
Cap a una economia de la informaciV

Lluis Comas Arajol

La coincidencia de I'anv que sour amh el titol de la novella de George Orwell
'' 1954''. ha propiciat aquesta reunio. Pero, despres de pensar amb el terra, crcc quc
en qualsevol cas, era interessant Icr-la.

Potser "1954" es la novella roes coneguda que insinua CI terra de la informacici
amh I'amplitud que avui ens ocupa (d'aci en endavant utilitzarem el simhol "I" en
Hoc del mot "informaci6"). De fet, tant la 1, com tarnhe el seu tractament hi son
presents. I-n aquest darrer sentit hi apareix la "telepantalla" corn element al servei de
I'estat totalitari i per tant, fora del control del suhdit o usuari.

Des d'una optica exclusivament tecnica, coincideix "I'aparicio de la telepantalla"
en el moment que es fan les primeres proves de la TV al 1 940. De fet pero, la I ha
existit sempre, i la informatica, com a forma o manera de tractar-la. tamhe. Ja antiga-
ment es feien senyals dc fum, que es un Opus d'informatica que, com tots Vostes
sahen, encara s'utilitza avui al V'atica per a informar en les eleccions dell papes.

I)e totes maneres, la revolucio que s'ha produit en la I sembla clar que es
consequencia de la rapida evolucio que s'ha donat al tractament de la mateixa en els
darrers temps. Permetin. si no, que els faci Ia seguent pregunta: que tenien en comri
les societats de I epoca d'llannihal. Jaurne I i Carles Ill, per exemple'' Doncs que la
manera de tractar la I era essencialment la mateixa: a base de ploma i paper o
similars.

Mirin Cl quadre seguent. Ili veuran la progressiva evolucio de la tccnologia quc
avui dia esta impactant la manera de tractar la I.

ifleil(J (Illy lI [lf/tl/'(Cto

maquina d'escriure 1860
Ilum electrica 1550
telefon 1900
radio 1920
tv 1940
ordinador 1950
satel-lit de comunicacions 1960
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bra he . la I es aquell conjunt de Jades que qualitativament i/o quantitativament

expliquen un fet 0 una realitat ( per exemple : el nombre d ' homes o de Jones d'una

pohlacio determinada ). 1.1 tractament o elaboracid d'aquestes Jades genera nova I

(una piramide d'aquesta mateixa pohlacio).
Pensem en una altra cosa . Que es un treball cientific :': es I'esforc resultant d'una

capacitat de relacionar I. Segons aixo , un cientific es un arquitecte o constructor d'I.

I.s Jones un creador d'l.
Sembla clar Joncs , que la I genera I. i cada cop es mes necessari de disposar d'ins-

truments capa4os d'assimilar-la . Del conjunt d ' aquests instruments . es Cl que en sentit

mes ampli , en diem informatica.
La informatica permet el tractament d'un volurn creixent d'I i a molta gent

alhora. RCSUmint , el desenvolupament de la informatica fa que creixi la I i tamhe

viceversa . De la mateixa manera , cada cop es requereix mes I i aixo to sentit tamhe,

perque cada vegada hi ha mes mitjans que permeten la seva assimilacio.

Quinn son , per altra Banda els limits de la I? Es, per exemple . la mirsica I? Fs la

pintura I? Semhla doncs, que els limits de la I venen donats pets sentits de I'honme.

Repassern els sentits humans:
I'oida, que es I'aparell receptor de la parla i la mirsica.

- la vista , amb I'escriptura i la imatge.
- I'olfat, Cl gust i el facie.
Tot aixo Joncs, dona Iloc a I i per Lint ha de ser motiu tambe, de tractament ; per que

no''
Quin es Cl cami que segueix la I`' La I es crea o s'elahora: es produeix, en

de(initiva, d'alguna manera. Despres es formalitza mitjan(:ant I'enregistrament (per

exemple, escrihint a maquina com a forma mes tradicional). Despres es distrihueix

(per mitja de la premsa. etc.) i linalment, s'emmagatzema en un arxiu o hihlioteca.

