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

aig anar a la manifestació
del “no a la guerra”, el passat 15 de febrer, conjuntament amb centenars de milers i de milions de catalans,
espanyols, europeus i, fins i
tot, americans. La gent està contra les
aventures bèl·liques, siguin on siguin. El
bon gust de boca que em va deixar la
manifestació el vaig perdre, en part, en
arribar a casa i veure per televisió el director de cinema Almodóvar dient bestieses i falsedats contra els americans a
la manifestació de Madrid. Ell, que pretén guanyar un Oscar de Hollywood, ja
li pot dir adéu, si se n’assabenten. Els
americans, estiguin a favor o en contra
de la guerra, no accepten aquestes coses.
El conjunt de manifestacions arreu del
món a favor de la pau ens dóna un bon
exemple dels aspectes positius de la
globalització, tan denigrada per alguns
i, d’altra banda, tan impossible d’aturar.
Que ens manifestem per una possible
guerra a milers de quilòmetres, que no
ens afectarà directament, és una prova
de la solidaritat humana. El món es va
fent petit.
Com a català em preocupen més els
efectes que pot tenir la globalització a
nivell cultural, d’identitat i lingüístic,
que no pas els efectes que poden tenir
–que ja tenen– en el món econòmic.
Anem cap a un mercat mundial, global,
seguint un procés molt llarg que es va
iniciar fa dos segles i que s’ha accelerat
moltíssim en els darrers anys, gràcies a
Internet, a l’aviació i a un augment del
nivell de vida de la població. Fa 25 anys
tan sols, tots aquests catalans i no catalans que han marxat a Bagdad amb
l’objectiu de fer d’escuts humans, no hi
haurien pogut anar, perquè ni hi havia
les organitzacions que els donen suport
–que són una conseqüència d’un bon
nivell de vida–, ni ells s’haurien pogut
permetre econòmicament el viatge i
l’estada. Ho han d’agrair als avenços
econòmics de la societat occidental, que
ha aplicat els principis d’una economia
de mercat en el marc d’una democràcia
política –que no són precisament els
principis de Saddam Hussein–. Aquests
principis tenen molts defectes, però donen llibertat i han creat riquesa.
La marxa cap a un mercat mundial
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La globalització s’ha
de menjar a pessics
Francesc Cabana i Vancells

RUTH MARIGOT

La manifestació del 15-F, a Barcelona
s’ha de fer per etapes. El camí més lògic
del llibre de la globalització passa per un
llarg capítol dedicat a les grans regions
econòmiques, constituïdes per diferents
Estats. El millor exemple és la Unió Europea, de la qual formem part, una Unió
de la qual encara no coneixem les fronteres, però que l’any que ve integrarà 25
Estats. Els EUA, Canadà i Mèxic constitueixen el NAFTA –North American Free
Trade Association–, que pretén anar
creant un mercat comú entre ells. Al sud
del continent americà hi tenim el Mercosur, del qual formen part Argentina,
Brasil, Uruguai i Paraguai, un acord comercial amb greus problemes per la situació de la zona. Hi ha projectes més o
menys avançats de mercat comú al
Sud-est Asiàtic i fins i tot a l’Àfrica, però
molt febles. La Xina i Rússia amb les

antigues repúbliques de la Unió Soviètica són grans realitats econòmiques en
aquell sentit.
Per què aquestes unions regionals?
Perquè és el millor sistema per preparar-se per a la globalització, protegint els
seus membres contra els excessos i els
abusos del liberalisme econòmic i de la
cobdícia de les multinacionals. Una bona part dels problemes que ha creat la
globalització econòmica provenen del
contacte i de les relacions entre un Estat
poderós i desenvolupat i un de petit,
pobre i amb una població amb un baix
nivell d’ensenyament. Aleshores, sempre passa el mateix: els poderosos del
país gran es proposen explotar els recursos naturals o minerals del petit i
utilitzen la corrupció dels funcionaris i
del govern per aconseguir-ho, amb la

