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

ls catalans hauríem de conèixer bé Espanya. Per moltes raons i ben diverses: per
saber com és la seva gent i
conèixer els seus costums,
per veure el seu paisatge i
les obres d’art, per la seva cultura, per
tenir consciència dels problemes resolts
i no resolts. Podem aprendre moltes
coses dels pobles veïns, amb els quals
compartim una història i un Estat, i,
fins i tot, comprovar un fet que resulta
de gran interès per a nosaltres mateixos. Em refereixo concretament al
tracte discriminatori que rep Catalunya a l’hora de les inversions públiques en infraestructures.
Conec les xifres estadístiques i sé
prou bé que, des que a l’Estat espanyol
es van començar a fer carreteres modernes, durant la dictadura del general
Primo de Rivera, les inversions públiques no han respectat la necessària relació entre el volum de la població catalana i els diners invertits en infraestructures a Catalunya per facilitar el
moviment de les persones i de les mercaderies. Però no hi ha res com treure el
nas fora de Catalunya i veure la realitat
perquè aquelles dades discriminatòries
es converteixin en fets, fins i tot ofensius. Tinc en aquest moment dos
exemples a la retina.
El primer exemple el trobo a Castella
la Nova, en un d’aquells immensos
paisatges de la Meseta, tan ben descrits
pels poetes castellans, en els quals es
combinen els erms –“los páramos”– amb
camps de cereals o de remolatxa, sense
un sol arbre. Una carretera de primer
ordre uneix els pobles de la plana, a uns
deu quilòmetres l’un de l’altre. Al costat
de la carretera, a quatre passes, hi han
construït una autovia de dos carrils en
cada direcció, que permet circular sense problemes al màxim de la velocitat
permesa i més. Per la carretera es pot
anar pràcticament a la mateixa velocitat, però has de frenar quan entres als
pobles i mentre els creues. En un dia
laborable, la circulació és pràcticament
inexistent. La plana permet veure els
cotxes a deu quilòmetres de distància:
n’hi ha un parell que circulen per l’au-
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Una màquina excavadora remou terra a la N-II prop de Cervera
tovia, mentre es beslluma un tractor
que ressegueix la carretera. Resulta difícil d’entendre per què aquell malbaratament de cabals públics, ja que ni el
moviment ni la població justifiquen la
inversió realitzada.
El segon exemple és a Astúries, una
de les autonomies que encara tenen
problemes greus per trobar el seu sistema de viure i desenvolupar-se, a mig
camí d’enterrar les seves mines de carbó i amb una indústria siderúrgica
molt automatitzada, que ha creat molt
atur. L’autovia de la Cornisa Cantàbrica
ja està construïda en una bona part,
sense estalviar diners, en una zona
preciosa de paisatge, però caríssima de
construcció, perquè la serralada arriba
fins a tocar el mar. Les grans empreses
constructores espanyoles, o sigui les
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madrilenyes, han fet meravelles –i han
guanyat molts diners, suposo– per superar els problemes orogràfics de la
geografia asturiana. Han construït dotzenes de túnels i dotzenes de viaductes,
que permeten anar també aquí a la
màxima velocitat permesa i més. El recorregut és tan esquerp com ho pot ser
el d’algunes autopistes catalanes, però a
diferència de l’autopista de Barcelona a
Sitges i Vilanova o la de Terrassa a
Manresa, aquella és gratuïta, al servei
d’una població que queda molt per sota
de la que paga peatge a casa nostra.
Quan felicites un asturià per aquestes
obres públiques, no tenen cap inconvenient a explicar que les deuen al ministre de Foment del Partit Popular,
Álvarez Cascos, que és del país i que
ha volgut demostrar així el seu amor