V'eiem com aquest circuit to la seva contrapartida en l'area de la informatica:

iii/ornrcrcioi in/or-nn( tlea

creacio programacio -ordinador

formalitzacio terminal

distribucio comunicacio

emnlagatzement bases de Jades

liolliC Ic'( lllo,Lria

Aquest "estat de fart" es degut al meu entendre, als seguents factors:
a) denunrclo crei.vL'lll d'l, tant per raons culturals com purament econi miques:

adjectius com productivitat, qualitat, progres, competitivitat, etc. requereixen I per a
esser aplicats. I.n on article a la revista Fortune de FL' es Ilegia que la I exclusivament
relacionada arch el negoci de les empreses americanes es multiplica per dos cada deu
ant's, i per terme mitja, la documentacio anual als seas administratius s'incrementa
en 4.000 fulls. De let, potser tenim moltes Jades i poca I.

h) urroG Wcirologi( que fa augmentar les capacitats/velocitats dels mitjans,
disminuint a I'ensems Cl sea cost. Aixo to una manifestacio molt clara en dos
aspectes:
1) integraci(i de mitjans: tenir en un sol aparell la tv i la radio. o eI telefon. Ia tv i I'or-

di nador.
2) facilitat i flexihilitat de servei i utilitzacio. Despres tornarem sobre aquest punt

quan pariem del futur (futur immediat!).
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c) c'cum"nti" cn tic1111 &S1ric1e i tan simple Cott que el mitja dcspla^ant es mes
harat que el desplac at. Compareu el cost d ' una trucada telef6nica i el cost d una
visita (cost del temps + combustible + vehicle + estructura).

Des del punt de vista tecnic i tant si ens referim a la integraci6 com a la
utilitzaci6, l ' objectiu en el futur , es de disposar d'una "terminal d ' I unica " (I IU)
que, connectada a una xarxa universal de comunicacions " ( XL1C), ens permeti
I'acces a Ics diferents bases de dades o "centres d ' ordenaci6 d'I" (COI).

Estructura d'una xarxa d'I:

D

El TIL' podria esser un compendi dell aparells segdents:
- telefon
- radio i tv
- ordinador personal
- telex
- reproductor de so/imatges
1.6gicament, no tots els TIU's seran iguals, hi haura diferents models. Es

podra triar.
Un TIL' que, sens dubte, apareixera al mercat a curt termini, i que haura de

convertir-se en un element fonamental per a cada lloc de treball de l'oficina

moderna, podria integrar les seguents funcions:

TIU mcutipuladnr de:

dades
textos
grafics
imatge
veu

uparcll sinip/e:

calculador

maquina d'escriure
plotter
facsimil
telefon

Per veure la importancia que to aix6, pensern per un moment en la part del
nostre temps que dediquem a la I: de les 24 hores diaries, un 40/60 ? Del temps
dedicat a I'activitat professional, un 80/90",,,?
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fins aqui el preambul del terra: el que en podriem dir la part ambiental. l :ntrem
ara en la implicacio que aixo to o pot tenir en 1'economia ( = E).

Repassant I'especte "doctrinal", podem assenyalar que va esser a la decada dels
anys 60 quan es va comencar a parlar del canvi de I'economia industrial a I'economia
de la 1. De manera alternativa s'utilitzcn els termer societat i economia, i tambe els
mots postindustrial, coneixement E. I.

En un intent de seguir cronologicament la historia de I'aparicio d'aquest terra,
hauriem dc comencar per I'any 1961 quan George J. Stigler de la Universitat de
Chicago, fa referencia a la importancia que to la I per operar al mercat de valors.
Parla ja de la E de la I; aquest es precisament el titol del seu capitol en cl Ilibre cditat
per I amberton al 1971.

Sembla pero que en aquella epoca, aixo de la I tenia, al menys en alguns
ambients, un caire "negatiu". Vegin per exemple la primera (rase dc Lamberton en el
llibre esmentat: Quants recursos fan falta per que el sistema economic funcioni?

Daniel HELL, socioleg de la Universitat de Harvard, cap ally I'any 1967 parla de
la societat postindustrial i ja preveu un canvi important en IT, passant de la
produccio de bens materials a la de serveis basat en la I i a on els professionals i els
tecnics, sustituiran els empresaris de negocis com a classe dominant. Segons Hell, es
creara una nova tecnologia intellectual que sorgira gracies ais ordinadors i on la I
sera el centre d'aquest concepte. Pero tot aixo, era quasi pura teoria especulativa.

E1 primer pas concret per identificar les dimensions de les activitats de la I als EU
varen ser els estudis realitzats per I'economista Fritz MACHLUP de la Universitat de
Princeton tambe pels anys 60.

