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Un atles industrial
i un atles comercial

Francesc Cabana i Vancells

R
esulta sorprenent que amb
pocs dies de diferència es
publiquin dos atles econò-
mics de gran volum, de
gran importància i que go-
saria qualificar d’aclapara-

dors per la quantitat de temes que to-
quen i que expressen gràficament.

El primer és l’Atlas de la industriali-
zación de España 1750-2000. Recull una
quantitat immensa d’informació so-
bre totes les mines, empreses
energètiques i indústries que
s’han posat en marxa a Espa-
nya en aquests 250 anys. És per
tant un atles amb un recorre-
gut històric, que comença par-
lant de les manufactures de fi-
nals del segle XVIII i acaba amb
una anàlisi de l’economia es-
panyola a finals del segle XX.
Sempre a través de mapes i
gràfics, acompanyats d’il·lus-
tració fotogràfica. És una in-
formació tan aclaparadora que
seria possible escriure un llibre
gruixut, d’aquells que s’a-
guanten drets, per cada una de
les 600 pàgines que té l’Atlas.
Des d’ara serà una obra de
consulta imprescindible per a
tots els treballs relacionats
amb la indústria de la història
contemporània espanyola.

Els directors de l’obra són
catalans i de reconegut presti-
gi: els professors Jordi Nadal,
Carles Sudrià i Josep Maria
Benaul, de la Universitat de
Barcelona, i igualment ho són
una bona part dels col·labora-
dors, com és el cas de Jordi Catalán.
També és catalana l’editorial que l’ha
publicat –Crítica–, així com els rea-
litzadors de l’edició. No ho són en
canvi els que han finançat l’aparició
de l’obra: el que era el ministeri
d’Indústria i Energia el 1998, i la
Fundació BBVA. Podria ser un bon
resum de com funciona aquest país:
Catalunya té gent preparada de pri-
meríssim nivell, però no disposem de
les claus de la caixa.

L’Atlas industrial és un treball en el
qual els autors fan un resum del pe-

ríode i del tema tractat i després
deixen que els mapes i gràfics parlin
per si sols. Un treball ben allunyat del
sectarisme o de la frivolitat. Tremolo
només de pensar que l’atles hagués
estat escrit i dirigit per alguns dels
actuals economistes oficials del go-
vern, que parlen del franquisme com
d’un règim normal i lògic per al que
eren aquells temps. Els autors utilit-
zen pocs adjectius i un llenguatge
més aviat fred, com correspon. A
partir d’aquesta informació i de la
seva expressió gràfica arribaran –no

en tinc cap dubte– a diverses
interpretacions, però sempre
respectant un material sòlid
estadístic, que és la base del
llibre. A l’Atlas hi podem trobar
des de la relació de les prime-
res empreses elèctriques espa-
nyoles el 1930, encapçalades
per la Barcelona Traction, fins
a la localització de les princi-
pals empreses industrials es-
panyoles el 1994. S’agraeix que
tot l’Atlas, però especialment
en els darrers capítols, en anys
propers a nosaltres, es faci una
contínua referència al marc
europeu. En economia, tot és
relatiu, si no volem enga-
nyar-nos.

El paper de Catalunya queda
prou en evidència en l’Atlas in-
dustrial. D’aquí les abundants
dades sobre producció tèxtil, el
paper pioner de les empreses
catalanes en la Revolució In-
dustrial, en el conjunt de l’Es-
tat, el mínim interès de l’INI i
del desarrollismo franquista a
invertir a Catalunya i l’explo-

sió de creixement econòmic vinculat
a la democràcia, a l’autonomia i a
una conjuntura internacional favo-
rable. El mapa de Catalunya deu ser
el més reproduït de l’Atlas, després
del d’Espanya.

En segon lloc, aquesta setmana es
va presentar l’Atles comercial de Barce-
lona. No és de caràcter històric, com
l’anterior, sinó que vol reflectir l’ac-
tualitat, sense referència a altres pe-
ríodes. Està fet en col·laboració per
l’Ajuntament, la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació i la Universitat

de Barcelona. Està dirigit pel profes-
sor Carles Carreras, catedràtic de ge-
ografia humana, que té la virtut –el
mateix es podria dir de Jordi Nadal–
d’haver creat un equip competent,
que col·labora amb ell i que el té per
mestre.

També aquí hi ha una anàlisi ex-
haustiva, a través de mapes, del co-
merç barceloní en el context d’una
àrea metropolitana i de Catalunya. Hi
ha 177 fulls cartogràfics, acompa-
nyats de mapes i estadístiques amb
una presentació gràfica de totes les
àrees comercials de la ciutat i de la
distribució dels principals establi-
ments, segons el seu producte. Hi
podem trobar, i amb detall, des dels
establiments comercials de Ciutat
Vella fins a la situació de les benzi-
neres, llibreries o establiments de
talles especials, amb il·lustracions
fotogràfiques ben actuals, que ens
situen a la zona. Igual com en l’altre
atles, la informació és freda i no pren
partit a l’hora de resoldre on seria bo
obrir una nova llibreria o un establi-
ment de venda d’electrodomèstics.

