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

mb motiu del tancament de
la fàbrica de Lear a Cervera i
de la retallada de la producció d’un model de Seat a
Martorell ha tornat a sortir
el problema del nivell de
sous en diferents països, com a causa de
la creació o de la pèrdua de llocs de treball. Als catalans i als espanyols ens està
passant el mateix que es produïa a casa
nostra fa quaranta anys, però amb els
papers canviats. Aleshores es tancaven
fàbriques a Alemanya, amb salaris alts,
que s’instal·laven a Catalunya o a Espanya, amb salaris baixos, mentre ara es
tanquen aquí per obrir-se a l’est d’Europa o a països nord-africans, pels mateixos motius. La primera consideració que
es pot fer, per tranquil·litzar els esperits,
és que no els va anar tan malament, als
alemanys, tot i el tancament d’alguna de
les seves fàbriques.
El nivell de sous juga en la decisió de
tancar una fàbrica i obrir-ne una altra
sempre que es donin dues condicions:
que es tracti de la mateixa feina i que els
sous representin una part important del
cost final del producte. La competència
directa en feines similars només es dóna
en treballs poc qualificats, a l’abast de
tothom. Aleshores els països del Tercer
Món són uns rivals clars, ja que a més de
pagar sous baixos, els empresaris no tenen les càrregues de la seguretat social
que es paguen aquí. Es produeix aleshores el que es qualifica de competència
deslleial. Potser l’exemple més conegut
el tenim en la denúncia de les autoritats
americanes, fa uns anys, al comprovar
que els productes tèxtils xinesos que
entraven en el seu país estaven fabricats
pels deu milions de presoners que tenia
la República xinesa, que treballaven per
a l’Estat pel cost de la manutenció –un
bol d’arròs cada dia i para de comptar–.
Els productes resultaven baratíssims.
Quan el producte requereix una qualificació laboral, desapareix una bona part
de la competència del Tercer Món, ja que
la seva mà d’obra no acostuma a tenir
una alta formació professional. És molt
difícil la competència amb l’Índia i el
Pakistan, per exemple, en el cas de fils de
cotó ordinaris, però sí que és possible
quan es tracta d’un fil especial o d’un
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MIQUEL ANGLARILL / ARXIU

Planta de Seat a Martorell, on es fabriquen els models Ibiza i Córdoba
teixit que requereix una maquinària o
un personal preparat.
Si el cost del salari representa una part
important del cost final del producte,
una diferència notable pot ser definitiva
a l’hora de vendre’l, però si el procés és
automatitzat, el percentatge baixa molt.
En el cas de la fabricació d’automòbils, els
sous no representen més del 20% del
preu del cotxe, de manera que no són
substancials, tot i que hi compten.
Tal com van les coses hem de preveure
que hi haurà una disminució dels llocs
de treball en el sector industrial, com a
conseqüència de l’automatització creixent del procés. Els primers a rebre seran els treballadors menys qualificats,
que seran substituïts per màquines,
mentre que es crearan nous llocs amb

millors sous per a treballadors amb més
formació professional al darrere. A la
indústria tèxtil això queda molt clar:
han desaparegut totes les indústries
tradicionals, que feien productes amb
baix valor afegit, mentre que la producció global del sector té el mateix volum
que havia tingut en els seus millors
anys, tot i comptar amb menys treballadors. Poques fàbriques amb un alt índex de productivitat, amb poca mà d’obra i amb productes que no són fàcils de
fabricar en altres llocs, si darrere de la
màquina o del teler no hi ha una persona amb bons coneixements de l’ofici i
amb estudis.
La competència seriosa a les nostres
empreses la presenten els països de l’est
d’Europa que d’aquí a dos anys s’incor-

