també es prodrien escriure
amb un ordinador amb molta menys

potència? Aquestes i altres consideracions d’aquesta mena són les armes
llancívoles contra les promeses de la
nova tecnologia.
Tan simplista i poc realista era
pensar que les noves tecnologies serien la panacea per a tots els problemes econòmics com mantenir que
realment el seu impacte sobre les
coses que importen (el benestar de la
gent i la productivitat) és molt petit o
nul. Les millores en la gestió d’inventaris o en la comunicació dins de

les empreses suposen un augment
considerable de l’eficiència operativa
de les mateixes.
La competència augmenta a conseqüència de la possibilitat de vendre
els productes fins als més llunyans
punts del planeta i això també beneficia els consumidors. És cert que a
vegades la inversió en noves tecnologies per mantenir serveis en la web
simplement perquè altres competidors també els tenen pot suposar una
decisió que, almenys a curt termini,
no té cap efecte sobre la productivitat.
En ocasions també els preus que es
poden aconseguir en la web no són
tan diferents dels que hi ha al mercat
de la cantonada. No obstant això, no
és menys cert que a llarg termini
aquest nou context competitiu tindrà beneficis importants sobre el
benestar dels consumidors i l’eficiència general de l’economia. Per tant,
el got no és ni ple ni buit, sinó mig
ple, o potser mig buit. El que és segur
és que encara és d’hora per avaluar
l’alçada del líquid que conté.

