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

ls moviments antiglobalització o antisistema tenen
molta necessitat d’utilitzar
noms reconeguts i respectats. Una de les propostes
centrals del seu programa
és la taxa Tobin, un impost sobre les
operacions financeres internacionals
que es destinaria al desenvolupament
del Tercer Món. La taxa recorda el qui
Francesc Cabana i Vancells
la va proposar, James Tobin, un americà de 83 anys que el 1981 va
nistre del PP l’any 2000, és un
guanyar el premi Nobel d’econoexemple del que va ser una bona
mia. Ara, la revista alemanya Der
part de la generació del 68, que va
Spiegel li ha publicat una entreplantar cara al general De Gaulle
vista en la qual fa una carregada
i a les institucions democràtiques
general dels moviments antiglofranceses. L’experiència és negabalització i els desautoritza a utitiva. Hem de respectar totes les
litzar el seu nom.
idees i hem de combatre totes les
Tobin es mostra partidari del
injustícies. Però amb dues condicomerç lliure, com la majoria
cions prèvies, que excloguem todels economistes, diu. Està també
talment la violència i la irracioa favor del Fons Monetari Internalitat econòmica.
nacional, del Banc Mundial i de
El món desenvolupat i relatil’Organització Mundial del Covament ric s’ha de mobilitzar per
merç. Aquestes tres institucions
fer sortir de la seva misèria el
són les bèsties negres dels que
món subdesenvolupat i miseras’han manifestat a Seattle, Wasble. Conec l’Àfrica subsahariana i
hington, Praga, Sydney, Gènova i
el seu problema és un problema
Barcelona. Creu que el Fons Momeu. He treballat per al Banc
netari hauria de ser reforçat i
Mundial i sóc conscient dels seus
ampliat i que l’OMC necessita
greus defectes. Em resulta difícil
més poder del que té. L’única rede pair el comportament d’algulació personal amb els movines multinacionals, conscients o
ments antiglobalització –inforno conscients del mal que fan o
ma– va ser una conversa telefòpoden fer. Accepto que la llibertat
nica amb el president d’Attac,
de comerç no soluciona tots els
una de les organitzacions capdaproblemes, entre d’altres raons
vanteres, en la qual li va dir que
AVUI
perquè alguns dels seus agents
no estava diposat a anar a París a L’economista James Tobin
abusen d’aquella llibertat. Em fa
parlar amb la seva gent. Per altra
banda, explica Tobin que la seva taxa cies i d’unes malifetes que clamen al una angúnia extraordinària comproes proposava, sobretot, reduir l’espe- cel, s’utilitzin persones i arguments var com creixen les diferències entre
culació financera internacional i no que no s’aguanten sols, o que es tregui alguns països rics i altres de pobres.
profit de la boníssima fe de molta gent. Però considero absurd que el camí per
pretenia altra cosa.
Si em sorprèn alguna cosa de les se- Ja vaig dir fa uns mesos que el movi- solucionar aquests greus problemes de
ves declaracions és que hagi trigat tant ment em recordava una mica el Maig la humanitat sigui carregar-se les insa donar la seva posició. Ara, els movi- del 1968, que va canalitzar l’entusias- titucions que uns estats democràtics
ments que l’aclamaven com si fos el me d’una joventut que acabarà desil- han creat per fer-hi front.
Les actituds enfront de la immigraseu pare hauran de buscar una altra lusionada en haver confós la gimnàsfigura. Dubto que la trobin entre eco- tica amb la magnèsia, com dèiem ció pateixen també d’aquesta barreja
nomistes de prestigi. El que em preo- abans, al donar credibilitat a unes d’ingenuïtat, bona fe i de problemes
cupa de tot aquest afer de l’antigloba- persones que no sabien el que es deien. reals, que és comuna a molts dels molització i dels seus moviments de pro- Josep Piqué, que era revolucionari el viments antiglobalitzadors. Fa deu
testa és que, en suport d’unes injustí- 1970, nacionalista català el 1980 i mi- anys (AVUI, 21 de novembre de 1991)
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Els antiglobalitzadors
es queden orfes

