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a doctrina econòmica ha tendit a convergir extraordinàriament en els darrers 25
anys. Les posicions dels economistes i les polítiques econòmiques dels països desenvolupats s’han apropat força. Per dues
raons, sobretot. Per una part, el fracàs
rotund del sistema socialista planificat,
una de les causes de l’ensorrada de la
Unió Soviètica el 1991. Per una altra,
l’abandó de les principals teories marxistes per part dels partits socialistes
dels països desenvolupats. Han desaparegut de les universitats europees i
americanes els catedràtics d’economia
que predicaven les idees econòmiques
marxistes i que havien estat molt nombrosos i reverenciats pel progressisme
militant. Ara els catedràtics tenen opinions polítiques ben diferents i es qualifiquen de liberals, socialistes, progressistes o conservadors, amb els corresponents matisos a l’alça i a la baixa
dintre de cada categoria, però tots accepten l’economia de mercat, en la qual
els preus són fixats per una oferta i una
demanda; tots creuen en la iniciativa
privada i en la necessitat que tenen les
empreses de fer beneficis per ser competitives; limiten poc o molt la intervenció de l’Estat; accepten un concepte genèric, que és la justícia social –que
apliquen de maneres ben diverses–, així
com la conveniència d’anar obrint els
mercats en un procés inevitable –i a la
llarga positiu– de globalització.
Els economistes estan d’acord en els
principis bàsics i en desacord a l’hora
d’aplicar-los. I és que aleshores surten
les legítimes i lògiques diferències polítiques entre ells. La convergència dels
economistes ha permès la creació d’una
Organització Mundial del Comerç
(OMC), que no integra Rússia, però sí la
Xina i la majoria dels Estats del món.
Tots els seus membres prediquen la globalització i el lliure comerç, entès al
seu aire i al servei dels seus interessos
polítics. Els economistes es barallen i
els avenços en les polítiques internacionals són lents, però els dubtes són
més conseqüència de les idees polítiques que de les derivades d’una ciència
–inexacta– econòmica, que conté uns

Economistes i
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Jordi Sevilla (esquerra) i Pedro Solbes durant una sessió al Congrés de Diputats
principis de doctrina, acceptats per gairebé tots els experts.
La discussió d’un nou Estatut per a Catalunya ha posat en evidència la convergència –relativa, però convergència–
entre els economistes i les diferències
entre els polítics purs i durs o entre els
economistes que s’han posat la pell del
polític. Hi ha un concepte que els separa d’entrada i que influeix en les seves
decisions de base econòmica, es tracti
del finançament o de la valoració econòmica de les competències. Uns són els
que podríem anomenar catalanocentristes, o sigui que el seu punt de partida
i d’arribada és Catalunya. No hi ha cap
menysteniment pels altres, però el centre sempre és Catalunya. En canvi, per

als altres el centre és Espanya; són els
hispanocentristes. Les dues actituds són
per descomptat legítimes, però és molt
difícil fer-les compatibles, perquè una i
altra tenen com a fonament un sentiment natural, difícil de tombar amb debats i explicacions. D’aquí que el problema d’identitat no es pot minusvalorar. El rovell de l’ou de l’Estatut és el
finançament, es diu amb èmfasi. I és
veritat. Però difícilment Espanya acceptarà un finançament que satisfaci
els catalanocentristes, si abans no s’ha
acceptat que Catalunya no és una més
de les 17 comunitats autònomes de
l’Estat, sinó una de singular. Hem d’enterrar el “café para todos”, si volem sortir del trencacolls.

Un exemple del que vull dir el podem
trobar a l’hora de discutir la solidaritat de Catalunya amb la resta de l’Estat,
que és un dels temes no resolts en el
sistema de finançament autonòmic. El
concepte de solidaritat no pertany al
món econòmic, sinó al món ètic. No hi
trec importància a l’establir la diferència, ja que considero que el comportament ètic passa per sobre de tots els altres i els condiciona. Però en el cas de
la solidaritat amb les altres comunitats
autònomes, el catalanocentrista considera natural que siguin els mateixos
catalans els que decideixen a qui,
quants i a on han d’anar els recursos
per solidaritat, si és que n’hi ha
d’haver. En canvi, per als que prenen
com a punt de partida l’existència d’un
Estat unitari i uniforme espanyol, la
decisió de resoldre la quota de solidaritat correspon lògicament al govern
central, situat a Madrid.
Quan es parla d’aquests temes no es
fa una discussió econòmica, sinó política, encara que siguin economistes els
que en parlen. Els economistes no catalans, de dretes o d’esquerres –inclosos valencians en el govern com Solbes
i Sevilla–, ho tenen molt clar. Tan clar
com els catalanocentristes a Catalunya,
mentre que els catalans que se senten
units estretament a Espanya i representats en tots sentits pel govern central de Madrid es troben amb un autèntic embolic de sentiments i d’estratègies, en un intent de fer compatibles
les dues posicions.
Finalment, un comentari o un record històric. Els bascos tenen el concert econòmic perquè durant la Tercera Guerra Carlina hi va haver un
exèrcit que plantà cara a les tropes
d’Isabel II. A Catalunya no hi va haver
concert perquè aquí la guerra fou sagnant, però d’escamots, que no plantejaren mai cap problema militar greu
al govern central. Déu ens guard de la
maleïda violència, però el diàleg democràtic hauria d’aconseguir el reconeixement d’una singularitat per a Catalunya, que justifica un sistema de finançament catalanocentrista. Sempre
que una majoria dels catalans se’n sentin, és clar.

