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

empresa americana Lucent Technologies –antiga ATT– tancarà la
seva fàbrica de microxips al polígon de Tres
Cantos, a Madrid. A
molts catalans el nom de l’empresa i
la fàbrica no els diran res, però a mi
m’ha recordat la seva creació, ara fa
setze anys. Es diu que Catalunya perd
el tren de les noves tecnologies o que
l’ha perdut, i que és Madrid la ciutat
que acumula aquestes inversions,
perquè allà fan millor les coses. Aquí
en tenim un exemple, que pot aclarir
alguns punts.
L’ATT americana, una de les grans
empreses mundials de telecomunicacions, decidí el 1984 construir una
fàbrica de microxips a Europa, que
incorporaria les darreres tecnologies
del sector. Les possibilitats eren Irlanda, Àustria i Espanya. Es decidiren
per aquesta darrera, gràcies a l’interès
del govern socialista de Felipe González, disposat a donar una important
subvenció a l’empresa i a facilitar-ne
el finançament. Calia aleshores decidir el seu emplaçament dintre del
territori de l’Estat. Els tècnics de l’ATT
triaren d’entrada quatre ciutats: Madrid, Barcelona, València i Màlaga, i
començaren els descarts. València va
ser la primera a quedar-ne al marge,
en no comptar amb un aeroport internacional proper, que era una exigència dels americans. Després va ser
Màlaga, que tenia l’aeroport, però li
mancava una universitat de nivell
amb capacitat de col·laborar amb els
seus tècnics i els seus laboratoris.
Quedaven Barcelona i Madrid, força
igualades en la competició, però amb
un lleuger avantatge de la ciutat catalana.
La decisió vindrà de Telefónica, que
participava amb un 20% en el capital
de la nova empresa. Telefónica era una
empresa mig pública, controlada pel
govern, que era el que havia nomenat
el seu president executiu, Luis Solana,
germà de Javier, ministre amb el PSOE
en el govern i ara d’Afers Estrangers de
la Unió Europea. En el consell d’administració de Telefónica hi havia representants del Banc de Santander, de
l’Hispano-americà, del Central i del de
Bilbao, i cap català. Luis Solana defensarà l’opció de Madrid, mentre en el si
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productes que hi fabricaven eren obsolets. Catorze anys en el món de la
informàtica són molts anys.
La baixa en la demanda de telèfons
mòbils i de microelectrònica en general ha incidit sobre els projectes industrials de les grans productores, que
tanquen fàbriques i redueixen personal. Ho fa Lucent, però també Alcatel,
una multinacional francesa, i la sueca
Francesc Cabana i Vancells
Ericsson. Sortosament, cap d’elles està
instal·lada a Catalunya, ja
que Alcatel té tres centres:
del govern qui defensarà
un a Villaverde (Madrid), un
Barcelona serà Joan Majó,
segon a Toledo i un tercer a
aleshores director general
Cantàbria; mentre que el
d’Electrònica i Informàtica,
d’Ericsson és a Zamudio, al
i futur ministre d’Indústria.
País Basc. Però també HewLa fàbrica d’ATT, finalment,
lett Packard està fent pros’instal·larà prop de Madrid.
postes a nivell mundial per
Un setmanari econòmic de
reduir despeses.
la capital –El nuevo lunes–,
La companyia Telefónica
proper als socialistes, dirà,
ha estat i és fonamental en
un cop presa la decisió, que
la introducció de les noves
“ningú posa en dubte que
tecnologies vinculades a
si els socialistes catalans
les
telecomunicacions.
haguessin guanyat les darUna empresa que va ser
reres eleccions autonòmicreada per la dictadura de
ques, la fàbrica seria per a
Primo de Rivera, amb seu a
Barcelona, ja que la decisió
Madrid, i que s’ha manfinal correspon fonamentingut allà un cop privatalment al govern espatitzada i té allà el seu cennyol. Però no les van guatre d’investigació. És ella la
nyar”.
que ha creat unes filials
La fabrica d’ATT s’instal·là
que tenen un alt nivell
en el nou polígon industrial
tecnològic. D’aquí l’interès
de Tres Cantos i es va posar
de la Generalitat perquè
en marxa el 1987. Els ameTerra Lycos, la seva filial,
ricans comprovaren amb
tingués el seu domicili sosorpresa, a l’hora de cocial a Barcelona, com a
mençar l’edificació, que els
mínim. Cosa que es va
presentaven un interdicte
aconseguir gràcies a les
de paralització d’obres,
pressions del govern català
perquè aquestes afectaven
i també al fet que el seu
el que era el lloc de pas dels
president executiu viu a
ramats d’ovelles de la MesMatadepera.
ta, d’origen medieval, i van
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haver de pagar per obtenir Henry B. Schacht, president de Lucent Technologies
deixarà de produir a Tres
el permís. I és que el procés
d’industrialització madrileny encara societats creadores del Silicon Valley Cantos, però els seus tècnics no tinno tenia 40 anys. La nova empresa es californià, instal·lés la seva fàbrica a dran gaires problemes per trobar
dirà ATT Microelectrónica de España Sant Cugat, segons desitjos de la Ge- feina, sense moure’s de Madrid.
SA, que es convertirà el 1997 en Lucent neralitat de Catalunya. Era la torna de L’empresa se la queda la British PeTechnologies, a causa d’una divisió de la de Tres Cantos, ja que aquesta in- troleum espanyola per fabricar-hi
l’empresa ATT, i després en Agere, filial vertia 33.000 milions de pessetes i panells solars, un producte que poca
de l’anterior. Telefónica es va vendre la Hewlett Packard només 2.000, en relació té amb els microxips. Cataluseva participació. Per compensar la aquell moment. Després la filial de nya va perdre una oportunitat per les
pèrdua de la inversió, el govern espa- l’empresa californiana ha agafat molta raons exposades, que tenen totes
nyol no va posar cap obstacle perquè la més empenta. La causa adduïda per al elles la seva arrel més profunda en el
Hewlett Packard, una de les mítiques tancament de Tres Cantos és que els centralisme d’Estat.

