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“La inversió en els països menys 
avançats és més una oportunitat que 
un risc” 
Entrevista a  Hamadoun I. Touré  
Director de l'oficina de desenvolupament de les telecomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) 

Per Coia Sanchez García 

Quins són els principals problemes per a establir la governabilitat d'Internet? 

Es discuteix quins elements han de tenir cabuda en la denominació “governabilitat en Internet”. Alguns experts 
creuen que aspectes com la gestió dels noms de domini i adreces  són només una qüestió de coordinació i 
administració, mentre que d’altres veuen clares connotacions polítiques i impacte en sobirania nacional. Un 
dels reptes del Grup de Treball sobre Governabilitat en Internet (WGIG) és aconseguir un consens respecte a 
la definició de governabilitat. 

Una component important per a un sistema de governabilitat inclusiu i multilateral és la implicació significativa 
dels països en desenvolupament. Això suposa mesures per a construir capacitats a fi que hi hagi competència 
tècnica per a afavorir la transició cap a una societat de la informació global i la seva participació en la 
formulació i implementació de les polítiques de TIC. 

Quina és la seva  opinió sobre la relació entre els poders públics i les organitzacions presents en la  
Cimera? Quina funció ha de complir la societat civil? 

El paper dels governs és fonamental per a difondre els beneficis de la Societat de la Informació a tots els 
ciutadans amb polítiques destinades a enfrontar els seus reptes. Els governs poden crear consciència, facilitar 
l'accés del públic a la informació i assentar les bases necessàries perquè tots els ciutadans es beneficien de 
les TIC, en termes d'una millora en la qualitat de vida, serveis  socials i creixement econòmic. 

El sector privat també juga un paper actiu, doncs ofereix un model econòmicament viable per a aconseguir els 
objectius de desenvolupament, l'accés universal a la informació i als serveis  de valor afegit de les TIC. La 
seva participació en la Cimera impulsarà el creixement econòmic i la concertació de nous acords d'associació, 
la transferència de tecnologia, un millor coneixement de les noves tecnologies i, a més, estimularà la creació 
d'ocupacions altament qualificats. 

La societat civil està tenint un paper actiu per a determinar quines són les conseqüències socials i culturals de 
les tendències actuals i fer que es presti atenció a la necessitat d’introduir la responsabilitat democràtica. 

Un dels grans èxits del procés de la Cimera és el fet que tots els actors estan aprenent a conèixer-se entre 
ells: les seves fortaleses i debilitats, i estan intentant treballar junts. 

Hi ha hagut diferents punts de vista entre els països respecte a la millor manera d'obtenir fons. Passa 
el temps però continua havent-hi pocs diners. Com persuadir als països a que  col·laboren 
econòmicament? 

Sí, hi ha diferents punts de vista. Alguns creuen que els fons existents han d'utilitzar-se millor, altres pensen 
que es necessiten més fons i insisteixen en el fet que siguin aportacions voluntàries. Estic convençut que el 
secretari general de Nacions Unides aconseguirà una solució de consens que ens permetrà a tots donar 
passos avant i aconseguir les metes establertes. 
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En última instància, els fons són tan importants com la seva utilització eficaç. Els termes clau continuen sent 
cooperació i coordinació entre tots els protagonistes. 

El sector privat té una funció important que complir. De quina manera podem persuadir-los perquè 
inverteixin en els mercats menys avançats i amb un baix nivell de rendibilitat? Com es creen 
condicions polítiques i econòmiques per a fomentar les inversions? 

El sector privat ha d'examinar les possibilitats insuperables que existeixen en els països menys avançats i en 
altres mercats menys desenvolupats. Hi ha riscos en aquells mercats com també n'hi ha en altres tipus 
d'inversió. Però a través de la meva experiència en el sector privat he après que les empreses tenen la 
capacitat de protegir-se contra els riscos. 

La UIT ajuda als països menys avançats a crear un entorn atractiu a la inversió fent el sector de les TIC més 
competitiu i estable. La nostra experiència ens diu que en aquells països ha sorgit una nova voluntat política. 

El sector privat hauria de veure en l'actual estat de subdesenvolupament de les TIC en els països menys 
desenvolupats una oportunitat més que un risc. Haurien d'aprofitar l'actual voluntat política de compromís cap 
a l'agenda de les TIC. Al seu torn, el marc legal hauria de garantir els drets de propietat i la protecció de 
l'inversor. 

Els objectius de la Cimera són al mateix temps de caràcter tecnològic i polític. Quant a vostè, la seva 
principal meta professional és assolir certs compromisos. Quin grau d'ambició pot mantenir-se en el 
marc polític actual? Quina influència té el fet que els estats hagin perdut cert poder a causa de la 
globalització? 

La primera fase de la Cimera ha sigut un èxit. Els èxits més importants han estat el compromís polític assumit 
per les personalitats del món sencer, la seva presa de consciència i el fet que tots hagin comprés que ningú 
pot actuar sol. Les TIC constitueixen un problema a escala mundial que cada vegada adquireix major 
complexitat a causa de la globalització i la convergència de les tecnologies. La primera fase preparatòria de la 
Cimera ens ha ensenyat que podrem crear una societat de la informació oberta a tots per mitjà d'una acció de 
conjunt i  no competint entre nosaltres i  duplicant esforços i recursos. 

Sens dubte que necessitem més recursos. Només podrem tenir-los si tots els protagonistes s'agrupen. Al meu 
parer, la globalització, en matèria de desenvolupament, pot constituir al mateix temps un factor propiciador i un 
problema. Aquest fenomen afecta el comerç i a la competència lleial. Per a afrontar-ho, els poders públics han 
de posar en marxa institucions fortes i sòlides que estiguin en condicions d'alimentar l'aspecte positiu de la 
globlalització i de contenir el seu aspecte negatiu. De fet, hi ha un vincle positiu entre desenvolupament de les 
TIC i globlalització, ja que el primer element, en sentit estricte, és un ingredient globlalitzant. 

Vostè ha dit que si no es controla la bretxa tecnològica, les diferències en matèria digital poden 
aprofundir-se i convertir-se en una trampa per als països menys avançats, que no podran sortir del 
seu cercle de pobresa i exclusió. Quins factors poden explicar el baix desenvolupament de les 
tecnologies d'Internet en els països menys avançats (PMA)? 

En els països menys avançats, la infrastructura, l'assequibilitat i el foment de capacitats són importants. Quan 
hi ha escassetat d'infraestructures i la banda ampla és limitada, com ocorre en els PMA, el desenvolupament 
és menor i hi ha menys penetració d'Internet i de tecnologies afins. Però fins i tot quan les taxes de penetració 
d'Internet són elevades, el cost d'utilitzar Internet sol ser prohibitiu per a una persona corrent. El fet que la 
major part de les persones no puguin afrontar el cost que representen aquests tecnologies ofega el creixement 
i la utilització d'Internet. En altres casos, hi ha cert escepticisme pel que fa a la utilització d'aquestes 
tecnologies ja que es plantegen algunes qüestions en matèria de seguretat que no tenen encara resposta, 
especialment en el que concerneix a les transaccions de comerç electrònic, al cibergovern i altres aplicacions. 

La clau per a resoldre el problema és mobilitzar els recursos necessaris, posar en pràctica un marc 
reglamentari convenient, garantir l'estabilitat política i demostrar que els serveis i les aplicacions d'Internet 
poden ser un motor de creixement i desenvolupament econòmic i social sostenibles. El món en 
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desenvolupament encara està inexplorat i pot constituir una veritable oportunitat per als inversors amb 
fórmules en què ningú perd. 


