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E C O N O M I A / S E T D I E S

atalunya no és autosuficient
en res. O en quasi res. Pensant-ho bé, podríem dir que
som autosuficients en potassa –un fertilitzant–, en
avellanes, peres i pomes, i
en rovellons, quan plou, perquè si no ho
fa els hem d’anar a comprar a l’Aragó, a
Navarra o fins i tot als Alps francesos.
L’economia catalana és transformadora
per definició i per obligació, ja que no té
matèries primeres d’importància. Comprem primeres matèries a fora i les
convertim en productes manufacturats.
Per fer-ho necessitem energia, i també
aquí som extraordinàriament dependents. L’únic moment històric en el qual
Catalunya s’autoabastí d’energia amb
fonts pròpies va ser durant els anys vint
del segle passat –fa un cert efecte parlar
del segle XX com el passat–, gràcies als
embassaments del Pirineu de Lleida. Però aviat la demanda superà l’oferta catalana i haguérem d’anar a buscar l’energia on fos.
En l’actualitat, les fonts pròpies d’energia representen només el 10% de les
necessitats del consum català. Amb el
carbó en decadència, per contaminant,
Catalunya construí durant la segona
part del segle XX tots els embassaments
raonables, a l’Ebre, al Ter, al Llobregat, al
Segre, a les Nogueres i fins i tot al Cardener. Però amb l’energia hidràulica que
s’hi generava no en teníem ni per començar. El petroli importat va ser la solució. Derivats del petroli per als nostres
cotxes i camions i derivats del petroli
–gasoil– per a les tèrmiques, que el
cremen per produir electricitat. La dependència del petroli va arribar a ser tan
gran que, quan el 1973 els països productors triplicaren els preus en poques
setmanes, Catalunya entrà en una crisi
seriosíssima, de la qual no sortiria fins al
1984.
A cuita-corrents es van haver de posar
pedaços amb una de les poques alternatives que teníem a la mà: l’energia
nuclear. El seu avantatge es que només
havies d’importar el material de fissió i
la tecnologia. Però les centrals nuclears
resultarien caríssimes de construcció i
preocupants des del punt de vista de
seguretat, tot i que fins ara només hem
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Imatge d’un parc eòlic a Alemanya
tingut un ensurt a la central de Vandellòs I, la primera nuclear catalana, que
està en període de desballestament. Però les centrals nuclears estan en període de recessió a tot Europa i l’energia
procedent de l’urani enriquit no representa el futur, si trobem un altre camí.
De totes maneres, hem de tenir consciència que si tanquéssim de cop Vandellòs II i les dues centrals d’Ascó, Catalunya es quedaria a les fosques i sense
calefacció.
Després de la crisi del 1973, tots els
països desenvolupats acordaren reduir
la dependència del petroli, per evitar
que es repetís el desastre econòmic
d’aquell any. El gas natural ha estat la
nova font energètica que ha rebaixat el
pes del petroli dintre del conjunt. De
gas natural n’hi ha més que de petroli,
al món, però també s’ha d’importar, es
troba molt sovint al costat del petroli i
es tracta també d’una font energètica

no renovable, que un dia s’extingirà.
Catalunya va ser pionera en la importació i distribució del gas natural,
gràcies a Pere Duran i Farell i a la vella
Catalana de Gas barcelonina. Quan el
gas natural arribà a Madrid, feia disset
anys que els catalans l’utilitzàvem. La
tendència és buscar fonts energètiques
renovables, que permetin diversificar
les fonts actuals i que no siguin contaminants, com és el cas de l’energia hidroelèctrica. La Unió Europea es proposa treballar fins a aconseguir que representin el 10% del total, que és una
xifra modesta, a l’abast de Catalunya,
on representen el 6%. Hi ha dues fonts
energètiques d’aquesta classe clares i
acceptables: l’energia del sol i l’energia
del vent o eòlica. Catalunya té comarques amb força sol i comarques amb
força vent, de manera que compta amb
una primera matèria gratuïta i renovable per generar electricitat.