Machlup parlava de la industria del coneixement, incloent dins d'aquest concepte
el segment educational, mitjans d'l, biblioteques, investigacio, etc... Al principi dell
60, va avaluar aquestes activitats en:

un 40 de la poblacio activa i/o
113 del PNB

El mes important, crec jo, del que va dir Machlup, es I'afirmacio que aquesta
nova industria, la industria del coneixement, creix a major velocitat que els sectors
industrial i agricola (sector secundari i primari respectivament).

Aquesta estimacio de Machlup, no va poder ser confirmada fins I'any 1977 quan
es va publicar el treball de 1'economista Marc Uri PORAT, de la Universitat de
Stanford i doctor tambe en comunicacions.

Porat administra un treball d'investigacio a la Secretaria de Comer: dels EU al
1975, que portava per titol: "E de la 1: definitions i mesurament". En aquest treball
de nou volums, es on realment es fonamenta parlar d'una E de la 1.

En aquest estudi, es denomina sector primari ale la I (Ip), a totes les activitats
relacionades directament amb la produccio, processament i distribucio tant de hens
com de serveis relacionats amb el coneixement, la comunicacio i la I. Es a dir, tot alto
que en sentit ampli en diem I.

D'altra banda pero, hi ha quantitat d'institucions i empreses, que per una rao 0
una altra utilitzen I i que no pertanyen al grup que hem denominat primari.
Qualsevol empresa o institucio consumeix alguna classe de comptabilitat, investiga-
cio, secretariat o administracio, i fa inversions en bens d'oficina i aparells de
comunicacions. Es el que en podriem dir I per el consum intern. De tot aixo, en
direm el sccn>r xcctrntluri tie la / (Is). Aqui hem de pensar en totes Ies burocracies, tant
publiques com privades, administracions centrals i locals. Aquesta diferenciacio es
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important ja que aixi, es pot arribar a avaluar la importancia que to tot alto que n.^ cs

I'objectiu fonamental en principi, de les activitats economiques. Aquestes tasques no

van al merest especific a on van els productes objectiu de 1'empresa.

L'estudi de Porat es una laboriosa "disseccio" de la E dell EL, detallant les t^eines

que son I i^ent-ne la seva valoracio economics. Poral va triar 440 feines en ?01

empreses fabricadores de mes de 6.000 productes.

[.es conclusions d'aquest estudi varen ser que, del PNB de I'any 1967,

25, I `%^ es produeix en la lp

2 I , I `^^ es genera en la Is

E:n total la I sums mes del 46 `^^ . Segons Porat, en el 1970 la meitat de la poblacio

activa estaria classificada coma "trcballadors de la 1". La forma traditional d'agrupar

la f^^r^;a del treball segueix I'esquema de: agricultura, industria i serveis o en sector

primari, secundari i terciari. Pero, si fem de la 1 un nou sector, el quaternari, i fem la

representacio grafica de la seva evolucio, tenim I'esquema seguent:

H;voluci6 de la poblacid activa als F,U
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Sembla clar doncs, que en base als numeros dell senyor Porat sobre 1'origen del

PNB i la distribucio de la for^;a de treball, esta justificat que associem els EU amb una

societal i una E de la I.

F.Is plantejaments dell senyors Machlup i post son una mica diferents, pero jo

els veig, essencialment, molt iguals. Mentre el primer parts de valorar i dimensionar

"els productors del coneixement", el segon fa referencia a "els treballadors de la l".

Hi ha plena coincidcncia en la dimensio del sector primari de la I, que per alts bandy

es la que results mes tacit de quantif"icar, i queda mes confos el tractament i

dimensionament del sector secundari de la I.

Hi ha Lambe altres estudis fete en aquest mateix sentit. Aixi Jos Vl'. Ilalina,

director general del departament de comunicacions del Canada, que, inspiral en el

treball de post, va fer un estudi sobre la F: del Canada a I'an^^ 19R(1 ^I^amhr emr^ra la
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divisio entre sector primari i secundari de la I. 1-'IS resultats tamhe form molt
semblants prescindint , es clar . de la diferencia d'anys.

