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Inversors i operadors a la Borsa de Kuwait
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Estem
ben bojos!

Francesc Cabana i Vancells

F
a sis mesos –el mes d’octubre
passat– vaig fer una juguesca
amb un amic. No acostumo a
fer-ne, però el vaig veure tan
trasbalsat al veure el trist
comportament de la borsa,

que per animar-lo li vaig dir que les co-
titzacions havien tocat fons i que si tin-
gués diners per invertir ho faria de for-
ma moderada, a l’espera dels esdeveni-
ments, però amb un cert optimisme. Per
demostrar-li que no feia broma, m’hi
vaig jugar un sopar al cap d’un any, que
pagaria ell si la borsa havia pujat i ho
faria jo si m’havia equivocat en les me-
ves previsions. D’entrada la borsa em va
donar la raó i va guanyar posicions, fins
a recuperar una part del terreny perdut
en els mesos anteriors. L’economia
americana tenia un fons de fortalesa i el
consum es mantenia alt.

De cop i volta va sortir el tema de l’I-
raq. Per a la majoria dels mortals, Sad-
dam Hussein era un de tants dictadors
sanguinaris i embogits, al qual el 1991 ja
se li havia donat una lliçó quan va ocu-
par Kuwait i convertí l’emirat en una
província del regne babilònic que ell
presideix. Però el govern Bush no ho va
entendre així i començà una etapa de
preparació de la guerra que va acabar
amb les expectatives de recuperació de
la borsa. Quan aquella va esclatar, les
cotitzacions pujaren perquè s’havia aca-
bat el període d’incertesa i tothom esta-
va convençut que la guerra duraria pocs
dies o poques setmanes. Ara no es veu
tan clar. La tecnologia bèl·lica america-
na, tot i alguns terribles errors, demos-
tra molta més precisió i exactitud que
no pas els plans i les previsions dels
responsables de l’atac.

Una guerra al Pròxim Orient, tot i que
queda lluny, sempre és un destorb per al
comerç. I, especialment, mentre es
mantingui el temor d’atemptats terro-
ristes. Fins ara i fora del terrible 11 de
Setembre, a Manhattan, no hi ha hagut
gran cosa per preocupar-nos. Però la
gent que viatja no ho deu veure clar,
perquè les reserves de vols estan baixant
i les companyies aèries pateixen de va-
lent. També pot baixar el turisme que
arriba per aire a Catalunya per les ma-
teixes raons. Entre la fortalesa de l’euro i

la por dels atemptats, el turisme nord-a-
mericà es pot reduir a la meitat. Després
tenim el preu del petroli, que va amunt
i avall, però tendirà a anar decididament
amunt, mentre hi hagi trets al golf Pèrsic
o inestabilitat a la zona. I aquesta sí que
pot durar anys i panys, perquè, al marge
d’Israel, tots els països d’aquella zona es-
tan en una situació delicada, que encara
ho pot ser més segons la marxa o les
conseqüències de la guerra.

Fa sis mesos, les meves esperances de
recuperació econòmica venien dels Es-
tats Units. Ens agradi o no ens agradi,
ells són l’única locomotora que hi ha
avui al món, capaç d’estirar uns vagons
feixucs constituïts per la resta del món,

començant per la Unió Europea. Si la
guerra a l’Iraq no s’acaba aviat i bé,
aquelles esperances desapareixeran. L’e-
conomia americana té un potencial
enorme, però també té greus problemes,
com és el del dèficit comercial estratos-
fèric. Si me’n refiava era per la confiança
que intuïa en el caràcter de la seva po-
blació, una confiança que s’esvairà si
comencen a arribar soldats morts, per-
den la confiança en els seus dirigents i
comencen a veure els europeus com a
persones que els han negat l’amistat
quan mes la necessitaven. Si l’economia
dels Estats Units no estira, Europa tam-
poc ho farà. En el nostre vell continent
s’ha produït un fet positiu com és la

“sublevació moral” contra la guerra, de
la qual parla el president Pujol, però
aquesta protesta ètica no genera efectes
econòmics, ni és suficient per incre-
mentar el consum i les inversions. Ale-
manya no està en el millor moment i els
altres Estats europeus ja tenen prou fei-
na a preocupar-se d’ells mateixos.

Estem ben bojos! Potser el qui ho ha
dit més clar, però no amb aquestes pa-
raules, ha estat Joan Pau II. Aquesta ve-
gada l’Església s’ha mullat fins al coll i
jo, com a cristià, li agraeixo que hagi
parlat sense embuts i renunciant a ex-
pressions diplomàtiques, que no diuen
res. El Papa aprecia les pèrdues humanes
i els possibles enfrontaments entre cris-
tians i musulmans que pot crear la
guerra, com en el temps de les croades,
i jo m’adono de les possibles conse-
qüències econòmiques d’aquesta boge-
ria, que ha afectat aquells que més poder
tenen en el món i alguns que no en te-
nen gaire –com el president Aznar–,
però que han fet una juguesca molt més
agosarada que la meva.

El món econòmic pot entrar en una
etapa de wait and see, com diuen els an-
glosaxons, esperar i veure el que passa.
Però algunes coses ja ens les podem
imaginar. Els intercanvis comercials es
reduiran, es paralitzaran algunes inver-
sions, tot i els tipus d’interès que toquen
a terra, el consum pot baixar, el turisme
es concentrarà en el mercat interior o en
aquell al qual s’arribi en cotxe, i tots
tendirem a fer la viu-viu. Però l’econo-
mia moderna és com una bicicleta en
marxa, de dues rodes, que no es pot
aguantar si no es pedala.