Però, tot i que fa molts anys que sol
i vent proporcionen energia utilitzable,
la tècnica per convertir-les en substitutives de les fonts tradicionals encara no
està prou avançada. Si de cas, la que
ofereix més perspectives de forma immediata és l’energia eòlica, amb parcs
de molins de vent. No obstant, també
aquí ha sorgit una oposició ecologista
contra la construcció d’aquests parcs.
No entraré a discutir on s’han de fer els
parcs eòlics i on no, perquè fan malbé
el paisatge o per raons d’equilibri ecològic. Però sé que fins ara no s’han
aconseguit fer truites sense trencar alguns ous. Aplicat aquest principi a les
fonts energètiques, això vol dir que facis el que facis incideixes poc o molt
sobre el paisatge.
Tothom està d’acord que els aprofitaments hidroelèctrics són el primer
model del que és una energia renovable
i no contaminant. Però per aconseguir-los s’han de construir embassaments i
potser, fins i tot, desallotjar pobles
sencers, com hem vist en el cas del
pantà de Rialb. Em sabria molt de greu
que la meva casa hagués quedat colgada pel pantà de Rialb. Però el país necessita embassaments, com necessita
cementiris de residus, o presons –per
desgràcia–, o centrals nuclears en un
moment determinat, en no haver-hi
una alternativa real.
Un govern ha de donar solució als
problemes dels ciutadans, i un dels fonamentals és el d’atendre la demanda
energètica a un preu raonable i que sigui competitiu. En democràcia cal valorar quines són les prioritats, escoltar a
tothom i resoldre d’acord amb els criteris que es considerin més assenyats i més
adequats. Serà el cas dels parcs eòlics,
espero. Una anècdota del franquisme,
que hi està relacionada, és la següent.
Aleshores ja se’n parlava i l’Empordà
era conegut per les seves tramuntanades. Un equip espanyol d’experts analitzà el terreny, durant uns mesos, amb un
considerable nivell de despeses. Finalment, el seu informe, redactat lògicament en l’idioma de l’Estat, recomanà
que el millor emplaçament seria el “collado llamado Puigventós”. Es podien haver
estalviat els diners!
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

es promeses de la banca a Internet com a panacea dels nous
serveis financers es comencen a
dissipar. Fins fa alguns mesos els
executius dels bancs en la xarxa no paraven de parlar de la gran reducció de
costos que era possible gràcies a l’aplicació de les noves tecnologies. Però la
realitat sembla molt diferent.
En un estudi recent fet per la consultora Cap Ernst & Young s’assenyala que
durant l’últim any Internet només ha
rebaixat un 0,1% els costos dels bancs
anglesos, quan en realitat s’esperava una
reducció del 25%. Gairebé tots els analistes coincideixen a afirmar que la reducció dels costos que pot proporcionar
Internet és petita perquè el cost marginal de fer una operació més és pràcticament zero; el cost fix, la inversió necessària per fer l’operació, no ho és.
Al seu torn, el banc d’inversió J.P.
Morgan assenyala que la reducció de
marges per la pressió de la banca a través d’Internet reduirà els guanys de les
entitats financeres europees en un 17%
en els pròxims dos anys. Molts analistes
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apunten que el motiu pel qual, malgrat
els inconvenients, els bancs tradicionals
s’han llançat a la carrera d’Internet és
que no ser present en la xarxa suposa
una pèrdua gairebé segura de quota de
mercat. Es tracta simplement d’una estratègia defensiva per no perdre part del
negoci. Internet seria per als bancs com
un joc de suma zero: el que guanya un
banc ho perd un altre.
D’altra banda, els clients no han estat
seduïts per la banca a Internet com
s’esperava. Els motius són essencialment

la desconfiança respecte a la seguretat
dels seus comptes en la xarxa i la lentitud, i en ocasions col·lapse, de les connexions, a més del costum de consultar
les operacions amb un assessor, especialment quan es tracta d’inversions a
llarg termini.
És per aquest motiu que les consultores assenyalen que la banca a Internet ha
d’invertir en campanyes publicitàries
per atreure nous clients i oferir productes amb tipus d’interès més alts, que, de
passada, s’ha de dir que redueix encara

més els marges. Els experts consideren
que els bancs totalment virtuals tenen els
dies comptats i que l’única possibilitat,
que ja ha estat adoptada per molts, és
començar a obrir sucursals reals.
A Espanya tots els consultors coincideixen que Bankinter, amb el servei
E-bankinter, és el banc més ben situat en
el negoci de la banca per Internet per
l’excel·lent integració de banca virtual i
banca tradicional. De fet les enormes
inversions en tecnologia necessàries per
mantenir els serveis d’E-bankinter han
tingut un efecte bastant negatiu sobre
els resultats de Bankinter durant els últims trimestres, fet que ha provocat
grans oscil·lacions en el valor de les seves
accions. Els projectes de BSCH (Patagon)
i del BBVA (Uno-e) desperten menys entusiasme entre els analistes. Per exemple
Merril Lynch, en el seu informe sobre
e-banking a Europa, considera que
aquests dos projectes tenen una gran
incertesa. Segur que no tornarem a ficar
els diners dins un mitjó, però tampoc
sembla que la inversió en els comptes
virtuals sigui tan ràpida com inicialment
es va pensar.