per la terra que el va veure néixer.
Són dos exemples, però en podríem
posar molts més. El govern socialista,
presidit per dos andalusos –Felipe
González i Alfonso Guerra–, va ser generosíssim amb les seves inversions a
Andalusia, bé en forma d’autovies sense
peatge o amb un tren d’alta velocitat
que uneix la seva ciutat, Sevilla, amb la
capital de l’Estat. El govern del Partit
Popular, presidit per José María Aznar,
ha completat la xarxa de carreteres espanyoles amb inversions multimilionàries a altres regions autonòmiques, al
marge de Catalunya.
És evident que a casa nostra resulten
més difícils de construir, perquè la
densitat de població és superior, però
aquest hauria de ser un argument a favor d’una xarxa que mantingui una
proporció amb la gent que viu al voltant seu. Quan, de tornada, entres a
Catalunya, et trobes amb l’inevitable
peatge, que enfurisma els espanyols
que ens visiten –no hi estan acostumats–, i si en surts per agafar l’única
autovia que ha construït el govern de
l’Estat, topes amb un tros inacabat,
passat Cervera, després de dotze anys de
promeses incomplertes i despropòsits
de tots els alts funcionaris que han
passat pel ministeri d’Obres Públiques
de Madrid. De l’autovia inacabada i de
l’embussada inevitable, el pensament
se’n va al tren d’alta velocitat de Madrid
a Barcelona, que té una història parallela a la de l’autovia Lleida-Barcelona.
Sort n’hi ha que tenim un Eix Transversal, finançat per la Generalitat de Catalunya, unes autopistes finançades per
l’estalvi privat i les caixes catalanes i un
túnel de Vallvidrera també pagat amb
diners propis. També es recorda aleshores que aquelles magnífiques autovies
espanyoles s’han finançat en una bona
part amb diners catalans, gràcies al dèficit considerable que es manté entre la
xifra d’impostos pagats pels ciutadans
catalans i les inversions públiques d’un
Estat gasiu amb Catalunya.
Els catalans hem de conèixer Espanya. És admirable en molts aspectes.
Però l’acció del seu govern allà i aquí
deixa un mal gust de boca.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

quest és el provocatiu títol de
l’article que Nicholas Carr publica en l’últim número de la
Harvard Business Review, una de les
revistes empresarials més influents del
món.
Des que va aparèixer, i com era d’esperar, l’article ha generat una enorme
polèmica. S’ha de recordar que en l’actualitat prop d’un 60% de la inversió en
béns d’equip de les empreses es concentra en les noves tecnologies de la informació (NTI).
L’argument de Carr és bastant simple:
a mesura que les NTI (procés, emmagatzematge i transmissió de dades) s’han
abaratit i estandarditzat, han esdevingut
fàcilment replicables, cosa que ha erosionat la seva capacitat de servir com a
base de l’avantatge competitiu de les
empreses.
Segons Carr és l’escassetat el que fa un
recurs empresarial autènticament estratègic: les empreses només guanyen
avantatges competitius quan fan alguna
cosa que altres empreses no poden fer.
En resum, que tot i que les tecnologies
de la informació siguin part fonamental
d’un negoci, el seu valor estratègic ha
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desaparegut, com ja va passar amb l’electricitat o el ferrocarril en el passat.
Amb aquest argument l’autor suggereix certes estratègies per a la inversió en
tecnologies de la informació. En primer
lloc invertir menys i avaluar amb objectivitat els beneficis esperats de la inversió en NTI. Una manera de fer-ho és imposar límits en les despeses d’actualitzar
les aplicacions informàtiques en lloc de
comprar l’últim model d’ordinador o
l’última versió dels programes.
Per què es vol més potència de càlcul
o la versió més actualitzada d’un processador de text si al final només s’escriuen simples cartes o es consulta el
correu electrònic? La segona recomanació és actuar com un seguidor i no com

un líder en la compra de noves tecnologies. És millor esperar que es consolidi
una tecnologia que comprar l’última
novetat. A més de retardar la decisió
s’aconseguirà abaratir la compra. La
tercera recomanació és centrar-se en els
riscos més que en les oportunitats. Moltes empreses cedeixen el control de les
seves NTI als venedors. Això fa que es
trobin amb el risc de quedar en mans
dels proveïdors de la tecnologia si, per
exemple, es produeixen errades de seguretat o tècniques.
Alguns executius, empresaris i professors d’escoles de negocis han escrit
cartes a la revista on va aparèixer publicat l’article per contradir-ne els resultats.
Un dels arguments que fan servir asse-

nyala que la informació no és una mercaderia com qualsevol altra i que no es
pot comparar amb el ferrocarril o l’electricitat. La inversió en maquinària té
costos marginals creixents, però els béns
d’informació no tenen aquesta característica: el cost marginal de les tecnologies de la informació no augmenta amb
l’escala sinó que disminueix. Un altre
argument és que la revolució informàtica és molt més important que les revolucions del passat. Els trens, després
de 80 anys funcionaven sis vegades més
ràpid que al principi. Els ordinadors,
després de 40 anys funcionen 10 milions
de vegades més ràpid.
En l’economia real sembla que convencin més els arguments de Carr. En un
recent estudi, 600 directors de sistemes
d’informació de sengles empreses van
assenyalar que la seva primera prioritat
era reduir costos, la segona la seguretat
informàtica i la tercera la innovació. En
canvi, sembla que els mercats financers
pensen el contrari, si hem de jutjar a
partir dels guanys borsaris de les empreses tecnològiques en els últims mesos. Anticipació o sobrevaloració?
Aquesta és novament la qüestió.

