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Pocs canvis de fons
en la política

econòmica espanyola
Francesc Cabana i Vancells

A
Europa, quan un govern so-
cialista substitueix un go-
vern conservador, o a l’inre-
vés, no es produeixen canvis
substancials en la política
econòmica. A Espanya ja te-

nim experiència en aquest sentit amb
les entrades i sortides dels governs
d’UCD, del PSOE i del PP. Felipe Gonzá-
lez i José María Aznar s’assemblen tant
com un ou a una castanya, però els seus
ministres econòmics tenien en comú
l’acceptació d’una economia de mercat,
d’un protagonisme de la iniciativa pri-
vada, d’un relatiu intervencionisme de
l’Estat, un liberalisme no fanàtic i l’eu-
ropeisme. La política de José Luis Rodrí-
guez Zapatero diferirà en 180 graus de la
de José María Aznar –i confio que a fi de
bé– en temes com la política exterior,
diàleg amb els altres partits polítics, vi-
sió de l’Estat, finançament autonòmic,
etc., però en la política econòmica ge-
neral el gir serà molt més suau, de 30 a
40 graus com a màxim, per mantenir
l’exemple de la brúixola.

Rato no es barallarà a mort amb Mi-
guel Sebastián, presumible successor
seu al ministeri d’Hisenda, i si ho fa serà
més per qüestions personals o de forma
que de fons. Sebastián no té res a veure
amb els socialistes revolucionaris de fa
50 anys, sinó que era el cap del servei
d’estudis del BBVA, que no és precisa-
ment una entitat d’esquerres. En el que
més difereix un programa econòmic
conservador d’un de socialista és en
l’establiment de les prioritats a l’hora de
la despesa social i en el volum d’inver-
sions amb la mateixa intenció. Un pro-
grama progressista, com es diu ara,
apujarà les pensions i el sou mínim dels
treballadors, fins allí on pugui, cons-
truirà més habitatges socials, mentre el
programa més conservador també ho
farà, però amb menys entusiasme, una
mica més tard i confiant més en siste-
mes d’incentiu a la producció que afa-
voreixin la millora de la renda dels ciu-
tadans. És un exemple.

Per trobar-nos fora d’aquest comú de-

nominador relatiu entre polítics socia-
listes i conservadors europeus, hauríem
d’anar a parar per una part als partidaris
de l’economia ultraliberal, que no ac-
cepten cap mena d’intervenció de l’Estat
i que consideren miraculoses les forces
del mercat, i per l’altra als moviments
d’esquerra, successors dels partits co-
munistes i en els quals s’han integrat
moviments ecologistes. Ni uns ni altres
tenen una presència notable en els go-
verns europeus. I quan hi són o hi han
estat s’han vist obligats a revisar alguns
dels seus principis. Els Verds alemanys,
per exemple, van arribar al govern amb
la promesa de tancar les centrals nucle-
ars. Un cop amb responsabilitat política
van comprovar que si aplicaven el seu
programa Alemanya es quedaria a les
fosques i hagueren d’acceptar un pla de
tancament a 30 o 40 anys, que estic se-
gur que no es complirà, a menys que es
descobreixi abans una fons energètica a
més bon preu i més segura. Amb la
qüestió de les autopistes de peatge passa
el mateix: quan et trobes al govern pas-
ses de demanar la circulació gratuïta a
l’acceptació de peatges tous o programes
a llarg termini de liquidació. No hi ha
res com la cultura de govern per apren-
dre que no es pot matar tot el que és gras
i que els diners públics no són com la
bota de Sant Ferriol, que sempre rajava.
Hi ha moltes idees generoses i magnífi-
ques, però poques són econòmicament

realitzables. Que ho preguntin al presi-
dent del Brasil, Lula, que està fent bona
feina però es queda molt lluny de les
promeses electorals fetes.

La política econòmica no canviarà
gaire amb el nou govern socialista en
relació amb la del PP, amb tots els im-
portants matisos que es puguin intro-
duir. Però m’agradarà veure què passa

amb els primers executius de les princi-
pals empreses espanyoles. Quan eren
públiques o semipúbliques, el PSOE hi
va posar gent de la seva confiança al
capdavant. Quan estaven a punt de pri-
vatitzar-se, el PP va fer el mateix. Rodrí-
guez Zapatero es trobarà amb amics
personals d’Aznar al front d’empreses
com Endesa, Repsol, BBVA i Telefónica,
de la mateixa manera que Aznar hi tro-
bà amics personals de Felipe González
quan ocupà el poder. Tots dos els van fer
fora. Ara, els executius d’aquestes em-
preses no depenen d’una decisió del go-
vern, sinó dels seus accionistes, que són
els propietaris i els únics que els poden
nomenar o treure. Però hi ha moltes
maneres de matar puces. Serà interes-
sant seguir-ho.

I com evolucionarà el centralisme
d’Estat, del qual fou mestre el govern
Aznar en el seu segon mandat? Un cen-
tralisme que tingué uns magnífics pre-
cedents en anys de majoria absoluta del
PSOE, amb ministres econòmics com
Boyer i Solchaga, que tenien un con-
cepte de l’Estat com el més centralista
dels ministres centralistes del PP. S’ac-
ceptaria ara que una gran empresa ca-
talana, com Gas Natural, absorbís una
empresa de Madrid-Bilbao i que fossin
catalans els que cobressin el rebut de la
llum a la capital de l’Estat?

