
N:Is components de la competitivitat : Mirant el 92

Antoni Subira"

Jo he de Icr Line, ohservacions ahans de contcn4ar el terra. de sinceritat i. en el fors, d'humilitat.

Ara fa uns moments cstavem conversant ahans d'entrar, i to li deia al men bon amic Tura, mataroni cons

jo, Ii deia: "Es Clue penses venir a escoltar-me!>. I m'ha Bit ,Sf». I flavors li he demanat <<Escoltar, tu,
quc ets fisic, aniries a escoltar una conferencia sobre fisica que la Bones Lin que no es fisic:'». I amh
molta sinceritat m'ha dit "No,). ,Doses ara aniras a escoltar una conferencia sobre temes economics
donada per Lin quc no es economista,>. Perque es veritat, no en soc.

Jo tine Lin gran respecte per les ciencies, i considero i crec que I'economia ho es. una ciencia. I

tine un gran respecte per la gent que ha estat sotmesa per la disciplina academica d'ahsorhir no solament

coneixements, sin6 aquclla estructura mental que les ciencies confereixen als que les practiquen i als que

les estudien. Dc let, a Lin enginycr que no li hagin regalat el titol, normalstent no cis regales, no contetra

mai Terror que en canvi cometen altres ciutadans, i tenen tot el dret de cornetre, de confondre eis

quilovoits amb cis quilovats. I cis aficionats. perque 1'economia to aficionats, opinen sobre si la pesseta

estit alta o baixa, i sobre si el tipus d'interes hauria de ser aquest o aquell, cis aficionats opinen sobre

economia i parien sobre economia, pariem sobre economia, moites vegades sense tenir, no coneixements,

perque coneixements concrcts se'n poden adquirir mes facilment, sing aquella estructura mental, aquella

configuracid del pensament Clue d6na el treball academic, i que fa que un merge es conegui d'una hora

liuny, Clue Lin fisic tingui una estructura mental hen definida, i que Lin economista tingui una estructura

mental determinada. i que Lill enginycr sigui molt identificable.

Si vostes em permcten... aixo no ho tenia previst... Els explicare un petit acudit que aclareix molt

he el que acaho de dir. Es posy un prohiema a tres estudiants. I el problema es -2x2>,. I I'estudiant

d'cnginyeria agafa rapidament is taula de logaritmes, busca, fa les seves opcracions aritmetiques i al cap

duns segons diu <>3,9987<'. El mateix problema el donen a Lin estudiant de fisica. I i'estudiant do fisica,

al cap dunes hores d'elucuhrar, diu: ,El resultat esta acotat entre 3 i 5>>. 1 se li d6na el mateix prohiema

a i'estudiant do matematiques, despres d'una nit d'insomni, diu el resultat existeix i es unic.

De let, aixo es Lin petit acudit pero que configura bastant he l'estructura mental de Ies diferentes
professions. I per la via de la broma, de vegades s'entenen be les coses. Per tint, jo, de deb6. cis
asseguro que avui agafo la paraula aqui amh un gran sentit d'humilitat. Dc let, jo establia ahans, i potser
una mica pejorativament, la dicotomia ,economistes versus aficionats». Potser no es aixo, potser seria
mes correcte dir economistes versus practicants de ('economia, perque es evident que hi ha molta gent,
molts ciutadans que no tenon una formaci6 en la ciencia economica i Clue han d'actuar en el m6n
economic. I aixo passa no nomes als que es troben en la situacio en que em trobo jo mateix, i sobretot
eis passa a uns agents economics importantissims, que s6n cis empresaris. Per tant, aquesta es is meva
situaci6 avui aqui. Intentare, dories, agafar el punt de vista del practicant. Els fare una ultra confessi6
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prom dcculons sohic politica nlonctaria . I'cr t:utl, no la piacuco . Ni la poluica fiscal, ni pntctico, pcr
exemple, la conclusio d'acords internacionals , d'acords d'aquests que fan que despres tinguis un
prohlema mes Bros o mes petit amb les avellanes . Es a dir que hi ha Iota una serie de cosec que si per
I'atzar m ' hagues tocat haver- Ies de practicar , potser en podria parlar amb aquest coneixement practic
no amb el coneixement de 1'estructura mental teorica , sing amb el coneixement de la practica.

Una altra alternativa , davant d ' una conferencia d'aquesta naturalesa, hauria estat , malgral no
practicar aquestes decisions economiques , donar opinions ... opinions sobre aquestes cores . I aixo es pot
fer, i es pot fer amb sentit comd i es valubs , peril s'ha fet molt . I em va semblar que sentir unes quantes
opinions mes sobre la politica monetaria , Ia politica fiscal i els tractats amb la Comunitat Europea
tampoc era una cosa que afegfs res substancial . Perque com es logic i natural jo hauria expressat unes
opinions que serien essencialment coincidents amb les que alguns collegues meus del Govern han
expressat.

Una altra alternativa hagues estat dedicar - me a donar amb mes o menys Fortuna un quadre de
variables estadistiques , que sempre , vostes saben mes be que ningd el que tin illustrissim economista
va dir sobre Ies possibilitats de mentir amb I'estadfstica, sempre les estadistiques es poden tenvir del
color que es vulgui . Amb els quadres de la realitat , i 1'estadistica bona es un reflex de la realitat, passa
aixo, els quadres que reflecteixen la realitat tenen clarobscurs , i tenen tons blaus , honks, i tenen tons
foscos. I es pot emfasitzar una cosa o una alta . I vostes sortirien client: «Doncs mira, el Conseller
d'Inddstria es pessimista », o, -seria facil , perque jo de natural soc optimista- sortirien dient: -El
Conseller d ' Inddstria es optimista».

Ens hi podriem entretenir, ens ho podriem passar , potser, be . Per exemple : jo em podria dedicar
a elucubrar que, malgrat que hi ha una especie d'amhient general de nianca de comfort en la situacid
economica , en canvi el consum d'energia electrica al primer quadrimestre de 1990 , en relaciO amb el
primer quadrimestre de I'any passat, a Catalunya ha augmentat un 4,9 Y , quart la mateixa xifra del
primer quadrimestre de 1989 , en relacio amb 1'anterior , va augmentar un 1,911x. 1, en canvi, en el printer
quadrimestre de I'any passat tothom deia : « Escolta, aixo marxa ». I en canvi ara , la gent diu : « Escolta,
no es que no marxi peril hi ha incerteses ». I en canvi la dada objectiva es la que els he dit, i aquesta
es d'aquelles de comptador . es a dir, es comptable . Es una de les estadistiques mes segures . aquella que
es dedueix de la lectura duns comptadors.

0 be, m ' hagues pogut entretenir tambe amb el terra de ('ocupacio . Es clar, ens trobem amb unes
cosec molt curioses . No hi ha una incipient recessi6? Pero en canvi les estadistiques d'ocupacio
continuen essent cada vegada mes positives . Si no recordo malament , les dltimes dades que es tenen
donen, per al conjunt de Catalunya , una taxa d'atur que em sembla de 1' 1 1'4, ens puc equivocar d'un
punt per sobre o un punt per rota, que donada la imprecisio d'aquestes estadistiques entry perfectament
dins d'allo que se'n diu el soroll de fops. I a mes a mes tots hem convingut durant mesos i mesos que
aquestes estadistiques de ('ocupacio , l'atur en tot cas el sobreestimaven . I si estem sobreestimant I'atur
en el conjunt de Catalunya , i diem I' I I C/(, qualsevol em diria que logicament estem bastant a prop d'allo
que se ' n diu plena ocupacio , que sempre to un cert atur tecnic de gent que va amunt i avail , de gent
que deixa la feina per veure si en troba una altra de mes bona. o de gent que simplement esta esperant
a veure que fa.