que vaig escriure La immigració que ens
caurà a sobre i no vaig ser pas l’únic,
perquè era un fenomen apreciable. Tot
i això, s’ha fet poca cosa i els governs
no es comencen a moure fins que és un
problema del carrer i urgent. Però
sembla com si els immigrants siguin
els bons i les autoritats –del tipus que
siguin– els dolents. ¿Ens hem aturat a
pensar que aquests immigrants estan
disposats a treballar per la meitat dels
diners que cobrem nosaltres? Si ho fan
–i ho faran–, el nostre mercat de treball pot quedar destarotat i la convivència alterada. No es poden donar
papers a tots els immigrants, si no volem que el nostre país s’ensorri. Hem
d’establir uns límits i posar unes condicions a la seva entrada. Humanament, valen tant ells com nosaltres,
però no podem despullar un sant per
vestir-ne un altre.
En un règim democràtic, la pressió
social és la manera de traspassar als
governants el que pensa la població.
Però aquesta pressió social no pot expressar-se, demanant la lluna, sinó el
que és racional. No dic raonable, que
pot tenir un matís de perfil baix, sinó
allò que encaixa amb la realitat econòmica. La democràcia, en el marc
d’un liberalisme econòmic, matisat
per una administració atenta a controlar els abusos dels agents econòmics
més poderosos, té capacitat per canviar el món. I espero que el canviarà, i
que el que trobaran els nostres fills i
néts serà millor que el nostre, de la
mateixa manera que el nostre ha estat
millor que el dels pares i avis. Però per
desgràcia els canvis estructurals requereixen temps i les revolucions –un
canvi en profunditat– són cosa de
molts anys.
Els moviments antiglobalització estan condemnats a estrellar-se contra
una paret, si continuen en la forma
actual. Hi ha representants de l’esquerra política europea que més aviat
els animen. Espero que, a més d’animar-los, els reconduexin cap a actituds
que puguin ser sostingudes per qualsevol economista mitjà, i no rebutjades
per la seva quasi totalitat, com passa
en aquest moment.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

algrat que les noves tecnologies afavoreixen la comunicació ràpida i fluida entre
zones molt diferents del
món, ara per ara les millores de productivitat que es deriven de la nova
economia no beneficien de la mateixa
manera tot els països. De la mateixa
manera que l’accés a Internet i els
avantatges de la nova economia han
dividit els membres d’una societat determinada –tema que es va tractar en
l’anterior Tribuna de la Nova Economia– també divideix els països del món.
En aquest sentit, té importància preguntar-se sobre com es pot reduir la
desigualtat digital entre els diferents
països.
La base de la Revolució Industrial de
finals del segle XVIII va ser l’acumulació
de capital físic. La principal característica d’aquesta mena de creixement és
que a mesura que s’acumula el capital,
la seva productivitat disminueix i, per
tant, allà on hi ha menys capital la seva
rendibilitat és més gran. Aquest fet
afavoreix l’afluència de recursos cap als
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països menys desenvolupats i, per tant,
la convergència real. En terminologia
econòmica, es diu que el capital té
rendiments decreixents.
En la revolució tecnològica actual
l’important és l’acumulació de coneixements i aquests no tenen rendiments
decreixents. Per tant, en absència de
polítiques concretes per afavorir l’adopció de noves tecnologies, o la capacitat
per produir-les, no es produirà convergència entre els països rics i els pobres,
sinó divergència: els rics cada cop seran

més rics i els pobres cada cop més pobres. Un dels objectius bàsics dels organismes econòmics internacionals, a més
de promoure l’estabilitat macroeconòmica, és afavorir la convergència entre
les diferents zones geogràfiques donant
suport als països en vies de desenvolupament. No obstant això, els avantatges
dels països desenvolupats en la utilització de les noves tecnologies de la informació suposen un impediment insalvable per aconseguir la convergència real
de les economies.

Han d’intervenir els organismes internacionals (com ara el Banc Mundial
o el Fons Monetari Internacional, per
exemple) en la superació de la divisió
digital entre països? Fins i tot tenint
en compte els objectius actuals d’aquestes institucions la resposta ha de
ser afirmativa. Els guanys de productivitat associats amb les noves tecnologies poden suposar un reforçament
de l’economia que sigui com una vacuna contra la inestabilitat macroeconòmica.
Com poden contribuir els organismes internacionals a evitar aquesta
divisió digital? La manera més directa
seria augmentar el finançament de les
activitats de ciència i tecnologia als
països pobres, facilitar la cooperació
amb universitats i associacions científiques dels països més desenvolupats, etc. Si en el passat la política
dels organismes internacionals va ser
“donar una canya i ensenyar a pescar,
i no donar un carregament de peixos”, en el futur hauria de ser “donar
un cable de banda ampla i ensenyar a
connectar-lo”.