Una de les primeres feines del primer
govern socialista de Felipe González va
ser guanyar-se la confiança dels empre-
saris, de les multinacionals i de les ins-
titucions financeres internacionals. Uns
i altres poden ser de mentalitat conser-
vadora, però tenen la paella pel mànec.
No els fa cap angúnia un socialisme a
l’europea, com el que pot representar
Rodríguez Zapatero. Només demanaran
competència als seus interlocutors. I el
PSOE té gent amb experiència, que po-
den ser ben acceptats per la comunitat
financera internacional.

Resulta interessant veure com l’eco-
nomia és, des de fa uns quants anys, un
punt de trobada, més que de separació.
Hem après les lliçons de la història.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Universitaris amb
al·lèrgia tecnològica

José García Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

D
urant la segona meitat dels
anys 90 molts economistes
acadèmics van estudiar l’ano-
menat premi universitari.

L’augment de la bretxa salarial entre
graduats universitaris i la resta dels
treballadors va fer córrer rius de tinta
en les revistes especialitzades.

L’explicació més generalitzada d’a-
quest premi universitari era que el
progrés tecnològic generava un biaix
cap a la contractació de treballadors
amb alts nivells educatius. Com que la
demanda era més gran que l’oferta els
salaris dels universitaris creixien més
ràpidament que els salaris de la resta
dels treballadors. Robert Reich, que va
ser ministre de Treball en temps de
Clinton, parlava d’una enorme deman-
da d’“analistes simbòlics” per referir-se
als graduats universitaris.

Des de la punxada de la bombolla
tecnològica s’ha produït el fenomen
contrari: el premi salarial dels graduats
universitaris està disminuint. Als Estats
Units ja s’observava amb claretat que la
recuperació sense creació d’ocupació
(jobless recovery) dels últims mesos no
està sent gaire favorable per als inte-
ressos dels universitaris. Algunes dades
ho confirmen: el percentatge d’univer-

sitaris de més de 25 anys que tenen una
ocupació era del 76% el 2003, mentre
que el 2000 era del 78%. Si ens referim
al grup d’edat entre 25 i 35 anys la
caiguda ha estat fins i tot més gran: del
87% el 2000 fins al 84,1% el 2003.
Aquest és el nivell més baix en els úl-
tims 25 anys. A més, els universitaris
estan entrant en la desocupació de
llarga durada a un ritme més ràpid que
cap altre grup educatiu.

Els problemes es concentren especial-
ment en les carreres relacionades amb la
nova economia i amb la informàtica,
l’enginyeria elèctrica i electrònica i les
telecomunicacions. La desocupació dels
graduats en informàtica als Estats Units
arriba al 5,2%, el percentatge més alt des
que es recopila aquesta dada. Els engi-
nyers elèctric també es troben en el ni-
vell de desocupació més alt dels últims

20 anys, el 6,2%, mentre la desocupació
general és del 6%.

Els motius d’aquestes taxes d’atur són
fonamentalment tres: les millores en els
sistemes informàtics estan reduint les
necessitats de tècnics, igual que la in-
troducció de maquinària va eliminar
molta mà d’obra durant les revolucions
industrials dels segles passats.

En segon lloc la recent obsessió de les
empreses per reduir costos ha colpejat
amb força els treballadors més cars. Fi-
nalment, la globalització ha estès la
competència als serveis i, en particular,
als tècnics en telecomunicacions i in-
formàtica. En l’última columna ja co-
mentava que molts treballs d’enginyers
de software als Estats Units estaven sent
subcontractats a empreses de l’Índia.

Lògicament, l’evolució del mercat de
treball està tenint una important reper-

cussió en la demanda de carreres per
part dels universitaris. Per exemple, els
estudiants matriculats en cursos d’in-
formàtica han disminuït un 23 per cent
en un any a les universitats dels Estats
Units i el Canadà. La situació és tan
dramàtica que fins i tot Bill Gates ha fet
recentment un tour per les universitats
nord-americanes més importants pro-
mocionant els estudis universitaris
d’informàtica.

Segons les seves pròpies paraules, la
por de no trobar feina o de perdre-la és
la causa, però els estudiants s’estan pre-
cipitant.

A Espanya també s’observa un feno-
men similar, especialment en la de-
manda de carreres com ara telecomu-
nicacions. No obstant això, no hi ha
dubte que totes aquestes carreres tenen,
a llarg termini, un futur excel·lent. El
que passa és que la tradicional al·lèrgia
dels estudiants a les matemàtiques i la
lògica sembla que només se supera amb
una diferència salarial enorme.

Esperem que, un cop el nou govern
elimini la religió com a assignatura
obligatòria, es dediqui més temps a les
ciències i les matemàtiques en el currí-
culum escolar per superar aquestes al-
lèrgies, que tan elevat cost poden tenir a
llarg termini.