qual cosa ells hi surten guanyant, però
els altres no. La llibertat comercial i l’obertura de fronteres entre dos països tan
distants i tan diferents només podran
afavorir el més fort i desenvolupat. El
peix gran es menjarà el peix petit, amb
tota seguretat. El mercat supranacional
i superestatal permet, als Estats o països
membres, acostumar-se als principis de
la llibertat econòmica i protegir-se els
uns als altres, mentre s’enforteixen. Les
millors relacions es donen quan hi ha
llibertat econòmica entre interlocutors
iguals o comparables.
Aquest procés és el que hem seguit els
catalans en els darrers 25 anys i no ens
ha anat del tot malament, amb l’entrada
a la Unió Europea el 1986 i un aprenentatge a marxes forçades de divuit
anys. La globalització no ens ha de preocupar gaire perquè l’empresa catalana,
després d’un llarg calvari, és competitiva
a Europa i al món. Les multinacionals
americanes, japoneses o europees no
se’ns menjaran vius. Fa tan sols deu o
quinze anys no hauria gosat fer aquesta
manifestació. En aquest moment em fa
més por el centralisme madrileny que la
força del dòlar. Tenim una moneda que
està guanyant posicions arreu del món i
tenim una estructura empresarial que
ha nascut en una economia oberta i que
es porta força bé, quan es tracta de
competir. No crearem fàbriques d’automòbils, ni de química bàsica o petrolieres, però la xarxa de petites i mitjanes
empreses catalanes augmenta de dia en
dia en nombre i en força. Un conegut
notari de Barcelona em deia, fa uns dies,
que són molt nombroses encara les noves empreses que es constitueixen i que
són una mostra d’activitat i d’iniciativa.
De vocacions religioses no en tindrem
gaires, però les empresarials encara
mostren bona salut, quantitativament i
qualitativament. Si hem de passar un
període recessiu, estem més ben preparats que altres per aguantar el xàfec.
No és el cas del Tercer Món, que té
moltes etapes per córrer abans de poder
afrontar la globalització amb tranquillitat. I és que la globalització s’ha de
menjar a pessics, com les ensaïmades,
amb l’exemple que posava Manuel Girona –el gran empresari del segle XIX–
en relació amb els grans projectes.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

s evident, encara que a vegades
no ho reflecteixen les dades macroeconòmiques, que les noves
tecnologies estan tenint un impacte
molt important sobre la productivitat
de les empreses i el benestar de les
famílies. Moltes empreses venen els
seus productes a través de la xarxa,
permeten als seus empleats treballar
des de qualsevol punt del planeta
connectats a Internet, mantenen connexió permanent amb proveïdors i
clients, tenen més facilitat per gestionar els seus inventaris i comandes
gràcies a les noves tecnologies de la
informació i les comunicacions, etc. A
més, les famílies poden comprar productes i serveis sense sortir de casa,
comprovar els seus comptes i realitzar
operacions bancàries instantàniament, tenir tanta informació i entreteniment com siguin capaços d’absorbir, controlar el fill esgarriat amb
el telèfon mòbil i fins i tot veure des
de la feina què fa el seu menut a través
d’una petita càmera connectada a un
ordinador enganxat a la xarxa.
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¿Productivitat
o privacitat?
José García-Montalvo
Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

No obstant això, tots aquests avantatges tenen almenys un cost: la pèrdua de la privacitat. El treballador que
té un telèfon mòbil sap que el poden
localitzar a qualsevol hora, fins i tot
fora de l’horari laboral. A més, sap que
és més fàcil que mai per al propietari
de l’empresa monitoritzar les seves
trucades de telèfon o de correu electrònic. El consumidor que compra un
producte per Internet normalment introdueix la seva targeta de crèdit, que
deixa un rastre electrònic. A través del
telèfon mòbil la companyia de telèfons
també pot saber on és quan realitza o
rep trucades de telèfon. A més, quan

navega per la xarxa es pot saber quins
llocs ha visitat i quines compres ha
realitzat. De fet la comoditat que
proporciona acceptar l’accés de cookies, petits programes que les empreses llancen al nostre ordinador quan
visitem una web i que capten informació i que després envien a l’empresa amb motius fonamentalment
publicitaris, ha reduït o fins i tot eliminat les reserves inicials davant d’aquests invasors. Els avenços en la miniaturització de components electrònics, que ens permeten disfrutar del
mapa d’una ciutat desconeguda al
tauler de control del nostre cotxe,

també permeten als satèl·lits localitzar-nos i reconèixer objectes a la Terra
amb una precisió sorprenent. I això
només és el principi.
En aquests moments qualsevol ciutadà està més controlat que mai.
Multitud de càmeres l’estan apuntant
durant tot el dia, les cookies el persegueixen quan navega per Internet, el
telèfon mòbil sona en el moment més
inesperat per fer-nos una oferta de
revistes que “no podem rebutjar”... A
mesura que anem cedint parcel·les de
la nostra privacitat en favor de la comoditat anem creant un Gran Germà.
La lluita contra el terrorisme internacional ha accelerat el procés en fer
més transigents els ciutadans davant
de les demandes d’informació dels
governs o la policia. No obstant això,
és probable que aquest Gran Germà
acabi sent una empresa gegantina de
publicitat i no el govern. Potser serà el
moment de buscar un nou equilibri
entre privacitat i productivitat, o comoditat, encara que també és possible
que ja sigui massa tard.