La planta de microxips
de Tres Cantos
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

n dels indicadors macroeconòmics més seguits és l’índex de
confiança dels consumidors
perquè avança en part l’evolució futura del consum. Als Estats Units i
per iniciativa de Yahoo! i l’empresa de
mesurament d’audiències en Internet
AC Nielsen ha nascut el primer índex de
confiança del comerç electrònic. L’indicador mesura la disponibilitat a gastar
diners per mitjà de compres en la xarxa
per part dels particulars.
El seu primer valor indica que s’assoliran els 10.000 milions de dòlars en
compres a través d’Internet durant els
pròxims tres mesos. Més interessant que
aquestes previsions són les motivacions
dels consumidors a comprar a través de
la xarxa. Els principals avantatges que
assenyalen són la disponibilitat d’informació sobre els productes, una més
àmplia selecció i la possibilitat de comparar preus. Les barreres principals són
les ja conegudes: la preocupació per l’ús
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Bo i bonic, però
més barat?
José García-Montalvo
Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

de la targeta de crèdit per a compres en
la xarxa i l’ús que es donarà a la informació personal.
No obstant això, l’estudi indica dos
resultats sorprenents. Per als compradors per Internet els avantatges que suposa evitar els desplaçaments no són
significatius i no es mostren gaire convençuts de trobar millors preus en la
xarxa. Aquest fet confirma els resultats
dels últims estudis sobre comparacions
de preus en la xarxa i els establiments
tradicionals. Si els preus no són millors

i el desplaçament no importa gaire,
quins són doncs els grans avantatges de
les compres en la xarxa des del punt de
vista dels consumidors? ¿És aquest un
altre dels mites d’Internet?
Si fos així, no seria el primer mite
caigut. Enrere van quedar les empreses
totalment virtuals i la teoria que el primer a entrar en el mercat tindria un
avantatge definitiu. Ara per ara les empreses que triomfen a Internet són divisions d’empreses tradicionals i d’altres
que van entrar al mercat molt després

que les pioneres. No obstant això, semblava que els avantatges per al comprador eren fora de tot dubte. La xarxa suposava més competència, menys barreres d’entrada (fet que parcialment també ha resultat ser un mite) i més transparència. Tot això hauria de derivar en
preus més baixos per als compradors.
No obstant, les millores de productivitat
i reducció de costos afecten tant els
productes venuts pels canals tradicionals com els venuts a través d’Internet.
Els serveis financers a través de la
xarxa són un dels pocs sectors on els
preus sí que són clarament més baixos
que en les oficines tradicionals. Transferències sense despeses, interessos més
apetitosos que en les oficines tradicionals i baixes comissions per compra
d’accions configuren els grans avantatges de l’inversor en la xarxa, malgrat
que la por a tenir els diners exposats als
atacs dels hackers atemoreix encara
molts inversors potencials.

