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Alfonso Cortina, president de Repsol YPF
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Repsol, Telefónica
i la investigació

Francesc Cabana i Vancells

E
l passat dia 19 de novem-
bre l’empresa Repsol YPF
va inaugurar el seu nou
centre tecnològic als vol-
tants de Madrid. Va ser un
acte de molta volada. Hi

van assistir el president del govern,
José María Aznar, el ministre de Cièn-
cia i Tecnologia, Josep Piqué, el presi-
dent de la comunitat autònoma de
Madrid, Ruiz-Gallardón, tota la plana
major de l’empresa i prop de
300 convidats. El centre ha cos-
tat 174 milions d’euros –prop
de 30.000 milions de pessetes–,
una part dels quals ha estat
aportada pel ministeri de Piqué.
Hi treballaran unes 350 perso-
nes, de les quals més de la mei-
tat seran titulats superiors.
Repsol invertirà 36 milions
d’euros aquest any en R+D (re-
cerca i desenvolupament), al
marge d’una despesa anual de
126 milions d’euros més.

Cal presentar fets com aquest
als qui es queixen que Catalu-
nya tingui un nivell de despesa
en investigació inferior al de la
comunitat de Madrid. Repsol
YPF és la successora de l’Institu-
to Nacional de Hidrocarburos,
creat pel govern el 1981, una
empresa pública que, al seu
torn, era la successora de les
empreses petrolieres del fran-
quisme, totes elles amb el do-
micili a la capital de l’Estat i les
fàbriques fora de Catalunya.
Després va ser privatitzada par-
cialment pel govern socialista, que hi
va posar uns homes de la seva confi-
ança i més tard privatitzada totalment
per un govern del Partit Popular, que
va substituir aquells homes pels seus.
Les relacions de Repsol amb Catalunya
són tan sols dues: la inversió en el po-
lígon de Tarragona, amb la refineria,
inagurada durant el franquisme (1972)
–la darrera de totes–, i la participació
accionarial que hi té la Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona (12,5 per cent).

Alfonso Cortina, president de Repsol
YPF, no va estar gaire afortunat en

l’acte d’inauguració del centre tecno-
lògic en fer una referència històrica als
esforços d’investigació de les empreses
petrolieres antecessores seves, durant
els anys 40 i 50. Era quan el govern
franquista feia unes inversions enor-
mes per obtenir petroli de les pissarres
bituminoses de Puertollano –Ciudad
Real–, que va ser com llançar els di-
ners, i quan tota la censuradíssima
premsa del règim informava amb or-
gull que un inventor espanyol havia
visitat el Caudillo per presentar-li el
seu motor, que convertia l’aigua en

petroli, segons un procediment
propi al 100 per cent. La història
no és el fort del president de
Repsol.

Si la investigació en el sector
del petroli i derivats està en-
capçalada per Repsol, la investi-
gació en el sector de les teleco-
municacions ho està per la Te-
lefónica, una altra empresa
també pública i també privatit-
zada per aquells dos governs
espanyols democràtics. Havia
estat nacionalitzada pel general
Primo de Rivera i el seu domicili
i les seves inversions s’han loca-
litzat a Madrid o a altres ciutats
espanyoles, però mai a Catalu-
nya. El caràcter de monopoli
que tenia la Telefónica va fer
que, durant els anys 80 i 90, to-
tes les inversions estrangeres en
el camp en el sector fonamental
de les telecomunicacions i de
l’electrònica es canalitzessin a
través d’ella. Per exemple, l’any
1984, amb un govern socialista,
la Telefónica creà diverses em-

preses mixtes, conjuntament amb so-
cietats estrangeres que aportaven no-
ves tecnologies: amb la Telettra italia-
na, la fàbrica i els investigadors s’ins-
tal·laren a Torrejón de Ardoz –Ma-
drid– i a Cadis; amb la sueca Ericsson
a Leganés –Madrid–; amb l’ATT
americana a Tres Cantos –Madrid–; i
amb la ITT, també americana, a Toledo.
A Catalunya només hem rebut de la
Telefónica el domicili social de Terra
Lycos, gràcies a les pressions de la Ge-
neralitat i del president de l’empresa,
que viu a Matadepera; però ara està en

discussió el domicili, perquè els serveis
centrals han estat sempre a Madrid.

Quan em queixo del mínim liderat
de les nostres institucions empresari-
als és perquè no trobo ningú que de-
nunciï aquests fets. O que em denun-
ciïn a mi, si el que dic no és veritat. No
es discuteixen opinions, sinó fets. Fa
pocs dies em vaig trobar en un acte no
públic, però amb una nombrosa pre-
sència, on les meves matisades quei-
xes contra el centralisme de l’Estat
van ser rebatudes per un dels pre-
sents, bon coneixedor de la realitat
econòmica catalana. Però no per des-
mentir-les, sinó per titllar-les de mo-
derades, aportant fets que no coneixia
i que feien encara més gruixut el meu
memorial de greuges. Per què ningú
amb autoritat no explica aquestes si-
tuacions tan discriminatòries per a
l’economia catalana i que s’han pro-
duït amb tots els governs democràtics
que hem tingut, socialistes i popu-
lars? I per què no hi ha més sensibili-
tat a nivell ciutadà, quan es denunci-
en? Són preguntes que no haig de
contestar jo, perquè no em pertoca.