TRIBUNA DE NOVA ECONOMIA
La raó és la següent: si una empresa gasta
anomenada nova economia no ha
una enorme quantitat de diners a descanviat les regles econòmiques
envolupar un nou procés, sistema, probàsiques. No obstant, la faciliducte farmacèutic, etc., i no se li dóna
tat de crear mercats en la xarxa
una protecció d’algunes dècades per exfa necessari analitzar alguns fenòmens
plotar en règim de monopoli els benedes d’una perspectiva diferent. El torficis de la invenció, llavors cap emprerent d’informació que es mou a Intersa invertirà en R+D, ja que totes intennet redueix els costos de recerca i inJ o s é G a rc í a M o n t a lvo
taran copiar les que inventen.
crementa l’eficiència en l’aparellament
Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra
El problema és definir quin tipus d’ind’oferents i demandants.
vencions han de ser protegides per patents, ja que si
més gran que si no pogués revendre’l amb facilitat.
Un cas clar d’aquesta situació es produeix, per exemqualsevol cosa es pogués patentar, llavors es podria reEn aquest segon cas potser decidiria no comprar el lliple, en el mercat de llibres de segona mà. Sempre hi
duir el ritme d’innovació tecnològica. Recentment
bre i anar a la biblioteca. Però què impedeix que els
ha hagut mercats de llibres usats. No obstant això, els
la Unió Europea va rebutjar la directiva sobre patents
nostres estudiants comprin tots els seus llibres de semercats tradicionals de les llibreries físiques no poden
de programari, cosa que impedeix que aquests progona mà? La raó és que molts compradors de llibres
competir amb els llibres usats que es venen a través
ductes puguin ser patentats a Europa. No obstant això,
els mantenen a les seves llibreries i no els revenen.
de, per exemple, Amazon. Els editors s’han mostrat
als EUA sí que s’hi pot patentar el programari des de
Per tant és cert que, en principi, els editors poden
alarmats pel volum de venda de llibres usats (un 20%
finals dels 80. Fins i tot quatre línies de codi per fer alperdre algunes vendes, però també és cert que els condels que ven Amazon són de segona mà). El raonament
guna cosa totalment simple (per exemple, afegir espai
sumidors es beneficien de l’existència d’un mercat efieconòmic és simple: com més llibres de segona mà esen blanc al final d’un document). De fet, Bill Gates ha
cient de llibres usats. Els últims estudis mostren que
tiguin fàcilment accessibles al mercat d’Internet, més
dit recentment que vol que Microsoft apliqui anualel cost per als editors és molt petit: un augment del
baixa serà la venda de llibres nous.
ment 3.000 patents, en lloc de les 2.000 d’anys antepreu dels llibres nous d’un 10% augmenta les vendes
No obstant això, aquest argument és excessivament
riors. La paradoxa és que si les patents de programari
de llibres usats menys d’un 1% (solament un 16% dels
simplista i oblida un efecte important. Suposem que
haguessin nascut a finals dels 70 Microsoft proballibres usats venuts per Amazon substitueixen vendes
un estudiant universitari està pensant a comprar un
blement no existiria: una patent de VisiCalc hauria
de llibres nous). La suma dels guanys dels consumillibre de text nou (que pot valer fàcilment més de 50
impedit el desenvolupament d’Excel i una de Worddors és molt superior a les pèrdues dels editors.
euros). Si pensa que serà possible revendre’l quan acabi
star hauria engegat en orris la possibilitat de desenUn altre principi econòmic important és la necesel curs i recuperar una mica del cost inicialment
volupar el Word de Microsoft, entre altres.
sitat de protegir les invencions per mitjà de patents.
pagat, llavors la probabilitat que compri el llibre és
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economia