Algunes d'aquestes dades d'atur son molt curioses . Per exemple, a les anomenades provincies de
Girona i Lleida les xifres oficials d'atur no arriben al 7%. Donada aquesta sobreestimacio que aquestes
estadistiques normalment Porten , es deduiria que s ' esta, en aquestes demarcacions , en una situac16 hen
be de plena ocupacio . Llavors, algd em podria fer observar : « Voste es massa optimista , perque. a les
comarques de Lleida el que passa es que hi ha un atur amagat que consisteix en que hi ha una ma d'obra.
innecessaria , ocupada a l'agricultura , i si l'agricultura s'explotes tal com s ' ha d'explotar , llavors sobraria
aquesta gent ,). 1, efectivament , aixo ho noto des d ' Inddstria , perque en el moment que una nova empresa
industrial s'instal la a les comarques de Lleida , troba personal. Vol dir que simplement marxa aquell
personal de I'agricultura perque to aquella oportunitat i va a la inddstria.

Podriem, doncs , haver fet aixo , un recull d ' estadfstiques , i anar parlant d'aquestes cosec i aquesta
conferencia podria haver estat fins i tot amena , i sobretot poc arriscada . Perque et titilin al final de ser
una mica optimista tampoc es tan greu . 0 que et titllin de ser una mica pessimista fins i tot pot ser ho.
«... aquest Conseller es molt realista , toca molt de peus a terra ......

Hi ha coses curiosissimes , de iota manera , que una interpretacio a tons tambe lo el sect interi- s . Pei
exemple, tots estem d'acord que la pesseta esta massy alta, i que aixo dificulta molt les exportacions.
Pero en canvi les exportacions catalanes han crescut , en els primers quatre mesos d'aquest any, mes,
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fan I'exportaci6 , et trobes amb una explicaci6 molt curiosa i molt interessant . Et trobes que, des de 1;t

uns quarts anys, el gruix de Ies e.xportacions catalanes no es tracta d'exportacions esporadiques,

d'aquclles que es fan per col locar una partida que tc una bona recepci6 , o que hi ha Lin moment de preus

favorables , i s'exporta , sin6 que realment obeeixen it Lin intent seri6s per part d'algunes empreses , potser

no tastes com hauria de ser, pero Lin intent seri6s de penetrar en mercats , creant estructures comercials.

situant - hi estocs per servir als clients. Es a dir, fent alto que sf que cal fer per , de let, polar un pen amh

ferruesa en Lin mercat exterior . I Ilavors, aquestes empreses , davant d'una situaci6 en lit quill CIS marges

de I'exportaci6 se'ls has reduit degut a la cotitzaci6 de la pesseta , prefereixen aguantar encara que sigui

amb un marge molt petit o quasi nul , i potser fins i tot alguna vegada negatiu. per tat de no perdre

I'esforc quc van fer , i continuant mantenint aquella posici6 esperant temps millers . Aquest es un

fenomen interessant , la qual coca vol dir que fins i tot una conferencia , comoda de fer i pot arriscada,

basada en el comentari d'una informaci6 estadistica habilment escollida pot tenir el seu atractiu. Pero

cm va semblar fruit d'aquest respecte que deia abans , a vostes i it la instituci6 on som, que valia la pena

c6rrer un rise, i el rise que valia lit pena c6rrer cs que realment rumies unes quantes cores amb anim

de parlar amb vostes amb molta espontane 'itat, dient aquelles cores quc, no d'un economista , pero si un

que es troba practicant decisions economiques se Ii acudeixen quan pensa no amb Lin Ilibre a lit ma sin6

vivint la realitat , quc pensa quail es posa it actuar sobre temes relacionats amb lit competitivitat.

I Ilavors passa el scguent fenomen : que en Iloc de posar el titol despres de preparar les notes de

la conferencia , ho far a1 rests: primer poses el titol, dius « parlar6 d ' aixo». despres fits les notes i despres

surf el que surf . De manera que vostes jutjaran si el que surf correspon exactament al titol o no. Pero,

vaja, de totes maneres espero que la seva benevolen4a que encara que no s'hi correspongui exactamcnt,

no passi res.

La (Orrlpetiiirat

Tarube parlant do conipetitivitat hi ha molter possibles alternatives. N'hi ha una que consisteix it

fer volar colours, que cs aixo de dir: « Farem el pacte de la competitivitat», i flavors fer uns anuncis per

televisi6 que diguin: <Cal ser competitius». Aixo, la veritat, fora d'alguna observacio que fare al final

sobre actituds de la gent, -i aixo pot influir una mica sobre actituds de lit gent- cs simplement una volada

de colours. En canvi, la competitivitat es Lin fenomen realment molt interessant. I vostes, que son de

I'ofici, o la majoria de vostes, em corregiran si die que la compctitivat es Lin dels fenomens menys hen

estudiats.
Es Lin dell fenomens menys hen estudiats perque hi ha problemes greus de modelar-lo. his models

normalmcnt son rues factihies si intentes explicar I'equilibri. <'Les conditions perque es doni I'equilibri

son aquestes. aquelles o Its de rues enlla». Pero, es clar, el que passa amb la competitivitat es que es

Lill fenomen essencialurent dinamic. Es a dir, fa competitivitat es basa precisament en trencar I'equilibri.

Una situaci6 d'equilibri -aixo ell fisics ho entendrien molt be- seria aquella situaci6 en lit qual no Iii pot

haver transmissi6 de calor perque totes Ies temperatures s'han igualat. Es a dir, hi ha d'haver situations

de desequilibri perque realment abgu les pugui aprofitar i fer una passa cndavant. La naturafesa dinamica

de la competitivitat es una cosa que, si hi ets peI mig, se't presenta amb tota claredat. i de let et cents

molt recomfortat quan un dia, repassant Lin Ilibre, Ilegeixes que aixo ho havia (fit Lin home tan it lustre

coin Schumpeter. El quc passa es que havia passat de moda, pet-6 Schumpeter ho havia dit. Tambe es

veritat quc quasi s'ha (lit tot. 0 sigui quc buscant be pots trohar una cita erudita per donar suport a

quafsevol coca. Pero, vaja, de Iota manera. sempre d6na satisfacci6 trohar una cita erudita que confirma

of que et sembla it tu. 1, efectivament. Schumpeter ho havia dit, fa mopes decades, que la competitivitat

es un fenomen que es essenciafinent de desequilibri, i que per tant s'ha d'estudiar en situacio de

desequilibri i per tant es molt dificil d'estudiar.

Perque a rues it roes passa unit altra coca, i Lis que les conditions generals d'una economia son

iguals per it tots ebs ciutadans, persones fisiques o juridiques, ernpresaris, empreses, que es mouen en

aquest cntorn. i en canvi n'hi ha alguns que son capacos de trohar la manera de trencar aquella situacio,

que per tots rues o menys es per I'estil. i fer Lin pas endavant i ser mes competitiu. Vol dir que si que

hi ha cosec que s'han tie poder identificar, que hi ha elements concrets de competitivat i quc aquests

elements concrets has de fer referencia a les empreses. Perque, potser el que dire ara es esbiaixat, pet-6

deixin-m'ho ter almenys coin a instrument de fil arguruental, em sembla que I'actor principal de la
competitivitat son precisament les empreses. Es it dir, em diran <<oh, be, d'acord. pet-6 hi poden haver
tines conditions generals que afectin totes les empreses quc ell facin molt dificil ser competitivcs».
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pcrtany o caracterit/a aquella crnpresa que la fa flies cornpetitiva. Per tailt . encara quc s igui follies des
del punt de vista del fit argumental admetem que els actors fonamentals de la competitivitat still les
empreses.

