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

or és un metall preciós,
utilitzat en joieria gràcies al fet que és el més
dúctil i mal·leable dels
metalls. Es troba en estat natural, però si busqueu barres d’or haureu d’anar a les
caixes fortes dels bancs o de les grans
institucions financeres, ja que cal remoure unes quantes tones de terra
aurífera per treure’n profit. La història
de l’or és apassionant, però voltada de
tragèdia. Per ell s’ha assassinat, i l’or
ha estat a l’origen de moltes guerres,
com a símbol del poder econòmic i,
per tant, del poder simplement. La
moneda d’or ha estat sempre la més
valorada. Els florins catalans, encunyats a Catalunya, València i Mallorca
són una de les meravelles de la nostra
numismàtica. En un món molt més
prosaic, abans, els que tenim mala
dentadura portàvem fundes d’or a la
boca, ara substituïdes per materials
plàstics.
Respecto moltíssim la numismàtica,
admiro les joies i m’apassiona la història d’aquest metall preciós, però si
parlem de l’or com a inversió, a començaments del segle XXI, el meu judici ha de ser negatiu. L’or és una inversió nefasta des d’un punt de vista
social, ja que la seva tinença no és
productiva, no dóna cap interès, i és
purament especulativa. Si el preu de
l’or puja és que el món va malament o
es creu que hi anirà, de manera que els
que aposten per tenir-ne són els que
especulen a favor d’un desastre o d’una
crisi mundial.
Fa pocs dies aquest diari publicava
un interessant article sobre l’or –25
d’agost–, informant que la seva cotització en el mercat mundial havia
augmentat un 33% des dels atemptats
de l’11 de setembre del 2001. Com
mostrava un gràfic, el preu va pujar
fortament amb l’inici de la guerra a
l’Iraq, va baixar quan l’exèrcit dels Estats Units i el britànic entraren a Bagdad i ha tornat a pujar a mesura que
creixen els problemes al Pròxim Orient
o es multipliquen les accions terroristes. La relació entre la por i l’alça de
l’or ha estat claríssima en el darrer segle. Durant la darrera dècada del segle
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Lingots d’or a la caixa forta del Banc Nacional de Suïssa
XX, el seu preu s’havia mantingut totalment a la baixa o estable, perquè el
món vivia en pau i hi havia oportunitats d’inversió més interessants.
Qui compra or per especular? Els
compradors directes de barres d’or són
els multimilionaris de països del Tercer Món o no desenvolupats, on hi ha
unes diferències brutals de renda. El
compren alguns ciutadans xinesos,
indis, del sud-est d’Àsia, del món àrab
o de l’Amèrica Llatina. No hi ha res
més espectacular i al mateix temps
més discriminatori que el Museu de
l’Or, a Lima –Perú–, de propietat privada i en un marc de gran pobresa.
Aquest museu serveix també per a
comprovar que en qüestions de sexe i
pornografia fa segles que tot està inventat. Entre els compradors habituals
hi ha segurament algun dictador o
potentat africà, que ofega el seu poble
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i té compte a Suïssa. Són ells els que
passen les ordres de compra als grans
mercats de l’or, que són a Zuric, Londres i Nova York. Les barres que compren no es mouen gaire de lloc, perquè
el seu transport és costós, tant pel pes
com per raons de seguretat. Qui no ha
vist una pel·lícula en la qual l’objectiu
dels lladres és una diligència, un camió o un tren, carregats d’or? Els propietaris deixen les barres en dipòsits de
seguretat, situats en els soterranis dels
seus bancs. Les grans reserves mundials d’or, a Zuric, a Nova York o a Fort
Knox estan literalment en gàbies de
ferro a 25 o 50 metres sota terra. Però
l’or també entra en les inversions dels
països desenvolupats de forma indirecta a través dels fons d’inversió. N’hi
ha que hi estan especialitzats o que
tenen una part de la seva cartera en el
metall preciós. I que, per desgràcia,

