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

Catalunya tenim dues revistes d’economia de bon nivell. Una és la Revista Econòmica de Catalunya, publicada
pel Col·legi d’Economistes
de Catalunya, dirigida per
Martí Parellada. L’altra, la Nota d’Economia,
del departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta,
que va començar essent una simple nota
o fullet, s’ha convertit en una publicació
seriosa, que recull col·laboracions dels
nostres economistes. És en la darrera Nota
d’Economia que figura un treball de Jordi
Maluquer de Motes, catedràtic de la Universitat Autònoma, que voldria comentar. S’hi fa una anàlisi de l’evolució de les
comunitats autònomes espanyoles des de
la incorporació d’Espanya a Europa, el
1986, fins al 1999.
Per fer un judici sobre el seu comportament té en compte alguns aspectes
bàsics, com la població i el producte interior brut, i alguns factors de creixement, com la inversió estrangera, la inversió publica, les exportacions, la despesa en investigació i la densitat del teixit productiu –xifra d’empreses.
De menys a més, Maluquer classifica
les comunitats autònomes en cinc
grups. El primer està format per les comunitats més aviat regressives: Extremadura, Galícia, Astúries, Castella-Lleó i
Cantàbria. El segon integra les endarrerides, però amb potencial de creixement: Andalusia i Castella-La Manxa. En
el tercer hi ha Múrcia, País Valencià i les
Canàries, que tenen condicions per a
créixer ràpidament. En el quart trobem
el País Basc, la Rioja i Aragó, unes comunitats que ho tenen tot a favor, però
aturades per un envelliment de la població –reben poca immigració– i que
creen pocs llocs de treball. Finalment, al
capdavant trobem les Balears, Madrid,
Navarra i Catalunya –no precisament en
aquest ordre–, que són les comunitats
que més han crescut en els darrers 15
anys i que tenen les millors condicions
per a continuar-ho fent.
Del treball es desprèn que Madrid és la
capital dels serveis –sector financer, especialment–, mentre que Catalunya ho
és de la indústria. El punt feble de la
capital espanyola és precisament el punt
més fort de Catalunya: la seva capacitat
exportadora.

A

Comunitats en
expansió i estancades
Francesc Cabana i Vancells

també el relatiu declivi exportador del
País Valencià, al qual tots els mitjans de
comunicació propers al govern espanyol
posen pels núvols, quan es parla d’una
comunitat que va endavant.
El treball comentat destaca que la
comunitat de Madrid ha estat la principal destinatària d’inversió publica en
els darrers quinze anys del segle, sigui
amb governs socialistes, sigui amb governs del PP. En canvi, les comunitats
amb menys serveis públics, menys ben
servides per les inversions de l’Estat,
han estat Catalunya, Balears, País Valencià i el País Basc, o sigui els Països
Catalans i el Basc. Els Països Catalans
tenen tots ells una balança fiscal deficitària, o sigui que una bona part dels
diners que paguen a l’Estat no els són
retornats en forma d’inversió pública,
sinó que van a parar a altres comunitats. La situació, però, ha canviat
aquests dos darrers anys a Catalunya
–no inclosos en el treball–, gràcies a
les obres d’infraestructura que s’han
desencallat i posat en marxa. Totes les
comunitats espanyoles han avançat
força, des que formen part de l’actual
Unió Europea.

Sortint de la misèria

AVUI / ARXIU

Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d’economia de la Universitat Autònoma
El 1999 Catalunya va proporcionar el
27% de totes les exportacions de l’Estat,
mentre Madrid aportava només l’11%.
Significaria que Madrid dóna serveis i
ven productes a la resta de l’estat, però
no és gaire competitiva amb l’estranger.
Seria el que el professor Joan Trullén, de
la mateixa Universitat Autònoma, en
diu el model Moctezuma, en honor al rei
asteca, que trobava la seva força a donar
serveis als pobles veïns, però es va ensorrar com un castell de cartes, davant
les mínimes tropes d’Hernán Cortés. El
punt més fort de Madrid és la seva inversió en investigació i desenvolupament, que suposa les dues cinquenes
parts de la total que es realitza a l’Estat.

