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

atalunya té una sèrie de
greus problemes econòmics
pendents que no troben el
consens interior i que, a
més, ens enfronten alguna
vegada a altres comunitats.
I és a casa on ens hem de posar d’acord,
abans que res. Menciono els més importants o més al dia: el finançament
autonòmic, el pla de transvasament de
l’Ebre, les centrals generadores d’electricitat i els parcs eòlics. En alguns casos, hi ha molta passió al darrere –molt
comprensible– i un nivell de coneixements molt variat. Si tenim en compte
que es tracta de temes complexos, que
afecten diversos col·lectius i que tenen
un important component tècnic, demanaria que fossin precisament els
tècnics els que fessin un pas endavant i
aplanessin el camí que després han de
seguir els polítics i els ciutadans de tota
mena.
Sé prou bé que els tècnics no sempre
es posen d’acord i que les seves opinions difereixen. Sobretot si defensen
col·lectius enfrontats. Dos i dos són
sempre quatre, però quan es tracta
d’afers tan complicats com el del finançament, l’aprofitament de l’aigua,
el medi ambient o la generació d’energia, no hi ha fórmules matemàtiques
tan senzilles. No obstant això, si deixem
al marge els tècnics sectaris –que n’hi
ha–, és possible que els que no ho són
facin junts una bona part del camí a
recórrer per trobar una solució. Vull dir
que hi ha plantejaments obligats i acceptats per part dels tècnics, que van
molt més enllà d’on arribarien els que
no tenim els seus coneixements.
En el cas del finançament autonòmic, els economistes catalans –siguin
del partit que siguin– són capaços de
fer una bona feina i avançar plegats.
Tots ells accepten que la situació actual
és discriminatòria per als ciutadans catalans i que cal modificar l’actual sistema de finançament, que no és bo, ni
consistent, com diu el conseller Homs,
ni per a Catalunya, ni per a altres comunitats autònomes. El seu plantejament de fer una revisió general de l’aplicació dels recursos públics i un pacte
d’Estat és correcte i acceptable per a
tothom. Els polítics haurien d’aprofitar
el camí recorregut prèviament pels
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econòmic. Segon, hem de donar prioritat a la generació d’energies renovables,
segures i poc contaminants, sobre les
altres; les que menys ens interessen són
les centrals tèrmiques, que cremen
carbó, per posar un exemple. Fa uns
anys vàrem solucionar una situació de
dèficit energètic greu amb la construcció de quatre centrals nuclears. Ara hi
ha acord general que no ens en convenen més, d’aquella classe, però les tres
que es mantenen són encara decisives
per mantenir en marxa les nostres fàbriques, els nostres despatxos i les nostres llars. A diferència del que va passar
quan es van construir els grans embassaments del Pirineu de Lleida, els termes municipals on hi ha les centrals
nuclears reben importants subvencions
de les empreses productores.

Projectes a llarg termini

Els parcs eòlics són una alternativa energètica neta per a Catalunya
tècnics i a partir d’allí arribar a un
compromís.
Pel que fa al pla hidrològic, ja hi ha
hagut un manifest de tècnics, catalans
i no catalans, que consideren que el pla
perjudicaria greument les terres de l’Ebre, tal com està aprovat pel govern
espanyol. És clar que al mateix temps,
la seva realització donaria una gran satisfacció al País Valencià, a la comunitat
de Castella - la Manxa i a la Junta d’Extremadura, però no podem despullar
un sant per vestir-ne un altre. La solidaritat té uns límits, que han d’establir
els polítics, que representen la població
que els ha elegit. Però l’acord dels tècnics hauria d’anar una mica més enllà
del que ha anat i que, previ estudi, ens
parlessin del perill de salinització del
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Delta, dels possibles perjudicis que suposaria un transvasament petit, mitjà o
gran, etc. Els tècnics i els qui coneixen
aquelles comarques haurien d’avançar
en el camí del que es pot fer i el que no
convindria fer de cap de les maneres. I
si fos possible, deixant actituds que
podríem qualificar de numantines.
Com en el cas anterior, després vindran
els polítics i resoldran el que sigui. Però
si hi ha un consens dels tècnics, els que
no ho som hauríem d’acceptar les seves
conclusions i no esverar-nos.
Si parlem d’energia a Catalunya, ens
trobem que ja tenim un consens sobre
dos punts. Primer, podem tenir problemes energètics si la demanda continua creixent, un fet que demostra l’alça
del nivell de vida i el desenvolupament