L’Atles comercial de Barcelona inte-
ressa els comerciants o aquells que es
proposen ser-ho, perquè els dóna una
gran informació sobre com està dis-
tribuït el comerç a la capital catala-
na. Una informació necessària per
prendre decisions a l’hora d’obrir o
de tancar. Però també interessa ur-
banistes, arquitectes, consumidors
en general i tots aquells –que són
molts– que senten curiositat per sa-
ber com es desenvolupen les relaci-
ons comercials en una gran ciutat
d’àrea mediterrània, que ha creat un
model, amb virtuts i defectes.

Els dos atles, l’un d’història indus-
trial espanyola, i l’altre del comerç de
la Barcelona actual, són una prova de
vitalitat del nostre món universitari,
que fa compatible l’ensenyament
amb la investigació i el treball de
camp per proporcionar un coneixe-
ment més exacte de la nostra història
i de la nostra realitat econòmica. Són
dos temes ben diversos, però que
s’han trobat units per la circumstàn-
cia de la seva aparició.

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

La ‘nova’ productivitat europea
José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

U
na de les més sorprenents pa-
radoxes sobre l’efecte de la no-
va economia en la productivi-
tat és la divergència entre la

situació a Europa i als Estats Units. Els
estudis relatius a l’efecte de les noves
tecnologies de la informació i les co-
municacions sobre la productivitat dels
Estats Units mostren un important
efecte positiu, com per altra banda era
d’esperar. En el cas europeu, al contrari,
la nova economia sembla passar desa-
percebuda en termes de la productivi-
tat de l’economia europea. És cert que
el ritme d’incorporació de les noves
tecnologies en el nostre costat de l’At-
làntic és més lent i que es necessita cert
temps fins que les empreses es reorga-
nitzin per poder aprofitar els guanys
d’eficiència associats a les noves tecno-
logies. No obstant això, no és menys
cert que la paradoxa de les divergències
entre els Estats Units i Europa ja feia
molts anys que durava.

Un estudi recent il·lumina alguns
motius que podrien explicar les dife-
rències en l’efecte de les noves tecnolo-
gies sobre la productivitat en els dos

grans blocs econòmics. Dale Jorgenson,
professor de la Universitat de Harvard,
assenyala en el treball esmentat que la
divergència és fruit de problemes de
comparabilitat en la mediació de les
varietats incloses en l’estudi de la pro-
ductivitat. Jorgenson, utilitzant unes
dades internacionalment comparables,
mostra com l’efecte positiu de les noves
tecnologies sobre la productivitat és
semblant als Estats Units i a Europa.

Dos són els canvis fonamentals en
aquesta nova mediació. En primer lloc la
despesa en software és considerada com
a inversió als Estats Units, mentre que a
Europa normalment s’inclou com a
despesa corrent. Això fa que la mediació
habitual de la inversió europea en noves
tecnologies sigui menor del que real-
ment és. A més les estadístiques oficials
dels Estats Units utilitzen un deflactor

específic per convertir la inversió nomi-
nal (en dòlars d’un any concret) en noves
tecnologies en inversió real.

Pensem per exemple en un equip in-
formàtic. El preu d’un ordinador el 1990
era molt semblant al preu del 2003. No
obstant, l’ordinador del 2003 és molt
més potent, té més memòria, té un disc
dur molt més gran, etc. Aquests béns,
per tant, tot i anomenar-se ordinador tots
dos, són molt diferents. En les estadísti-
ques oficials dels Estats Units a l’ordi-
nador del 2003 se li assigna el preu que
hauria d’haver pagat el 1990 per obtenir
un ordinador de semblants característi-
ques (suposant que es pren com a refe-
rència el preu real en dòlars del 1990).
Quan s’utilitza un deflactor semblant en
el cas europeu la taxa d’incorporació de
noves tecnologies a l’economia europea
també augmenta significativament.

En segon lloc les xifres oficials sobre
el nivell de producció de molts sectors
de l’economia nord-americana s’obte-
nen també calculant els preus corres-
ponents a béns de semblants caracte-
rístiques. Aquesta transformació és
particularment important en el cas
dels sectors de la nova economia (or-
dinadors, software, nous productes
farmacèutics, etc.).

Per tant, quan es fa aquest ajusta-
ment, la inversió en nova economia i la
producció total de l’economia aug-
menta en termes reals.

Utilitzant aquests criteris per a l’e-
conomia europea resulta que tant la
productivitat com la inversió en noves
tecnologies creixen més ràpid del que
assenyalen les estadístiques oficials de
la UE i, per tant, és més fàcil observar
l’impacte de la inversió tecnològica
sobre la productivitat. L’escassetat de
les dades necessàries per fer aquestes
transformacions a Europa només per-
met analitzar els anys més recents. En
qualsevol dels casos, sembla que la
nova economia es deixa sentir, final-
ment, en la nova productivitat europea.


