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La crisi no és ni bona ni dolenta,
només una situació en la qual el
que abans era valuós ja no ser-
veix, assegura Eduardo García. I,
per això, afirma en aquest manu-
al que traspua optimisme, la crisi
és la gran oportunitat per a qui
vulgui dirigir una petita empre-
sa, sempre que sigui un professio-
nal en la gestió. Al cap i a la fi,
diu, en èpoques de bonança les
grans empreses engreixen massa
i les dolentes se solen aprimar
traumàticament i externalitzar
serveis. I quan la crisi creix i es
produeixen canvis en l’equació
de valor per al client, sempre és
el petit el que cobreix millor els
nous buits del mercat. En aquest
llibre mostra que, arribat el mal
temps, només es progressa amb
actitud positiva i prenent el co-
mandament de la situació.

Justo Barranco

P
otser Apple és l’epí-
tomde les companyi-
es de Silicon Valley
concebudes en un ga-
ratge per genis que

mai no van aconseguir acabar
la seva educació formal. Però
Apple també és, adverteix la
professora i assessora de la UE
Mariana Mazzucato, un espec-
tacular exemple que la majoria
de les innovacions radicals i re-
volucionàries que, com deia
Schumpeter, han estat elmotor
del capitalisme –des del ferro-
carril fins a internet, passant
per la nanotecnologia i la farma-
cèutica modernes– “parteixen
d’inversions inicials emprenedo-
res arriscades que es caracterit-
zen per un ús intensiu de capi-
tal proporcionat per l’Estat”.
Parlant clar i net: Mazzucato

afirma que l’Estat ha estat el
responsable de finançar totes
les tecnologies que fan que
avui l’iPhone de Steve Jobs si-
gui tan intel·ligent, des d’inter-
net fins al GPS, la pantalla tàc-
til o Siri, l’assistent personal ac-
tivat per veu. Unes inversions
radicals –perquè totes impli-
quen una incertesa extrema so-
bre els seus resultats– que no
es van produir, subratlla, gràci-
es als capitalistes de risc ni als
inventors de garatge. Va ser la
mà molt visible de l’Estat la
que va fer possible aquestes in-
novacions, i, per això, empre-
ses com Apple haurien d’estar
especialment obligades a con-
tribuir amb impostos en comp-
tes de dedicar-se a la més sofis-
ticada enginyeria fiscal.

Però, malgrat tots els seus pos-
sibles avantatges, l’autora consta-
ta que El Estado emprendedor,
que així titula el seu llibre, està
avui en retirada per austeritat i,
sobretot, per ideologia: se’l consi-
dera un paquiderm ineficient,
quan, al seu parer, pot ser decisiu
en la innovació. No només pot fa-
cilitar l’economia del coneixe-
ment, diu, sinó que tambépot cre-
ar-la de manera activa amb una
visió atrevida i una inversió amb
propòsit clar. Ha de ser el catalit-

zador de nova inversió privada.
L’economia convencional, diu,

ha justificat la intervenció de l’Es-
tat quan hi ha fallades de mercat,
quan el benefici social d’una in-
versió és superior al benefici pri-
vat. Però, recorda, els projectes
visionaris com anar a la Lluna o
crear la idea que hi ha darrere
d’Internet requerien un altre ti-
pus de comptes: sobretot, una
missió i confiança en el paper es-
tatal en l’economia. Part del se-
cret deDarpa, l’agència deDefen-

sa dels EUA nascuda després del
llançament de l’Sputnik i que va
inventar i va comercialitzar inter-
net, va ser la seva capacitat, diu
l’autora, per atreure talent i crear
entusiasme al voltant de missi-
ons específiques. Una altra agèn-
cia similar dels Estats Units, Ar-
pa-E, és avui a l’avantguarda de
les inversions verdes del seu país
i atreu els grans cervells.
El país que més defensa els be-

neficis del sistema de lliure mer-
cat és, doncs, delsmés intervenci-

onistes en la innovació. Però tam-
bé bancs d’inversió estatals del
Brasil i la Xina assumeixen avui
grans reptes en biotecnologia i
energies netes, i a sobre obtenen
beneficis. L’Estat no és, remarca
Mazzucato, un facilitador ni un
entremetedor, sinó un soci clau
del sector privat, sovint el més
agosarat, disposat a assumir ris-
cos que les empreses no volen. Es
pot veure amb la farmacèutica
Pfizer, que va deixar el seu cen-
tre d’investigació a Kent, Regne
Unit, i el va portar a Boston per-
què els Instituts Nacionals de Sa-
lut dels EUA gasten anualment
30.000 milions de dòlars per fi-
nançar la base tecnològica sobre
la qual es desenvolupen les far-
macèutiques privades. Amés, de-
nuncia l’autora, en realitat és
més fàcil que els diners públics si-
guin capturats per interessos pri-
vats quan l’Estat no està gaire
convençut de la seva missió.
Com deia Keynes i Mazzucato

recorda, “l’important per al go-
vern no és fer coses que ja fan els
individus i fer-les una mica mi-
llor o pitjor, sinó fer les coses que
en l’actualitat no es fan en abso-
lut”. Amb la visió actual, acaba, di-
fícilment tindríem internet, ni
cap projecte transformador sem-
blant. En la societat del coneixe-
ment, remata, és necessari combi-
nar les idees de Keynes –l’Estat
com a inversor d’última instància
quan el sector privat està paralit-
zat– i Schumpeter –la innovació
com amotor del capitalisme– per
afrontar amb garanties el futur.

LLIBRES m

Les 89 grans teories del manage-
ment i com cal aplicar-les és la
proposta d’aquest llibre que s’ha
editat amb el format d’una agenda
Moleskine. El llibre comença amb
les teories que s’han desenvolu-
pat al llarg del temps per gestio-
nar persones: des dels principis
del management de Fayol, al ma-
nagement científic de Taylor o els
punts de vista de Drucker sobre
l’objectiu de les empreses. I passa
al llarg dels deu capítols per teori-
es sobre com cal liderar persones,
com cal motivar, com cal constru-
ir i gestionar equips, com cal ana-
litzar la cultura corporativa, com
cal gestionar el canvi –el cicle de
canvi de Kübler-Ross o la teoria
del costat fosc d’Egan– i la quali-
tat o comcal exercir l’autoritat, in-
closes les idees de Maquiavel i el
test del psicòpata de Ronson.

KeynesmésSchumpeter
Mazzucato defensa que la intervenció de l’Estat és decisiva per aconseguir la innovació

Els 20 principis essencials del
branding que permeten la crea-
ció de marques fortes, a càrrec
d’un dels gurus d’aquest camp,
David Aaker. Un guru que recor-
da que lesmarques tenen fortale-
sa, són poderoses. Que constituei-
xen el nucli de les relacions amb
el client i són una força amb im-
pacte financer. Els principis que
reuneix en aquest llibre pretenen
facilitar una total comprensió de
la marca i de com cal gestionar-
la. Per començar, diu, és necessa-
ri reconèixer que les marques
són actius que dirigeixen l’estra-
tègia i que cada marca necessita
tenir una visió, una descripció ar-
ticulada de la seva imatge aspira-
cional. Les amenaces a la marca,
les seves possibles extensions i el
paper del digital en construir-la
són altres punts clau del llibre.

Mazzucato assegura que les tecnologies intel·ligents d’Apple van néixer del finançament estatal VICTOR J. BLUE / BLOOMBERG
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