Però si busquem l’eficiència d’aquesta
inversió, a través de les patents registrades, Catalunya supera clarament Madrid, que gasta molts diners investigant,
però no en treu gaire profit, aparentment. Són factors de creixement, segons
el treball del professor Maluquer, l’existència d’una gran ciutat –Madrid i Barcelona– i el moviment turístic –Balears
i Canàries–. He tingut algunes sorpreses
en veure l’anàlisi dels punts forts i els
punts febles de cada comunitat. El País
Basc, per exemple, està en un clar declivi
industrial, que pot relacionar-se directament amb l’impost revolucionari que
cobra ETA i l’actuació dels terroristes,
que acabaran ensorrant el seu país. I

Fins i tot les definides com a regressives han sortit d’una situació de misèria
per a situar-se en un nivell de relativa
pobresa. Entre aquestes hi ha Cantàbria,
on té la seu el primer banc d’Espanya, el
Banc de Santander Central Hispano
Americano. La família Botín és clarament la més rica d’Espanya, però només
engrunes, n’han recollit els ciutadans
d’aquella comunitat.
El banc va desindustrialitzar la província quan es va desfer de la seva cartera de valors industrials, i tots els seus
serveis centrals són a Madrid. L’expansió
de la comunitat de Madrid es realitza
cap als costats –Guadalajara–, però sobretot cap al sud –Toledo–. Com a resultat –això és comentari meu– Castella-Lleó i l’Aragó són comunitats xuclades per la força centrípeta de la capital,
que atreu la seva població jove.
A Catalunya, sortosament, el protagonisme de Barcelona no ha enfosquit el
paper de les ciutats que té al voltant, que
mantenen la seva personalitat i la seva
vida cultural i econòmica pròpia.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

uan encara ressonen les notícies sobre l’última víctima
en les files de la nova economia, la companyia de telecomunicació Global Crossing,
que ha declarat la quarta major fallida de la història dels Estats Units,
sembla raonable seguir pensant més
en el llarg termini que en els efectes
de la conjuntura econòmica.
Entre els economistes està adquirint cada vegada més importància el
concepte de capital social, que, junt
amb el capital humà i el capital productiu, formarien part dels factors
determinants del creixement econòmic a llarg termini.
Per capital social s’entén la cohesió
social, les normes i valors que regeixen les relacions entre les persones i
les institucions i el nivell de confiança mútua existent entre els individus d’una societat.
Per la seva pròpia naturalesa, el
capital social és intangible, com
també ho és l’estoc de coneixements
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que és considerat com el factor fonamental en el desenvolupament de la
nova economia.
Un dels grans avantatges de les noves tecnologies de la informació i les
comunicacions és la millora de l’eficiència causada per una significativa
reducció dels costos de transacció.
Aquest mateix efecte es produeix
quan s’acumula capital social i s’estableixen relacions de confiança mútua dins de les institucions, o empreses, i entre institucions, empreses
i individus.
Els costos de transacció es redueixen en un ambient de respecte a les
regles i de confiança mútua. Tanmateix, ¿és possible generar confiança i

acumular capital social a través dels
cables de la nova economia? Una de
les característiques bàsiques dels negocis a través de la xarxa és la reducció o la falta de contacte directe
entre les persones que intervenen en
moltes transaccions i acords.
No hi ha mirades als ulls ni contacte de les mans. La major part de les
vegades no saps com vesteix, ni com
pensa, ni tan sols quina edat té la
persona que és a l’altre costat del cable. ¿Es poden establir vincles de
confiança mútua en aquest context?
Les relacions socials són l’element
fonamental del capital social, però
tenen una interpretació diferent en
l’àmbit de les relacions que s’esta-

bleixen a través dels nous mitjans de
comunicació, on el contacte personal
és reduït o nul.
A més, la confiança en la pròpia
xarxa com a mitjà d’intercanvi també
es veu afectada per la seva “virtualitat”: quan es compra en una botiga es
pot observar la cara del venedor i la
seva botiga existeix, mentre que quan
es compra a través d’Internet les coses són molt diferents. És aquesta
manca de confiança la que dificulta
l’extensió més ràpida del comerç
electrònic.
Només quan relacions anteriors
permeten construir certa reputació
les reticències inicials semblen cedir,
fet que representa un cost inicial
important.
D’aquesta forma podria succeir
que les millores en l’eficàcia productiva de la nova economia es veiessin
fins a cert punt reduïdes per les dificultats per a l’acumulació de capital
social. Confiar o no confiar: aquesta
és la qüestió.