han fet un gran negoci en els dos darrers anys, amb plusvàlues de més del
15% anual, quan els interessos oficials
estan més baixos que mai.
El preu de l’or depèn sobretot de la
demanda especulativa, però també
de l’oferta. I aquesta de la producció
mundial. Pel que sembla, les mines
d’or no són un gran negoci, però
passen bones temporades que els cobreixen les pèrdues en moments dolents. Les de Sud-àfrica són les més
conegudes, però n’hi ha d’altres en el
continent africà com les del Mali i de
Ghana –les famoses mines d’Ashanti–. D’aquí arribava, sembla, una bona part de l’or que s’encunyava a
Europa durant l’Edat Mitjana, després de creuar el desert del Sàhara,
transportat per camells. També n’hi
ha a Austràlia, a Rússia, als Estats
Units –recordeu els forty-niners a Califòrnia–, al Canadà –recordeu
Charles Chaplin i La quimera de l’or–.
Fins i tot hi ha unes mines a Astúries,
que ja explotaven els romans. I fa
pocs anys uns eixelebrats en buscaven al Maresme, potser confonent-lo
amb la mica, molt corrent en aquesta
comarca. La propietat d’aquestes mines està en mans d’empreses multinacionals, que procuren regular la
seva oferta al mercat, per tal que no
perjudiqui els seus interessos. Ara hi
ha precisament, una lluita al voltant
de les esmentades Ashanti Goldfields
en les qual participa el govern ghanès, cobejades per una empresa britànica amb interessos aurífers a
Sud-àfrica. En temps de la Unió Soviètica, el preu mundial estava sotmès
a fortes sotragades quan el govern
comunista venia de cop unes quantes
tones del mineral a través de Zuric
per aconseguir les divises que els feien falta urgentment.
Un món desenvolupat i tranquil
serà aquell en el qual l’or cobreixi la
seva funció estricta: joieria, monedes
o algunes utilitzacions industrials, i
en el qual l’especulació desaparegui.
Però els administradors dels fons
d’inversió s’han desvetllat en veure el
progrés en el preu de l’or i estan
comprant-lo també ells i forçant la
màquina. Llàstima!
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T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

n les últimes setmanes la nova
economia s’ha vist soscavada per
cucs i virus a dojo. L’últim d’aquests animalets informàtics ha
estat el SoBig.F virus. I això quan no feia
ni una setmana que el cuc Blaster havia
terroritzat els internautes, indefensos
davant una nova mena d’infecció que es
produïa sense avís: no era necessari obrir
cap missatge electrònic estrany per
quedar infectat. N’hi havia prou d’estar
connectat a Internet. La proliferació i
creixent virulència d’aquests virus és
preocupant. Se m’ocorren diverses preguntes. És realment senzill programar
aquestes petites bombes informàtiques?
En principi sembla que un programador
mediocre podria amb facilitat modificar
un dels virus ja existents per provocar
una infecció en massa si sap quin és
l’objectiu a atacar. Normalment aquest
objectiu ve determinat pel darrer forat
de seguretat que han deixat els programadors de les diferents versions del sistema operatiu Windows o Internet Explorer. El problema fonamental és saber
quin és l’objectiu per on es pot penetrar
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al sistema, i aquest no és un tema fàcil.
Són tan incompetents els programadors de Microsoft com sembla? Programar un sistema operatiu tan complex
com Windows és un projecte de tanta
envergadura que evitar errors és una
tasca gairebé impossible. A més, cada
equip de programadors ha de coordinar-se amb els dels altres mòduls, la qual
cosa requereix un esforç logístic de gran
envergadura. No obstant això, la inestabilitat i els errors de programació de les
successives versions de Windows són
llegendaris. És cert, com argumenten els
defensors de Windows, que la major
part dels virus es creen per a aquest sistema operatiu, potser perquè és el dominant. En canvi, també és cert que el
sistema operatiu alternatiu de més ac-

ceptació, Linux, és gratis. Pel preu que es
paga pels programes de Microsoft seria
raonable que fossin un blanc fàcil, sobretot quan el codi font no està disponible per poder estripar Windows i buscar els seus punts febles. Quin és l’objectiu dels pirates informàtics que dispersen els virus? Hi pot haver una gran
varietat de raons per les quals algú distribueix un virus per Internet: guanyar
notorietat, demostrar que es pot fer,
atacar l’empresa de la qual un ha estat
acomiadat, etc. No obstant això, cada
cop sembla més clar que el mòbil és, per
descomptat, econòmic. Els tècnics que
han desxifrat el codi del SoBig.F han
trobat una llista de 20 adreces d’Internet
d’altres tants servidors que divendres de
la setmana passada haurien d’haver co-

mençat, sense saber-ho, a transmetre
instruccions malignes a milions d’ordinadors connectats a la xarxa. Per sort
aquesta vegada va ser possible desconnectar els 20 servidors abans que s’activés el virus (les 3 de la tarda hora dels
Estats Units). No se sap gaire bé què
hauria passat si no s’hagués arribat a
temps, encara que la versió que circula
és que el virus era una mena de prova (la
sisena versió) d’una nova manera d’enviament massiu de publicitat (els anomenats spam o correu porqueria). Un a
vegades es pregunta si el cada cop més
llaminer mercat de la seguretat del software (3.800 milions de dòlars anuals) no
és un dels més grans beneficiaris de les
malalties informàtiques...
Per tant, una gran part de les noves
activitats econòmiques de comerç electrònic que, amb el suport d’Internet,
permet aprofitar grans economies a escala són també les més susceptibles de
ser posada fora de línia, o fins i tot destruïdes, senzillament fent servir un petit
però maligne programa informàtic. Ja se
sap: a més rendibilitat, més risc.