I ambe la t'NESCO s'ha fet resso' d'aquest terra per mitja de la Comissio
Internacional per a I ' estudi dels prohlemes de la conuunicacio . En el seu informe
provisional del 1978 ja parla d'un quart sector , Clue defineix com "I'agrupacir de totes
Ies trines que tenen corn a major activitat el tractament de la I". Per extrapolacio, diu
I'informe , cal preveure que aquest sector arribara al 65 de la poblacio activa al final
de segle : i Clue en tot cas i en diferents paisos, es Punic sector que to Lill %CI-itahIC
creixement . tans en la produccio com en la poblacio activa.

Dins d'aquesta resumida historic dels precedents sobre el terra , po podia (altar el
punt de vista japones, faltre extrem capdavanter de la informatitzacio . t'na autoritat
classica es Yoncji Masuda, fundador i president de l'Institut per a la Societat de la 1, i
director de la Japan Computer t'sage Development Institute IJ .aCC DI). \ 'a elahorar
el "Pla per a la societat de Ia I: ohjectiu nacional del Japo per I'anv 2 0 00" (6S Lill tit0l
prow agressiu! ) que tambe s ' anomena "Pla Jacudi ". :Aix() es la primera experiencia
anticipada del que pot ser una societal de la I. Projectes similars s'han fet al Canada i
Suecia. EIs prohlemes economics no han permes portar a terme tot el projecte
japones i per tint cls resultats son incomplets. I 'any 1976 va publicar un Ilihre amh
el nom : " E de la I", refet i publicat de nou el 1980 amh el titol de 'Ta societat de la I
corn a societat postindustrial". Masuda defensa tambe el concepte de sector
quaternari , i divideix les industries d'aquest sector en:

a) industries de Ia I
h) industries del coneixement
c) industries de les arts
d) industries etiques

I•:I Ilihre de Masuda va mes enlla i es capa4 de definir una nova I-F, corn a resultat
dc la societat de la I. i que es hasa en:

a) expansio de la 1' publica
h) un sistema economic sinergctic

El primer punt significa una major participacio del sector public en les activitats
economiques en termes de " servei public " mes que en guanys ( no hem de pensar
solament en I'INI, en el Japo pot ser diferent ). En Masuda parla concretament d'un
enfortiment de la infrastructura : coniunicacions , escolcs ...: del caracter public de les
industries de materials basics : metals rgiques , petroquimiques ... degut a I ' escassetat
d'aquests materials , i a I'expressio dels consums socials : sistemes d ' I sobre assistencia
medica...

III punt h ) predica el canvi dun sistema hasat en Ia 1. Ilihre (Iliure competencia,
unini de lucre, produccio de bens , Ilei dc I'oferta i la demanda ), a un sistema
fonamentat en la 1'. sinergetica , es a dir , una F on:
- Ies unitats productores d'l son , al matei.x temps, consumidores i entre totes
comparteixen la I acumulada . aquest criteri s'extendra i influenciara a la resta dc
I'estructura economica ( pods ser veritat una Cosa tan bonica'').

- sinergia voluntaria per a arrihar a ohjectius comuns en Iloc d'iniciativa privada
( donat que els recursos no son illimitats s'han de marcar prioritats).
autorestriccio en el consum corn a procediment " digne" d'estabilitz ar IF dins la
socictat d'I.
participacio creixent en I'administraciu i en el capital . No hi haura rclacions
autoritaries i si simplement funcionals.
De fet. I hen mirat , aquest mon ideal deriva de la propia naturalesa de la I:
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- la I no Cs gasta

- la I no es transfereix

- la I s'acumula
i corn a consequencia d'aix6. caldria considerar-la corn una prnpicml ptihlico.

Comptant que els mitjans tecnol6gics poden servir per la creaci6 del coneixement

per a les masses, el senyor Ntasuda va definir un pais que es deia "Computopia"

(1966), que ves per on, es practicament l'inreves del "1984" d'Orwell, en el qual les

persones viuen mes dignament. L'explotaci6 d'aquesta riquesa potencial es a les

nostres mans.
Amb tot aixo, surgeix una pregunta que pot considerar-se fonamental: es la I

realment "produccio", o es solament la resultant del muntatge duns quants, bastants,

que viuen a l'esquena dels sectors productius de la E? Jo crec que aqui s'ha de ser

simplista: si considerem a la I com una inversio que sigui rendable, igual que

qualsevol altra alternative d'inversi6, la I crea riquesa.