poraran a la Unió Europea: Polònia,
Hongria, la República Txeca, Eslovàquia
i Eslovènia, sobretot, perquè es tracta de
països amb cultura industrial i personal
qualificat. Faran mal a les empreses catalanes que van més justes i n’afavoriran
d’altres, que podran obrir allí el seu
mercat. Des d’aquest punt de vista i encara que sembli una contradicció, em
preocupa més la pèrdua de llocs de treball a les multinacionals instal·lades a
Catalunya que a les petites i mitjanes
empreses catalanes. Aquestes hi sortiran
guanyant amb l’eixamplament del
mercat, ja que la seva competència està
sobradament posada a prova. Però les
multinacionals que van venir a Catalunya en altres moments, pensant en la
diferència dels salaris d’aquí amb els
salaris d’allà, poden tenir tendència a
rectificar la seva estratègia. És el cas de
Lear i pot ser-ho el de Seat, fins a cert
punt, o el de Miniwatt.
On es creen i es crearan més llocs de
treball és en el sector serveis, perquè
aquí resulta difícil substituir les persones. És molt possible que d’aquí a uns
anys siguin els ordinadors del ministeri
d’Hisenda els que confeccionin les nostres declaracions de renda i de patrimoni, però encara no hi hem arribat i ens
fan falta assessors fiscals per redactar-les
i presentar-les. I consultors especialitzats, i bancs i caixes, i cuiners, i gent
darrere el taulell dels comerços, i administratius, i periodistes, i escriptors, i
transportistes, i experts en informàtica,
i tota mena de professionals... que no hi
ha manera de trobar un lampista quan
més el necessites. I empresaris, és clar,
disposats a prendre riscos calculats, fer
productes competitius que puguin vendre a Eslovàquia i Polònia, a més de
Madrid, Milà i San Francisco. I a Tombuctú, si hi ha demanda i es pot cobrar.
Amb l’eixamplament del mercat, uns
rebran i d’altres en sortiran guanyant. El
drama és que els primers no tenen res a
veure amb els segons i el seu problema
queda més a la vista. Però Catalunya
continuarà creant llocs de treball, com
ha fet en els darrers dos-cents anys, si el
centralisme de l’Estat ens deixa fer i si el
món no es torna boig del tot –que una
mica ja ho està.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

a recent decisió de la jutge Collar-Kotelly sobre la demanda
contra Microsoft per abús de
posició dominant podria ser, si
no es produeix una apel·lació al Suprem per alguna de les parts, el final
d’un llarg procés.
L’inici cal buscar-lo en l’octubre del
1997, quan el departament de Justícia
dels Estats Units va demandar Microsoft per forçar els fabricants de PCs a
instal·lar en fàbrica el seu navegador
(Explorer) si no volien perdre la llicència de Windows. El Tribunal d’Apel·lació va decidir a favor de l’empresa
el juny del 1998.
En aquell moment, però, ja hi havia
una altra demanda més general, per
abús de posició monopolística, contra
el gegant de la informàtica. El juny del
2000 el jutge Jackson resolia el cas
obligant Microsoft a dividir-se en dues
empreses: una per a sistemes operatius
(Windows) i una altra per a aplicacions
(com per exemple Office). Aquesta decisió va ser anul·lada un any després
per una decisió del Tribunal d’Apel·lació. Gairebé immediatament, ja en la
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nova era Bush, Microsoft va arribar a
un acord amb el departament de Justícia. Però nou Estats es van oposar a
l’acord entenent que imposava una
mínima sanció a l’empresa que havia
abusat de la seva posició dominant.
L’última resolució judicial rebutja
imposar sancions fortes a Microsoft i
s’assembla bastant a l’acord assolit
anteriorment amb el departament de
Justícia. Fonamentalment imposava
tres condicions. En primer lloc el gegant del software no podrà sancionar
els fabricants d’ordinadors que distribueixin preinstal·lat software d’altres
empreses (en particular altres navegadors) ni tan sols amenaçar de prendre’ls la llicència de Windows.
En segon lloc, Microsoft haurà de
publicar més informació sobre ele-

ments tècnics de Windows que puguin
afavorir la comunicació d’aquest programa amb altres programes d’altres
empreses. Finalment, les empreses
productores d’ordinadors tindran més
llibertat per amagar els programes de
Microsoft (en particular el navegador
Explorer) i utilitzar en el seu lloc un
software alternatiu.
Un comitè tècnic vetllarà perquè es
compleixin aquestes condicions. La
jutge es reserva, a més, el fet de poder
comprovar que aquestes condicions es
compleixin i emetre noves ordres.
No obstant, Microsoft encara no pot
cantar victòria. Encara té pendents dues demandes més, una d’AOL (actual
propietari del navegador Netscape, la
quota del mercat del qual s’ha enfonsat
arran de les accions de Microsoft a favor

de l’Explorer) i una altra de Sun (propietària del llenguatge de programació
Java, que ha estat boicotejada sistemàticament per Microsoft). Sun demana
1.000 milions de dòlars en concepte de
compensació per danys. A més la Unió
Europea continua la seva demanda
contra Microsoft.
Fins i tot amb tots aquests problemes
legals potser la màxima amenaça per a
Bill Gates és la competència de Linux,
un sistema operatiu molt més estable
que Windows, de codi obert (cosa que
significa que l’usuari té a la seva disposició tot el codi font i pot modificar-lo a
voluntat) i, a sobre, gratis! Tot i que la
quota de mercat de Linux és baixa, en el
mercat de PCs ha aconseguit el suport
d’IBM. A més, domina un 20% del mercat de servidors i la seva quota no para
d’augmentar.
Per acabar, el preu de Windows i Office s’ha mantingut estable i alt, mentre
que els fabricants de PCs necessiten ser
cada cop més competitius i, per tant,
necessiten software més barat. Linus és
gratuït. Hi ha res que pugui ser més
econòmic?