Les empreses hail de ser competitives se suposa que aprofitant totes o algunes de Ies oportunitats
que els dona el proccs empresarial i a aixo m ' hi referire molt poc, perque parlar amb un grau tant gran
de generalitat de les empreses es enormement perill6s . Pero , malgrat tot , fern un esquema possible d'una
empresa . L'esquema possible d ' una empresa : es un ens que to un proces lineal i tc unes activitats de
suport . El proces lineal es : aprorisionanrent . produc ci6, venda, distrihuciri. i relacions post-ienda.
Aquests elements son mes o menys importants segons ('empresa concreta, cs a dir, hi pot haver una
empresa en la qual les relacions post-venda no tinguin importancia , per exemple, pet-6 en termer
generals podriem dir que ('esquema es valid . Hi ha tambe unes activitats de suport, que son: la ereaclo
del producte, el dissent/ i redissen.v del producte, les actiritats de marketing , es a dir de fer- se coneixer,
de tenir una imatge aixi o aixa; una activitat de suport importantissima , que Cs el finanscament. Hi ha
una altra activitat, que es la ,gestiir dell recursos humans i coin es maneja el personal que es tc, a tots
els nivells , des de la ma d'obra menys qualificada fins al personal directiu mes qualificat , etc. I Ilavors,
si les activitats de les empreses sun aquestes, la seva competititivat ha de consistir en que fa niolt he
o totes aquestes coses o algunes d'aquestes coses. I Ilavors, quan t'ho mires mes t'adones , i aixo Iliga
amb la segona part del titol , , Mirant al 92 >>, t'adones que en el moil modern , a I'economia moderna,
la competitivitat de Ies empreses es juga en on terrenv de joc que es neeessi)riament el terrenv de joc
internacional.

Jo de vegades ho dic, quan parlo amb grups d'empresaris , si ve al cas, perque it mes a mes em
scmbla que es un missatge ho de donar . L'entrcnador d'aquell equip de futhol que digues quc pensa
guanyar la Iliga a base de jugar nomes a ('area propia seria un molt rnal entrenador . Es a dir, el camp
de joc d'un partit de futhol es tot el camp . Quin cs el camp de joc rellevant per a Ies empreses, en el
man modern i occidental, d ' iniciativa privada ? El camp de joc es un camp de joc mundial, per a algunes
empreses aixo potser cs exagerat . Pero segur que Cs internacional . I segur que per a Ies empreses dell
estats que el 92 s'integraran en aquest Mercat Unic, segurissim que es el Mercat Unic. Nomes em puc
imaginar casos molt especials i molt especialitzats que puguin realment ser competitives les empreses
contemplant un trosset petit de tot aquest territori, de tot aquest mercat que se ' ns obre. I aixo, que el
camp de joc es mundial, es veritat en tots els aspectes d'aquells processos : I'aprovisonament, la
produccio , la venda ... que deiem fa un moment que son ('empresa.

Els explicare un cas que illustra aixo que dic. Hi ha una empresa catalana , estrictament catalana,
i I'he triada perque es molt facil posar exemples de multinacionals , una empresa estrictament catalana
que to un mercat absolutament mundial, que fa un producte altament tecnificat , fa una cosa que se'n diu
sinteritzats . Es a dir, es la metal ldrgia de la pots. I aquesta empresa ha de vendre a tot ei mon perque
els sous clients son els fabricants de computadors i els fabricants de cotxes... cs clar, ha de vendre a tot
el mein . Si digues < el mercat es la demarcaci6 de Barcelona » doncs poca coca faria . Aix6 es obvi. Pero
a mi m'agrada it lustrar amb aquest exemple un cas d' aproi'i s ionantent internacional. Aquesta empresa
fahrica un tipus de peces que ells fan els primers passos de la produccio , la primera sinteritzaci6 , Ilavors,
aquelles peces Ies envien al Jap6. Al Jap6 tenen un subministrador que cot Iota a aquelles peces dos
elements de ceramica altament tecnica . Perque els ha anat a huscat al Jap6 ? Per quc cs alla on els troba
i els hi fan be de preu . I aquella pe4a torna cap aqui , se Ii fa el mecanitzat final, i es expedida arreu
del moll a les deferents plantes de producci6 d'un gran fabricant de computadors . Aquest home. quan
es va plantejar el proccs de fabricaci6 d'aquesta pe4a i el disseny d ' aquesta pe4a, i servir a Ics necesitats
d'un dell sous clients, no s'ho va plantejar amb una mentalitat local de ,oh, escolta, el mercat Cs...>>.
No, no . Per a I'aprovisionament va pensar en el m6n, per ales vendes ja hi havia pensat, pero per a
I'aprovisionament ell va contemplar el que hi havia disponible al mon . I aquesta es una pe4a prou hen
dissenyada i prou hen feta , i amb prou qualitat perque aguanti ... Vostes imaginin - se una pe4a que
resisteix el cost de fabricaci6 aqui, el cost de transport fins at Jap6, la incorporaci6 dels dos elements
ceramics, fa tornada cap aqui, el mecanitzat final i I'expedici6 arreu del m6n . Vol dir que quan parlem
d'aIIO de << Es que hem de tenir empreses que tinguin uns productes amb un all valor afegit». Aquest en
(fell ser un . Per tant , a tots els processor , en el proces d'aprovisionament , en el proces de producci6 diu
<<saps que esta passant ara'? Esta passant que alguns confeccionistes posen plantes als paisos del
Magreb ,,. Doncs molt be . Si la manera de sobreviure i de tirar endavant els nostres confeccionistes es
que posin ptantes al Magreb, que posin ptantes al Magreb . mentre els centres de decisio siguin aqui.
Alga deia els centres de decisi6 i els centres de disseny. « Home , els centres de disseny, miri, sap quc'?
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Es que jo fabrico el Magreb, pero a mes a mes em faig dissenyar per un italic, i a mes a mes alguna

vegada contracto algun dissenyador frances per a Ics peces de no se que». Dories, escolti'm, no passa

res. No passa res perque, en el tons, he de dir que I'empresa es d'aila on hi ha els centres de dccisio.

Per tant, el terreny de joc de la competitivitat es el terreny mundial i. almenys, amb tota la certesa

el del Mercat Comu, i a mes a mes 1'empresari quc no s'ho miri en aquest ambit, i que no procuri ser

competitu en tots i cada un dels processor, o almenys en eis mes importants processos dc la seva

empresa, no es competitiu. I la competitivitat d'un pals es la competitivitat de les seves empreses.