De fet, una empresa adquireix un ordinador de la mateixa manera que adquireix

un torn o una fresa, es a dir, sempre i quan el rendiment esperat de la inversio es

superior a la despesa i corn a molt, es de la mateixa magnitud que qualsevol altra

possible alternativa.
A partir de quin punt I'expansio del sector de la I comencara a produir

rendiments decreixents o potser negatius? Act diferents autors coincideixen que cap a

I'any 2000 hi pot haver una certa saturaci6 corn la que hi ha avui en el sector

secundari.

lie cregut que no podia acabar aquesta xerrada i sobretot despres de donar xifres

de diferents Estats, sense fer una referencia concreta at nostre pals i a Espanya.

Forcosament m'he de limitar. El meu objectiu es solament i quasi per curiositat,

Cl de veure com estern en comparacio amb els llocs capdcvanters. Crcc, de totes

maneres, que si es voles fer un treball ben fet i precis, la metodologia podria ser la

mateixa. Cal, pet-6, disposar de les dades adequades i de temps sufficient. Agafant el

plantejament de Porat, en sintesi, es tracta de determinar els segments de la Ip at

100 i afegir-hi la Is, es a dir, els consums interns d'I per la resta de segments. Si hi

haguessin dades disponibles a aquests nivells de detail, la tasca no seria impossible. Jo

m'he centrat aqui nomes a buscar el percentatge de pobiaci6 activa que es dedica at

sector definit corn a quaternari.
Despres de buscar ones quantes dades, es to tota la impressi6 clue en aquestes

latituds. Ies estadistiques mes a I'abast es fan de tal manera que mai no es pugui

quadrar res. No he trobat enlloc el nombre de treballadors a nivell dc segment

industrial i per activitat. Per exemple: nombre de senyors en la fabricaci6 del ram

electronic (radio, tv, components, etc.) i la seva classificaci6 en directius, administra-

tius, tecnics, etc. Tot aixo figura englobat en 1'apartat de "maquinaria y material

electrico" i per tant hi entra tant un rentaplats (que realment to poc d'eina d'I) corn Lin

aparell de tv. Donades doncs aquestes dificultats practiques he optat rapidament per

jugar amb grans numeros i per diferents camins, i fer la mitjana en els casos de

diferencies notables.
tIn especial, per a obtenir les xifres de la Is, he tingut en compte I'estudi dirigit a

Franca per Ferard Dorget de I'Institut d'Informatica. En un treball titulat "Calculant

el cost d'un sistema d'I" (1974), explica corn s'arriba a determiner aquest cost donant.
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com a xifres de percentatge de temps emprats per a cada categoric prol^cssiunal en Ies

tasques relacionades amb la I, les seguents (I 968):

- alta direcci<i 80 ^^^^

direcci6 administrativa i professional 80 "^^

direccici de producci^^ 60 "^,

-personal administratiu 95 "^^

- operaris ^_ Z "^^

L'aplicaci6 d'aquestes xifres, i les dades obtingudes de les cstadistiques a ni^^ell

taut de Catalunya com d't-spanya, m'han permes la confecci6 dell quadres seguents,

que curresponen als percentatges d'ajust per a la segregacici del sector quaternari de la

poblacic^ activa de I'any 1970.

l)itit^•ihucr^i c/c' lu /^u2^lucni uciiru a (^u^ulu^^ru-l^^'U

'N'CI1)l' 111 1., |

primari 9 9

secundari 53 -5 -5 -10 43

terciari 38 - 5 -8 -18 '_5

quaternari 10 13 ^3 '_^

4 3 "^, 5 7 "^^

Ui.tin^ihucrd dr lu p^^f^l^rciu uclii'c^ a f,^s/^uiw-1 y70

S CY' /U I' /^^ /^ti

primari ?5 -1 -I ?^

secundari 37 -? -4 -6 31

terciari 38 -5 -7 -1? ?6

quaternari 7 I ? 19 19

37 "^^ 63 "^^

Es de notar la forty dif^erencia en el repartiment de la I primaria i secundaria entre

Catalunya i Espanya, fet totalment explicable si pensem en la forty concentraci^i que

es dona a la primcra, d^industries relacionades amb les arts grafiques i editorials i I'e-

lectronica, industries totes elles incloses en la Ip.

Per a acabar, en el segiient quad re figurer els repartiments coil^paratius de la

poblaci^i acti^^a. Lambe en percentatge, al mateix any 1970 els El^. Carilunya i

t^spanya.
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