No cauré en el greu error de dir que
són els altres els qui estan bojos. La res-
ponsabilitat és col·lectiva. La humanitat
és capaç de tot, de coses meravelloses i
d’estupideses perillosíssimes. Els que
mereixerien ser tancats són Saddam
Hussein, el ximple de Corea del Nord i
tants altres dèspotes africans i no afri-
cans. Però no es pot lluitar contra la
bogeria amb una altra expressió de bo-
geria, perquè ho posarem tot en perill.

És possible que perdi la meva jugues-
ca i hagi de pagar el sopar. Esclar que
falten sis mesos i la situació pot millorar
per raons que no havíem previst.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

World War Web
José García-Montalvo

Departament d’economia de la Universitat Pompeu Fabra

L
a guerra ha arribat també amb
gran intensitat a Internet. La de-
manda d’informació sobre la
guerra en els formats tradicionals

(televisió, ràdio, periòdics, etc.) ha crescut
sensiblement, però la demanda de notí-
cies i comentaris a Internet s’ha disparat
a nivells espectaculars. Segons Nielsen, el
nombre de visitants de la pàgina
CNN.com ha augmentat un 70% des del
començament de la guerra, mentre que
la segona cadena de notícies més popular
d’Internet (MSNBC.com) ha vist augmen-
tar el nombre de visitants un 65%. I això
sense comptar amb la web d’Al-Jazira, de
la qual no existeixen dades de mesura
d’audiència. No obstant, sí que sabem
que la setmana passada el terme més
buscat a la web va ser Al-Jazira, o variants
ortogràfiques d’aquesta paraula. Tal ha
sigut l’allau de recerques de l’emissora de
Qatar, que ha multiplicat per tres la de la
paraula que tradicionalment ostenta el
primer lloc en aquest rànquing: sexe. L’e-
fecte de la guerra sobre la demanda de
temps a la xarxa ofereix moltes indicaci-
ons de les potencialitats i debilitats d’In-
ternet. En primer lloc, ¿què fa que els

ciutadans acudeixin en massa a la infor-
mació a Internet en lloc d’utilitzar la
CNN, el mitjà estrella de la primera
guerra del Golf? Internet té la mateixa
capacitat que la televisió d’oferir notícies
immediatament, encara que, fins fa poc,
la capacitat de transmetre àudio i vídeo a
través de la xarxa era limitada. En
aquests moments les coses són molt di-
ferents. Als Estats Units el nombre d’u-
suaris de banda ampla (ADSL) ha aug-
mentat un 38% en l’últim any fins a
aconseguir els 73,4 milions. En total un
52% dels usuaris d’Internet d’Estats Units
fan servir una connexió ADSL, incloent-hi
el 90% dels usuaris a la feina i el 28% dels
usuaris connectats des de casa seva. Això
vol dir que es pot veure un vídeo en
temps real sense gaires interrupcions.
Però la xarxa de banda ampla permet
només igualar les possibilitats de la tele-

visió en aquest aspecte. Hi ha un altre
factor que és més important en l’expli-
cació de l’enorme increment de la de-
manda d’informació a Internet. Es tracta
de la possibilitat de consultar Internet
des del lloc de treball en la soledat del
despatx. En aquesta columna hem co-
mentat moltes vegades els efectes nega-
tius que té sobre la productivitat, la pos-
sibilitat que milions de treballadors de
coll blanc es connectin a la xarxa per ac-
tivitats particulars durant l’horari de
treball. Recentment comScore Media Metrix
ha revelat que el 35% dels usuaris que
visiten pàgines d’anuncis personals ho
fan des de la feina i hi estan al voltant de
51 minuts en contrast amb els 37 minuts
de la connexió des de casa. Un segon as-
pecte que ha posat de manifest aquest
gran augment de la demanda d’Internet
té a veure amb el seu desenvolupament

comercial. A diferència de la televisió, a
Internet la demanda d’un usuari pot
afectar (per exemple fer més lenta) la re-
cepció del servei per part d’altres usuaris
si s’està a prop de la capacitat màxima de
la xarxa. Com que el vídeo i l’àudio re-
quereixen molt ample de banda i la seva
demanda s’ha multiplicat per 10, és lògic
que moltes empreses comencin a carre-
gar petites quantitats pels serveis (entre 5
i 10 dòlars), inclosa Al-Jazira. Els consu-
midors, que s’han mostrat molt reticents
al pagament per informació a la xarxa,
¿acabaran pagant? Aquest tema encara
no és clar. Mentre que alguns creuen que
les notícies de la televisió són gratis i
prou bones, altres mitjans, com ara The
New York Times, creuen que es pot oferir
una anàlisi més profunda i més ràpida a
la web que a la televisió. Les videocàmeres
instal·lades per tot l’Iraq i connectades a
Internet han permès obtenir imatges no
editades o censurades per les cadenes de
televisió, com la del periodista que, al
començament d’un tiroteig, crida “for-
midable, quin material més bonic” per
posar cara sèria quan connecta la seva
cadena de televisió per al telenotícies.