En aixo podem aprofundir mes. Jo intentare fer-ho. No cal dir, per exemple. la importancia d'una

visio clara d'un dels suposits, d'un dels elerneni.c do suport a les empreses en el terreny de la com-

petitivitat, el financer. Si es veritat que Ics empreses han de ser competitives a nivell internacional,

perque Si es limiter i tanquen en el scu mercat deixen de ser-ho al cap de poc temps. I que per tart han

de sortir. Han de tenir una situacio financera adequada. En aquests moments ens estem trobant amb

casos d'empreses, que son competitives inicialment, quc es Ilencen a una expansi6 internacional perque

son competitives, perque tenen producte, perque tenon disseny, perque tenen un prcu ho, i quc en canvi

s'cntonsen en el moment que fan aquesta sortida it ['exterior. Tampoc son moltes, pet-6 cis passa aixo,

perque s'han descuidat d'aqueiia cosa tan senzilla que diu que si to vens 10 a ]'any, i cobres a 90 dies,

has de poder finan4ar un compte de clients de 2,5: i que simplement no han comptat que ]'augment de

vendes provocat per aquella sortida a ['exterior necessita el financament del circulant tent aqucll compte

de la vella tan senziii quc dill: «Estoc a finan4ar mes clients a financer menys proveidors normals es

una necessitat do finan4ament tan estable corn la que has d'invertir en maquinaria,,. Perque Cs hen clar

que el tons de maniobra definit tai com acabo de fer requereix un finanFament estable 1 no a curt termini.

Peru ara m'agradaria abandonar les consideracions sobre les empreses per durant CIS pruxims

minuts intentar esbrinar quips son eis elements que fan que un pats sigui la base, sigui el lioc, sigui la

sell d'empreses competitives. O, dit d'una altra ntanera: quines caracteristiques d'un pals fomenten In

competitivitat de les seves empreses. O, si vostes volen, encara (lit d'una altra manera: quines acciones

pot fer el govern d'un pals per a promoure la competitivitat de les seves empreses? Perque. si arribem

a identificar quires son les caracteristiques d'un pals que fa que les seves empreses siguin competitives.

es clar, Pent accions que prontoguin alto aconseguirem que les empreses siguin flies competitives. I ara

cstic arribant al mclt del que jo volia dir, que a la millor es decebedor, no ho se. Peru essencialmcnt

el que it mi m'agradaria Cs esbrinar aixo, i fare aquesta reflexio en veu alta amb vostes: quines coses,

quires caracteristiques dun pats fan que les seves empreses siguin mes competitives? De la quill coca

es podria deduir amb certa facilitat quines serien les accions que hauria de fer el poder public d'aquell

pals per it fomentar aixo.

Per nmi, es poden classificar en quatre grups cis elements que fan que un pals fomenti in
competitivitat, que un pals sigui un terreny abonat perque les seves empreses siguin competitives. I em

sembla que son: els Jarvnrs de produecici, que a mi m'agradaria mes dir-ne factors de cnnrpetitivitat, per

un altrc canto. les iaracterlsques de la demanda interna, en tercer Iloc, el tei.vit industrial domestic, i

en quart [loc. I'estrategia de les empreses. la seva estructura i un concepte que jo en dic rivalitat i que

intentare explicar mes endavant.

Factors de competitivitat

Quan die factors de produccio vull fugir intencionadament d'aquella concepcio rtes classica quc

diLl quc cis factors son la ma d'obra, la terra conreable, eis recursos naturals i el capital, I'estoc de

capital. En vull fugir perque em sembla que es insuficient i cal entrar amb mes detail, en aquestes cosec.

I la manera d'entrar-hi amb mes detail es intentar fer una jerarquitzacio d'aquests factors de compe-

titivitat. A mi ern sembla que aquests factors es poden classificar en: basics, en el sentit de senzills o

simples, i avan4ats. Posare examples. Per exemple, recursos naturals. En aquest pals hi ha petroii. Aixo

es un recurs natural basic, elemental, senzill. Contraposicio, perque s'entengui el que vull dir. en aquest

pals hi ha una xarxa avancada do teleconutnicacions moderna. M'explico. En aquest pals, recurs basic,

hi ha ma cl'obra. Recurs avancat: en aquest pals hi ha personal aitament qualificat. Es a dir, recurs brut,

hulk, que dirien Cis anglesos. Ma d'obra, aixo es un recurs dels quc jo en dic basics o senzills. En aquest

pals hi ha tres pohitecnics de primerissima fila que treuen uns graduats preparadfssims en aixo, aixo i

allu: aixo es un recurs avan4at. Es a dir, cis recursos basics, senzills: recursos naturals, ma d'obra, terra
cultivable, infrastructures de Ics flies elementals. Perque, es char, vostes comprendran que la distinci6

entre recursos basics senzills i recursos avan4ats es una distincid de grau i dinamica, per tint, que amb

el temps evoluciona. Fa 70 anys, per ally eis anys 20, segurament tenir una bona xarxa de carreteres
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normals, adoquinades, era un recurs avancat. Avui dia, tenir una xarxa normal de carreteres, i si les tens
adoquinades i sense asfaltar, es un recurs mes aviat d'estar per casar i dolentor. Per tant. aixo evoluciona
amb el temps. Al comen4ament del vapor, tenir gent entrenada a fer anar maquines de vapor era un
recurs avancat. Avui dia no ho seria. Recursos avangats: telecomunicacions, comunicacions sofisticades,
personal altament entrenat, universitat, institucions de recerca.

Aquesta distincio entre recursos basics i avancats em sembla que pot ser util. Per exemple, i situats
a casa nostra: l'existencia a Catalunya d'una magnifica escola de telecomunicacions, mes una magnifica
institucio privada, que si no recordo malament es de La Salle, sobre telecomunicacions, ens dona un
recurs avancat, que es un personal altament qualificat en telecomunicacions. Jo he estat veient empreses
catalanes, no moltes pero si existents i competitives, avangadissimes en el terreny de les telecomuni-
cacions que estan fent productes altissimament competitius a Europa, que se situen en els sate) tits de
comunicacions que llen4a I'Agencia Espacial Europea. I aixo es degut a I'existencia de les escoles,
perque a mes a mes es curiosissim: aquestes empreses han estat fundades i tuncionen per graduats
d'aquestes institucions que acabo de dir. Permetin-me dir que crec tambe que I'existcncia a Catalunya
de dues institucions tan notables en el terreny do la formacio empresarial corn son ESADE i IESE forma
part tambe d'aquesta dotacio de recursos avan4ats que to la societal catalana. Han tingut un paper
important en aquest terreny. I ho cito corn a exemple. Suposo que el let de tenir una Universitat
Politecnica que, quan es fa a les publications el ranquing d'universitats a Europa, de tot I'Estat espanyol
I'unica que surt es la Politecnica de Catalunya, que es un factor important a I'hora de ser competitius.
I quan es disposa d'un laboratori d'assaigs ben equipat, o quan es disposa d'aixo i d'allo. Quan es
disposa d'un centre de transferencia de tecnologia que fan que les universitats i les empreses, que
tradicionalment no havien estat en contacte, es posin en contacte i comencin a treballar junts. AixO es
un recurs avanqat i un clement de competitivitat. Els paisos mes competititus tenen aquestes cores i les
fan servir.

Una altra manera de conceptualitzar aixo dels recursos, que potser no dona taut de si corn la que
acabo de dir, si es que dona alguna coca, es els recursos generalitzats i els recursos especialitzats. Per
exemple, un recurs pot ser avangat, com son les telecomunicacions sofisticades, pero en canvi es
generalitzat. Normalment, un sistema de comunicacions, per avanqat que sigui, esta a I'abast. 0 les
autopistes, etc. Pero en canvi n'hi ha d'especialitzats, corn poden ser el que els deia abans, 1'escola de
telecomunicacions. Es un recurs avan4at i especialitzat. 0 com pot ser, el dia que la tinguem, una planta
experimental de quimica Tina. Es un recurs avan4at i especialitzat. Llavors, it mi em fa la impressio que
no m'erro massa si afirmo que un factor de competitivitat important dell paisos que volen que les sever
empreses siguin competitives es tenir recursos avancats i especialitzats. De vegades no es pot tenir tot.
i de vegades resulta que t'hauras de conformar amb alguns recursos d'aquests i no en podras tenir un
gran ventall. Pero aimenys val la pena l'intent de fer-ho, perque el que es segur es que si no ho fas no
seras cornpetitiu en res. I si ho fas pots arribar a ser competitiu en algunes coses, no en totes. Tampoc
s'hi deu poder aspirar.