En el cas concret del que estic par-
lant, el de les despeses en investigació,
no puc acceptar que es carregui la
responsabilitat del seu relatiu baix
nivell a la deixadesa de les empreses
catalanes o al govern de la Generali-
tat. Segur que uns i altres podrien fer
més, però es tracta d’un sector en el
qual les exempreses públiques han
tingut i tenen un paper substancial,
en volum i en capacitat financera.
Catalunya va ser, com sempre, la pio-
nera dintre de l’Estat en el món de la
informàtica i de l’electrònica, tal com
ho demostren les iniciatives de CECSA
–la Companyia Espanyola de Comu-
nicacions SA–, EYSSA –Enclavaments
i Senyals SA– i Telesincro SA. Totes
elles van acabar als jutjats perquè
eren iniciatives privades, no tenien
prou capital, es van avançar massa al
seu temps i van ensopegar amb la
pitjor crisi de la segona part del segle
XX. Uns problemes que no trobaren
les empreses públiques, després pri-
vatitzades.

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

El retard
tecnològic europeu

José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

L’
evolució del nivell de vida dels
països està fonamentalment
associada a l’evolució de la
productivitat dels seus treba-

lladors. Per exemple, si la productivitat
del treball creixés a un ritme anual del
2,5%, el nivell de vida es doblaria cada 28
anys, mentre que si el creixement fos de
l’1%, caldrien 70 anys per multiplicar
per dos la renda per càpita. Per aquest
motiu és molt important seguir l’evolu-
ció de la productivitat i els seus factors
determinants.

En els últims anys la productivitat a la
Unió Europea i els Estats Units ha can-
viat d’una manera radical. Entre el 1990
i el 1995 la productivitat del treball a la
UE creixia a un ritme del 2,4%, mentre
que als Estats Units ho feia a un 1,2%.

No obstant això, entre el 1996 i el
2000 la situació s’ha invertit: la produc-
tivitat nord-americana creix al 2,2%
mentre que la dels treballadors de la UE
ha passat a créixer l’1,4%. El primer fac-
tor que ha estat considerat com a cau-
sant d’aquesta situació és la diferència
en el pes de les noves tecnologies de la
informació i les comunicacions (TIC) en
l’estructura productiva.

Durant els últims 20 anys el ritme
d’incorporació de les noves TIC (equips
de comunicacions, ordinadors, software,
etc.) ha estat semblant a la Unió Europa
i als Estats Units. No obstant això, el
punt de partida de la UE era molt infe-
rior, per la qual cosa no s’ha produït una
convergència en el capital tecnològic: les
TIC representen una proporció molt su-
perior del sistema productiu nord-ame-
ricà comparat amb el seu pes en la in-
dústria europea.

Aquest menor pes de les noves tecno-
logies en l’estructura productiva de la
UE fa que la seva contribució al creixe-
ment de la productivitat també sigui
menor. Mentre als Estats Units la con-
tribució de les TIC al creixement de la

productivitat del treball és d’1,37 punts
percentuals, a la Unió Europea aquesta
aportació és només la meitat, 0,71
punts.

Amb tot, l’evolució de la contribució
de les noves tecnologies a la productivi-
tat no ha estat homogènia entre els di-
ferents països que formen la UE. Irlanda,
Holanda i Gran Bretanya s’han caracte-
ritzat per un ràpid creixement del capi-
tal tecnològic i una contribució molt
important de les noves tecnologies a
l’augment de la productivitat. El cas
contrari el representen Espanya i Portu-
gal, on la inversió en capital tecnològic
és molt baixa i la seva contribució a la
productivitat és molt petita.

Alguns analistes han assenyalat que la

disminució de la regulació i l’augment
de la flexibilitat del mercat de treball
dels Estats Units ha permès a aquesta
economia explotar més intensament les
noves oportunitats tecnològiques i mi-
llorar la seva productivitat.

Malgrat tot, part de la disminució de
la productivitat observada a la UE a
partir del 1996 deriva de l’increment de
la capacitat per crear llocs de treball (fet
que fa augmentar el denominador de
l’indicador de la productivitat del treball
mesurat com a producció per treballa-
dor o hora treballada) en comparació
amb els Estats Units, que, per contra,
van crear molts més llocs de treball que
la UE durant el període 1990-95.

Així doncs, culpar les rigideses del
mercat laboral de la reducció de la pro-
ductivitat europea és excessiu: en el curt
termini un mercat laboral que crea més
llocs de treball pot generar un creixe-
ment inferiori de la productivitat del
treball. En qualsevol cas, la situació ac-
tual ha de fer recapacitar els gestors de
la política econòmica europea sobre la
necessitat d’impulsar amb més intensi-
tat la convergència tecnològica respecte
als Estats Units.