A curt termini no serà possible trobar
una solució només amb energies renovables, com són la solar o l’aprofitament del vent. No hi ha gaires alternatives, i una és la de les centrals que
consumeixen gas natural. Convindria
també aprofitar tota l’energia eòlica
possible. Però s’han aixecat grans protestes contra les unes i les altres. Els
tècnics haurien de fer saber el que
pensen de tot això, des d’un punt de
vista imparcial, de coneixement de les
necessitats catalanes i de les raons que
donen els que protesten contra alguna
d’aquelles instal·lacions. Els que no som
tècnics no en sabem prou.
Els partits polítics han d’anar amb
compte amb el que diuen i el que fan.
No seria la primera vegada que es defensa una actitud des de l’oposició i,
quan s’han guanyat les eleccions, s’han
de fer enrere del que havien promès,
perquè s’adonen que allò no és el que
convé al país. Hi ha exemples concrets,
com el de l’entrada d’Espanya a l’OTAN
–afer polític– o el de la nacionalització
de la banca –afer econòmic.
Una primera fase en la qual parlin els
tècnics de prestigi i relativament independents. I una segona fase en la qual
els polítics surtin del punt en què han
deixat la discussió els tècnics i resolguin per consens, si és possible. I amb
til·la abundant, durant les converses,
per a tècnics, polítics i ciutadans.
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avant el daltabaix borsari i la
manca de finançament les empreses d’Internet, i en particular
els portals, són enmig d’una
important crisi d’identitat respecte el seu
model de negoci. Els fràgils plans inicials,
basats en previsions molt optimistes sobre el creixement del mercat publicitari i
els consumidors, s’han vist frustrats per
la realitat. Davant d’aquesta situació, les
empreses d’Internet es replantegin l’estratègia empresarial a seguir.
La primera qüestió és la relativa a les
fonts d’ingressos. En la major part dels
grans portals, la publicitat ha representat la principal font d’ingressos, mentre
que els serveis per als consumidors
(correu electrònic, consulta de continguts, intercanvi de fitxers, etc.) eren
gratuïts. La idea del negoci era senzilla:
com més visitants tingui a la meva web,
més alts seran els ingressos publicitaris,
i la millor manera d’aconseguir visites és
oferir bons serveis gratuïtament. Aquesta forma d’entendre el negoci comença
a canviar amb rapidesa i es comença a
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assumir la idea que ha arribat l’hora de
cobrar pels serveis que s’ofereixen. Els
experts reunits recentment a la cimera
de Davos van advertir que l’etapa de
l’accés gratuït a Internet havia acabat.
Alguns fets avalen aquesta tendència.
Durant l’última setmana hem sabut que
American Online Time Warner, el gran
proveïdor d’accés als Estats Units, començarà a competir a Espanya el mes de
juny amb un model de negoci basat en

el cobrament d’una subscripció mensual de prop de 4.000 pessetes per l’accés i
els serveis addicionals. Per la seva banda,
Napster ha ofert a la indústria discogràfia el pagament de 200 milions de dòlars
que espera obtenir a partir del cobrament d’una subscripció per descarregar
cançons de la seva web, servei que fins
ara era gratuït.
La segona qüestió està relacionada
amb l’existència d’oficines. Durant

molt de temps s’ha pensat que un dels
grans avantatges de la xarxa era l’existència d’oficines virtuals davant les
reals, fet que suposa una evident disminució de costos. Avui dia es dóna
per fet que una punt.com que no tingui oficines està condemnada al fracàs.
Els internautes busquen regals i ofertes financeres a la xarxa, però continuen comprant a les botigues i hi
continuen anant als bancs reals. D’aquesta manera, la presència a la xarxa
és més com un aparador. Fins i tot
Amazon construeix magatzems locals
a cada país.
En tercer lloc, i davant les dificultats
per obtenir finançament, es van acabar
les campanyes de publicitat massives
del tipus Recol, el portal per als professionals, que amb uns ingressos de 5
milions de pessetes va gastar 2.000
milions, bàsicament en publicitat.
Cobrament per servei, obertura d’oficines reals i inversió publicitària raonable configuren la revenja de la vella
economia sobre la nova economia.