Si realment identifiquem que els paisos que promouen la competitivitat de les seves empreses son
paisos que tenen i gencren i rnanienen recursos avancats i especialitzats aixo to ('avantatge per mi, que
cs una guia per I'actuacio. Ara suposo que queda mes clar alto que deia abans, que m'havia interessat
aquesta Iinia de raonament. que es molt arriscada perque com que de let estas entrant en un camp una
mica verge, et pots trobar perfectarnent dient hajanades. Pero, si aquesta retlexio porta a actuations utils,
el rise haura valgut la pena.

Per exemple, es evident que l'estoc de dissenyadors especialitzats en automohils ha esiat un
avantatge competitiu importantissim per a la industria automobilistica italiana. I e.s evident que nosaltres
hauriem de ser capa4os de treure profit de I'existencia d'un cert estoc petit. pert existent, de
dissenyadors sofisticats, per exernple, en el terreny del motociclisme, a Catalunya. I no vull citar noms,
pero son coneguts.

Els fare una altra afirmacio, arriscada, perque tampoc no es tracta de quc estiguem tots d'acord.
No busco estar d'acord, simplement busco posar coses sobre la taula que provoquin un cert desenca-
denament de pensarnent. o almenys una polemica. Afirmo que, contrariament al que semblaria a printera
vista, i el que s'havia dit i escrit de vegades, els recursos basics i generics son cls mes volatils, sun els
que si alguna vegada i per uns mesos o per uns anys confereixen un avantatge competitiu, tenen
tendencia a perdre-la. I els citare, es que hi ha exemples clarissims, d'aixb, nr.'r d'obra barata. Escoltin:
el pals que basa el seu avantatge competitiu en ma d'ohra harata, se Ii volatilitza, perque se Ii encreix
si to exit. Hi ha un altre exemple tambc absolutament notable. Vostes saben quc els va passar als paisos
crabs amb el recurs natural, que es d'aquests quc jo en die basics i generics, el petroli?

94



I n v a i i i r L t n " : n : t n l : I Ll c ' 1[11 1111 T i n a L I I II I. I'LL, I L.I„ic Ali .ul)Lta,w d" Li rr.tii,,l tliir .lIv M

prosuca Cn el, pa i indu,Uialit/at, 5.i Icr que pcnlc„in i'as antatgc raild.Unent. L, a dir. el. n.nilat-'c,

hasats en recursos generics i no especialitzats nomes son dtils temporalment , i hall de ser aprofitats, pels

paisos , per, durant el temps que cis es dtil, crear aitres dell avantatges mes sofisticats, avan4ats i

especialitzats . En el cas de Catalunya , aixo no m'impulsa a prendre cap accio, perque corn que no en

tenim cap , d'aquests recursos generics i basics, ma d ' obra cara , no tenim recursos naturals etc. no cal

que me ' n preocupi , d'aquests. Pero em sembla que es titil i bo que no ens dediqucm a somniar que

podria ser si fos d'una altra manera i tinguessim . Perque no, perque el que hauriem de fer cs espavilar-

nos perque I'avantatge derivat d'un recurs basic i generic es perd rapidament , i la historia n'est,'t plena,

de casos.

Tamhc es pot dir que els recursos son en certa menera classificahles en heredats i treats, i que els

bons , es a dir cis avan4ats , els que jo en die avan4ats i especialitzats , son creats . I que a mes a rues

I'esfor4 de creaci6 d'aquests recursos es constant , i el de manteniment d'aquests recursos tamhe. Per

exemple : es evidentment treat Lill recurs que consisteix it tenir Lin estoc important de gent molt preparada

tccnicament i avancada : it tenir una bona estructura de recerca : a tenir infrastructures avan4ades de

comtunicacions i telecomunicacions . Tot aixo es una cosa que si no es va fent constantment I'esfor4 de

mantenir- ho en Punta , avan4at i sofisticat , es perd . Per tant , aquests son els recursos que ha d ' intentar

promoure aqueli pals que vol tenir empreses competitives . I a mes a rues, encara hi ha una altra cosa,

i cs una rellexi6 final sobre el terra dels recursos . De vegades I'ahundancia d'un recurs Iluny de tenir

efectes positius cis to negatius , provoca desavantatges selectius. Que vull dir, amb aixo? Vull dir al16

que de vegades s'explica dient que els paisos que se n'han sortit millor en el m6n modern de la

competitivitat sun aquells que precisament tenien de sortida un desafiament molt fort , perque no tenien

recursos naturals. Quin recurs hasic i generic tc per exemple Suissa ? Recurs d'aquells basics, en el sentit

de senzills ? Home, de let, cncrgia hidraulica . L'dnic . Peril aquest cs un que va ser important molt tard.

Quin recurs basic, en el sentit de senz.ill i generic, to el Japo? Com estava el Japo, en acahar la guerra?

Quin recurs basic i generic tenia? Cap . Es a dir , el Japo, Suissa, Holanda, Dinamarca, Succia . ens donen

exemples de paisos amb recursos basics i generics , escassos . i que han construct un all nivell do

competitivitat precisament a base d'intentar superar el handicap que tenien. Recursos basics i generics

ahundants cis tc ('Argentina . Recursos basics i generics abundants els tc el Brasil . En un diari vaig Ilegir

aquests dies un article de I'amhaixador argenti que era dramatic . El President de la Generalitat aquells

(lies estava tent aquest discurs , que es habitual en ell. Deia o el Jap6 es un pats que no to recursos

naturals , que es relativament petit de superficie , i que en canvi l'dnic que to de realment important cs

el trehall dels japoncsos ». Es clar , Catalunya, a distancia, i munaris mutandis, es nn pats que pot

comprendre perfectament els japonesos , perque nosaltres ens trobem igual: un pais petit, relativament

molt mes petit, sense recursos naturals, i que si alguna cosa tenim es el trehall en tots cis sentits do la

seva gent. Doncs, aquells dies sortia un article de I'ambaixador argenti al Japo que era dramatic , perque

el licgies i dcia exsatament el contrari . Deia que ('Argentina es un gran pats. que to de tot , que to cis

recursos naturals que es necessiten ... i no vaig Ilegir mes . Perque la conciusi6 a la qual s'havia d'arribar

es ohvia. Pero realment feia una certa angoixa , Ilegir alto. I el que estic dient es precisament aixo: que

de vegades cis desafiaments , que son fruit dunes mancances , provoquen reaccions que despres situen

aqueli que ha estat desafiat en Lin avantatge competitiu importantissim . I aixo torna a ser una teoria molt

vella. A ningd de vostes se'ls escapara que, en el terreny de la filosofia de la historia , fa molts ant's que

ho va escriure Toynhee , que tambe es un altre daquells autors que degut a motius que Lambe tots

coneixem no ha estat de moda durant molts anys . Pero de fet caldria que el torncssim a Ilegir, perque

la seva teoria del desatiament i la seva resposta val la pena, perque es aplicabie a molts camps, entre

aitres aquests.

/)emnnda interim

Passem al scgon aspecte del que jo deia que tenen inlluencia sohrc la competitivitat de les
empreses que estan situades en nn pals i que aquelI pais es la seva base d'operacions, que cs Ili dema/ur
interfnr. Quc vull dir. amb aixo? No vull dir alto tan senzill que deu ser veritat. Pero em sembla que
ell el fons forma part de Its coses que m'interessen menys avui. perque avui m'interessen nkcs aquelles
que es poden identilicar i donen Hoc a una possihilitat d'actuacio. Deu ser veritat que la demanda interna
dun Pais, Si cs prow grossa perque puguis produir rapidament economics d'escala, den dollar algun
avantatge compctitu. Pero en canvi ha ha musts d'exemples que demostren que aixo no cal, Pero que
en canvi la demanda interna ,adequada» pot ser molt dtil por promoure Ili competitivitat de Its
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industria es va desenvolupar fonamentalment it Alenianya i Estats Units, es va desenvolupar molt be,
i en forma molt competitiva a Alemanya i els Estats Units , entre altres raons perque hi havia una base
importantissinm de demanda sofisticada d'aparells de reproduccio musical . Es a dir , en un pais on no
hi hagi aficiu musical es molt dificil que surti una industria competitiva d ' alta fidelitat . Al reves: en un
pals on hi ha una demanda sofisticada de consum musical de qualitat , es quan es genera una industria
d'alta fidelitat que Ilavors pot anar a conipetir amb molt avantatge en relacio amb les industries
electroniques de reproduccio de so que ban nascut en altres paisos. No es tant el volum de la demanda
interna com t'especificitat o qualitat de la demanda interna . Deixim polar un altre exemple que potser
es encara mes evident : cis anys 20, per ally ('any 20 o 21 -segurament que en aquesta casa hi deu haver
informacio sobre aixo es van fer a Barcelona experiments de transmissiu d'imatges sobre paper per
telcfon i per ones de radio . Em sembla recordar que va ser l'impulsor de Radio Barcelona qui havia let
experiments en aquest sentit . Era una tecnica que ara es comercialitza i s'en diu fax . Pero es va oblidar.
Per que ? Perque els paisos occidentals , que tenim un alfabet de 27 Iletres t o, si vostes volen, el ciril lie...
Quants en te , el cirfl lie? No ho se, pero to un nombre limitat de caracters) el que se'ns acut quan volem
transmetre textos es enviar 27 senyals diferenciats , de tal manera que quan jo premo la Iletra A at (eclat,
per I'altre canto hi hagi un martellet que piqui la Iletra A. I aixo es relativament senzill . Vostes
s'inutginen el problem, d'un japones intentant fer un telex? Tindra el problema del teclat , per cot engar.
Llavors, es aquesta necessitat de la demanda interna a transmetre pagines manuscrites el que provoca
que es ressusciti una tecnica tan antiga com es la transmissiu d'imatges escrites dipositades sobre un
paper per cable i que es comercialitzi amb empenta al Japo, i que Ilavors salti les fronteres, i ara ens
hi hem acostumtat tots, perque envies la pagina mecanografiada , que igual la podies haver enviat per
telex, que es el que feiem abans que sorbs la invasio de la fax, pero a sobre hi has let trey anotacions
a ma, has subraillat aquelles trey cosec ... I ara tots hi trobem gust . Pero cs que el fax s'havia inventat
abans, pero nornes es podia inventar comercialment i competitivament al Japo o a la Xina, o it un pals
d'aquests que tenen un alfabet absolutament intransmissible pels medis amb que cis occidentals ho
pensem . Aquest es un exemple que em sembla molt pur i de vegades els exemples que son mass.a purl

perden for4a . Pero el quc vull dir cs aixo: no nomes Ia quantitat do la demanda interna , que pot provocar

unes economies d'escala que Ilavors et permeten sortir a ('exterior millor , sing que en molts casos cs
la qualitat de la demanda interna la que fa que puguis sortir competitivament a 1'exterior.

I hi ha exemples no tan purs i per tant mes interessants que aixo del fax, com es per exemple,
vostes creuen que I'exigencia del mercat interior de qualitat respecte al disseny de naoda a Italia no els
ha let ser mes competitius per sortir despres a ('exterior ? Es a dir, si els italians haguessin estat gent
amb mal gust per vestir, haurien generat altres industries competitives , pero no industria del vestit
competitiva . Es a dir , la qualitat d ' una demanda interna pot generar empreses competitives cap a

('exterior . 0 cis cotxes . El gust dels italians pels cotxes rapids hen dissenyats ha generat un pool de

dissenyadors , que aixo sempre es interactiu, i at final ha sortir una industria altament competitiva de
cotxes sofisticats.

No estic dient que ens hem d ' oblidar de la cotitzacio de la pesseta i del preu del diner . Estic dient
que hi ha molts altres elements de competitivitat , que promouen la competitivitat de les empreses que
estan ubicades en un pais.

El crei.iente/it de la demanda interna
Una demanda interna que davant un producte respongui amb rapidesa, com va ser el cas del Jap6

en aquest exemple del fax, anima a les empreses a fer grans esfor4os d'inversio en investigacio i

desenvolupament, la qual coca fa que es situin rapidament en un nivell molt per sobre dels seus

competidors incipients possibles en paisos exteriors. Fixin-se doncs, i deixo el terra de la demanda

interna. En el terra de la demanda interna ens estem trobant novament que es la seva qualitat i la seva

dinamica, mes clue no pas la seva quantitat, el que influeix en la competitivitat de les empreses. I flavors
vostes em poden dir: « l aixo a quins cursor d'accio et porta'?». Doves aixo et porta a cursor d'acciu molt

clars. Et porta al curs d'accio seguent, per exemple: Nosaltres fa temps que fcm un esfor4 importat. for4a

reeixit en el terra del disseny. I donem suport al BCD i fem exposicions de disseny catala, i niirem de
promoure un cert gust pel disseny. Per que? Doncs perque estem conven4uts que si nosaltres creern un

gust intern per les cosec hen dissenyades, estimularem les empreses que se situaran en una situaciu

competitiva favorable respecte a ('exterior. I aixo s'esta veient en un terreny tan interessant, i que esta

recollint el desafiament, com es per exemple el dels mobles. En aquest moment tenim empreses altament
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I ara vaster, cs a dir tots ell economistes yue tenen ayuelle formacio basica, sblida i a mes a mes
amb one rstnictura mental ben formada en la seva discipline, em diran: « home, el yue ens dius son allo
yue ee'n diu economies externes...». Molt be, doncs poteer si. Perb la presencia d'un teixit industrial
dens, yuc permcti uperacions hen fetes de subcontractacio, yue ofereixi habilitate complementaries
priiximrs i asseyuibles, yue Boni a lee empreses un conjunt de pawe^idors altament competitiws i
yualificals, tut aixi^ promou la competitivitat de lee meteixes empreses. Es a dir. ayuella empresa yue
ell seue pruveidors son altament competitius, en aquell sentit yue hem dit abans, sc li transfereiz una
part d'uyuella competivitat, i en pot fer us cap a fora. En el terreny de I'electronica yuc jo ell parlavi
abans, I'clcctronirc mull sofisticxda de telecomunicxcions, I'existencia en el pail d'una base electrunica
menys sufisticada Pero do qualitat es molt util. Perque molter vegades ayuelles empreses es poden
concentrar, elles, en ayuells elements del component produ^it yue fins i tot no tenen cadena de pnxluccici
en el sentit classic, peryuc ha de ser un enginyer en telecomunicacions el yue Ies nnulla i el yuc lee
,ijusta. I Ilivors quc passa° Que toes ell subconjunts menys sofisticats yue formen pan de I'aparell poden
scr suhcuntractats amb un alts empresa yue ho fa prou be, a nivell diyuell subcunjunt amb I'esutlvi
correspunrnt d'inversio yuc permet coneentrcr-se en ell aspectes dalte especialitat. Es clir, en el
moment yuc dius: «... doncs ara farem competitive Extremadura. Doncs no hi ha manes. «I a mes a
mes hi farem elertr<mica de puma». Doncs no hi ha manes, no perque nu es puguin trmsplanter elguns
cervells alla, lino peryuc el yue no hi ha, o eerie carissim de muntar, es allb altre, es el teixit industrial
dens, yuc es done supurt mutuament.

De vegndes hi ha habilitate yuc es transfcreixen molt facilment dunes industries a lee altrrs. Hi
ha un car, yue jo nu he vist mai explicit uls papers i ale Ilibres, peril yuc el vaig vivre to molts anys.
Quin tcnie IcJ anys, vaig fer la meva primes surtida a 1'exterior, yue ^:^ consistir a anar-me'n a trehallar
dos cellos, eprofitani Ice vacances de I'Escola d'Enginyers, a llalia. I vaig aternir en un publet del
Pianwnt yuc es diu Valduggia. Valduggia era un poblet conegut, a pan de perque hi havia una empresa
teztil de certi importanria, peryuc hi havia una industria [radicional de fonedors de campanrs. En
ayuells anys, es vu comen4ar a desenvolupar el gust per Ies aixetes modernes i amb un fort contingut
de disseny i resulta yue Ies aixetes es fan do hronze, fonent bronze, mecxnitrant bronze, ajustant bronze.
Re, doncs resulta yuc un dell nuclis importants d'ayuesta industria de Ies aixetes i^alianes alt:uneni
competitive i productive i yue ven arreu del Hain, precisament es d'ayuella comarca en la goal hi havia
ones hehiliucts interiors, -yue enaira hi son, perque encara en fabriyuen, de campanes, de fonedors de
campanes, i ayuelles habilitate existents es van transferir cap a una nova aplicaci6 de fer aixetes
sofisticadcs.

Ayui ens podriem extendre molt. La inexistcncia d'un teixit industrial de supurt ce cl yuc fa vcr
fracassar alguns dell experiments de poll de desenvolupament del pla de desenvolupament yuc vostcs
recordaran. Peryuc nu es put crear el hail. PerZi Ilavors, fem-ho al revel i poseur-ho pel positiu; aprofitem
yue el tcnim. Per Iant, intereccio, relucio, aprofitar Ies in[eraccions moltissim, jo ell podria avorrir
Ilarguissinrunent, pcrZi no ho fare. Passem doncs a una alts questio.

F,.^trati^^in de le.c enrpre.+es

^lr^inirl in^rc^nuc^incucl

(1uc vull dir, amh aixii? Vull dir yue si eI terreny de joc de la compeiitivitat es intcrnacional, ayuell
pail yur tingui uns ciutadans yuc sortir a 1'exteriur ell feel angunia, yue no parlin idiumes, yue diguin
«eecului, cum a case, enlluc», evidenunent sera un pals menys competitiu, yue si ell seas ciutadans son
capa4us d'egafar la nrdeta i anar-se'n a vendre al Paquistan, a yuc si ell ciutadans son cepa4os d'agafar
la camera liner-se'n a Dinamarca a fer un ecurd amb una empresa experti en fermentacions lactiyues
yue servira per aixo i per allo. Pcr tart, una uctitud absolu^ament oberta i internarionel, absolutament
dccidida a yuc el camp de joc es el mon. Ayui hi ha vies d'ectuacio. Es a dir: yuc poden fer ell pullers
publics per a pronunire aixo'? Doncs poden promoure I'enseny.unent d'idiomes. Absulutament basic.
ell Catalans hem tingut avantatge, en aixo, peryuc cum yue de petitets ens hem acostumat yue d'ayuest
nwble yuc tine al davant se'n put dir al matrix temps, i es la mateixa Cosa, «mest^» i «taula», despres
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a alguns ntcsctaris, yuc cl dia quc descrohrcixcn quc d'aix6 uns alines cn diucn tahlc». doncs diucn

« yuc hahlen en cristiano ,,. Dories aquestes actituds son molt importants peryuc un pais sigui competitiu.

I es poden fomentar i sham de fomentar . No hi insistire mes perque es prou clar.

My( this empresarials
Una altra gran tematica es la dels ohjectius empresarials i els ob ectius personals. Quart a un pais

les societats tenen un accionariat que el seu objectiu es el benefici a curt termini, que miren

constantment el report trimestral per veure si venen o conserven I'accio, aquests paisos provoqucn una

tensio de resultats a curt termini per part dels directius de les empreses, quc fan que aquests decideixen

no ter aquelles inversions que reforcen la competitivitat a mig i llarg termini, corn son les inversions

en investigaci6, recerca i desenvolupament. I aquest es un greu problema quc esta patint en aquests

moments I'economia dels Estats Units en front de la del Jap6. Es a dir, la pressio constant de la

informacio financera trimestral que fa que l'accionista, a la vista dels heneficis del trimestre. decideixi

si ven o no ven, i per tant si ven i'accio baixa i es desencadena tot, aquesta pressio constant, la pressio

sobre I'equip directiu, en el sentit de que si durant quatre trimestres cis resultats no son prou hone, i

Ilavors baixa la cotitzaci6 i salta I'equip directiu, aquesta pressio fa que cap directiu prengui decisions

yue comprometin la rendibilitat immediata a curt termini en benefici de I'increnient de competitivitat

tutura. En canvi, cis paisos que tenen una estructura de capital en mans de, o he uns individus disposals

a dir: «aqui estem treballant pennant tambc en el futur, pensant a Ilarg termini. i no pensant nomes en

el benefici trimestral-, o he que el quc tenen es una tradici6 d'accionariat en mans ('institutions del

tipus de les companyics d'assegurances. que no van comprant i venent constantment sino que mantenen

les sever carteres i esperen resultats mes estahles, doncs aquests paisos tenen una posicio competitiva

mes forta. Es a dir, l'ohjectiu de I'empresa entes com a objectiu de l'accionariat es un factor molt

determinant de si aquella empresa sera competitiva dema o no. I si aixo es general en el pais, el I'a Ines

o menys competitiu.

Ohjectius personals
Aquell pats on els directius de les empreses busquen la seva rcalitzacio com a professionals a

traves del treball i de la feina ben feta, es mes competitiu quc aquells paisos en cis quals els directius

husquen la seva realitzacib personal en gastar-se rapidament tent de jet-set, els diners que guanyen. I

una coca tan elemental coin aquesta, es un problema de moral, en el sentit mes ampli de la paraula. de

moral de treball o de moral de feina ben feta. Aix6 es un gran element de competitivitat. El prestigi

social: aqui vane passar uns ant's que van esser enormement perillosos. A principis dels 70 hi va haver

una epoca en la qual era molt mal vist ser empresari. Aix6 que era molt perill6s s'ha superat. Aquell

pais que genera, a traves dels seas creadors d'opinio, un desprestigi de la professi6 d'empresari, o un

desprestigi de la professi6 d'investigador per a empresa, no d'investigador pur, que aquest esta sempre

per sobre del be i del mal, aquell pais sera menys competitiu. 0 be, coin esta passant ara: aquell pais

quc fa el moviment pendular, i des de dir que tots els empresaris sbn uns indesitjahlcs, que es el que

es deia cis anys 70, passa a dir «els empresaris son sensacionals, guanys rapids i it ensenyar els diners

de seguida, i formar part de la jet-set tan rapidament com puguin aquest pais tampoc sera competitiu.

Per tint, les actituds, els objectius personals, el prestigi social, cs molt determinant de la competitivitat.

Es prestigi6s ser un professional seri6s'? Es prestigi6s ser un bon investigador de productes

aplicats? Per exemple, es prestigi6s ser un graduat de FP-II? Perque Ics empreses siguin competitives

necessiten enginyers en telecomunicacions, pero tambc necessiten molt, i aix6 palpant les empreses pel

pals ho notes, necessiten molt i molts bons professionals, que sbn els de la formaci6 professional de

segon nivell, o graduats en carreres de grau mig. Qualsevol societal ha de dollar reconcixement a aix6.

perque si no n'hi d6na, aquella societal tindra empreses que no seran competitive,,.

Rivalitat
Finalment, i acabo ja, I'ultim subpunt de I'ultim punt. Es el quc to anomeno la riralitat. Aquest

es un que cm va sortir aixi, quan preparava aquestes notes. Vaig estar teniptat d'esborrar-lo, Pero dcspres

vaig pensar ,no I'eshorris, perque aixo tambe to la seva gracia», peryuc em sembla quc es veritat. Hi

ha cores tan curioses yuc fbmenten la competitivitat de les empreseses. i per tant dels paisos, coin la

ricolian interna, i aix6 tambe explica per que moltes vegades els sectors molt competitius estan

geograficament concentrate. Jo els explicare un cas que es quasi trivial, pet-6 despres parlarem de casos
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loc. Icri' ' \qw a ( atalun.'t Iii i%[ Juc. cnipic c' del i ini twill yuc uii altanirni t 1\ c' II
rani tcxtil Cs omit allo que els castellans en diueii . sariopinto ,,, yuc C's una paraula flue sempre ni'ha
let gracia. EI m6n tcxtil es moll variat i en aquestS moments hi ha alguns subsectors del tcxtil yue estan
passant tins moments dilicils. Pero en canvi n'hi ha d'altres yuc van molt he, per raons de moda, corn
pot ser per exemple cl de I'estanipacio . En canvi, n'hi ha un que va curiosament molt be. peryue a mes
a mes eS Lin subsector del text ii Clue depcn de I'activitat de la construcci6 . I tots sahern que en aquests
moments I'activitat de la construccid es manic grades a la inversi6 publica , pero no es que la de
I'habitill ge privat sigui nretnenda. Doncs aquells senyors als quals em relereixo es dediquen a fahricar
tuba per a la liar . i basicament cortines I visillos. Si algii de vostes sap el nom , no el digui peryue 110
cal. Sdn dos . I cis dos executius de Ies dues enpreses son arnics. es trohen soviet i des de sempre ha
existir entre ells una rivalitat notable . A veure qui ho fa Tiles he. "Doncs jo ara em planto it Franca,).
Doncs jo ara em planto a Italia),. «Doncs ara jo nutnto una xarxa de servei directs ally». Doncs molt

he. Sahen yue aquesta rivalitat ha let d ' aquestes dues empreses aitament competitives ? En aqucsts
moments estan aguantant be la nienor vcnda d'hahitatges perquc a causa , entre altres cores . d'aquesta
rivalitat ham penetrat mercats exteriors tine cis ham protegit contra les oscil lacions d'aqui . Pert es (pie
aixo, historicament ha estat aixi en molts casos . Comences a mirar i et trobes que hi ha rivalitats
d'aquestes tradicionals en empreses enormes. Es coneguda la rivalitat Saab-Volvo a Succia . Es coneguda
la rivalitat entre fahricants, ( no la competencia , no alto en pia academic, no , la rivalitat ) entre cis
labricants de motos al Jap6. Pero , quina conscqucncia tc que Yamaha i Honda siguin rivals , a nivell
personal dcls directiusY Fa que esmolin les cities. I son mes competitus . Hi ha la rivalitat traditional de
Ciba-Geigy, per Lill canto , i Sandoz, que es coneguda . I hi ha la rivalitat a tres handes entre Bast,
Hoechst i Bayer . La rivalitat yuc de vegades es producix per la concentracio geografica , perquc son
amics, perque cs coneixen , peryue es Iroben i perquc s'expliquen : <Escolta. ara jo faig aixo». Doncs aixo
tam he cs fill factor de competitivitat.

('atahutva , an pats competitiu

to no tic si des haver (fit algunat hujanada. potser aiguna cotta tenia algun cert interes. A mss a mes
lie volgut acahar amb aquest aspecte que cs unit mica trivial, perquc em semhla que it lustra el let de
que en aqucsia Iltiita absoIutament terotge gtie es la competivitat en cis paisos d'economia IIitire, tots
cis factors s'han d'cstinudar. I aixo to implieacions importants. Fa uns quants anys Lin nebot mcu
arrihava a case ohvianicnt de jugar Lill partir de hasquet, Ii vaig preguntar «Qui ha guanyat?» « Ningu,
perquc era Lin partit de banquet no competitiu,,. Escoltin, aixo cs fatal. Si nosaltres aconneguim educar
als nostres joves, als nens, amb aquesta grisor yue vol dir yuc no es competeix ni per Lin partit de
hasquet, aleshores no reran ni rivals. Hem de mirar que siguin rivals noblcment, que la seva rivalitat
es tradueixi en mirar Lie fcr les coses millor, no en mirar de fer mat a l'altre arnh males arts. Si no
aconneguim transnietre totes aqucstes coses, yuc tamhc es poden transmetre, no solament el govern, iota
la societat, Ilavors tampoc serem coil petitius.

Deixin-nie acahar ja definitivament dient yue JO crec que la societat catalana es una societal (]Lie
es competitiva. Quc potser no ho es tant como ho podria sera que potser no ho es tan coo aitres, perquc
aixo sempre cs comparatiti i relatiu, pert que si actuem conscientment en iota una scric de punts que
lie explicat, si actuem el govern, Si actuem la societal, tam be. a traves de la prcdica, perquc at capdavall
aixo tie la politica to molt de predicar. Si a traves d'aixo aconneguim convcncer la gent que determiandes
actituds son hones i positives, aconseguirem ter de Catalunya an pals ni6S competitiu. Les possibilitats
yuc to an de ser-ho son moltes. Tenon gent molt preparada. L'apreciaci6 que cis iu sersors estrangers
Ian -i silo cis estrangcrs perquc son cis que ens miren podent comparar- I'apreciaci6 que fan de la
formacio de la noxtra gent cs molt positive. No hem de tenir cap complex. Evidentment yuc hi ha coses
per millorar. pcro it tot arreu n'hi ha. I I'apreciacio que fan cis inversors estrangers de la formacio dcls
nostres iccnit's cs molt hona. Parlen mes aviat d'escassetat no de manca de qualitat. El teixit empresarial,
aquell que Lambe dona suport a la competitivitat, es rise, i per tart. penso que podent respondre
positivament ,if repte Lie] 93. Els reptes sempre son reptes. Te'n surts mes o ten stints men x. Pero to
cree (]Lie ens en podem sortir tor4a he.
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