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Jaime Caruana (dreta) en la clausura de l’última assemblea de la CECA
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Què han de fer
les caixes?

Francesc Cabana i Vancells

U
na cosa és el que han de fer
les caixes i una altra de ben
diferent el que poden fer.
Les caixes d’estalvi, com a
entitats financeres de ple
dret, poden fer exactament

el mateix que els bancs. Però per la seva
naturalesa jurídica –no mercantil–, pel
seu arrelament a una comunitat, pel seu
caràcter social –no especulatiu– i per
l’obra social que realitzen, han de donar
una orientació especial a les seves in-
versions. Per exemple: una caixa catala-
na no pot comerciar en or o en dia-
mants, no pot establir els seus serveis
centrals a Madrid, no pot invertir en
empreses especulatives i no pot deixar
de fer l’obra social, a la qual ha de des-
tinar els beneficis sobrants, després de
cobrir les necessitats de fons propis i les
provisions.

Fa un mes i mig el governador del
Banc d’Espanya, Jaime Caruana, es va
dirigir a les caixes d’estalvi espanyoles
en una assemblea de la CECA, la confe-
deració que les integra. Va dir coses in-
teressants, però resulta difícil entendre
el seu missatge si tenim en compte que
s’adreçava a unes entitats molt diferents
en mida i amb problemes molt diversos.
Entre les assistents hi havia la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que té
més de 9.000.000 de milions de pessetes
en recursos de creditors, la més gran de
Catalunya, Espanya i Europa, i la Caixa
d’Estalvis i Préstecs de Carlet –País Va-
lencià–, que només en té 20.000, la més
petita de l’Estat.

Caruana els va dir que havien de mo-
derar el creixement del crèdit. La pa-
raula moderació s’avé d’allò més amb la
naturalesa de les caixes, però també
hem de recordar que, durant molts
anys, molts economistes catalans s’han
queixat de la baixa inversió en crèdit de
les caixes i, especialment, en el crèdit a
les petites i mitjanes empreses. El crèdit
ha de ser lògicament la primera inversió
de tota entitat financera. Després, Caru-
ana va criticar les immobilitzacions
permanents en empreses industrials
amb vocació de control o d’influència
notable en la gestió. Segons la premsa,
aquesta advertència anava dirigida a la
Caixa d’Estalvis i Pensions i a Caixa Ma-
drid. No conec gaire Caixa Madrid, però

sé que està ben portada i més intervin-
guda que la catalana per la seva comu-
nitat autònoma. La Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona no ha demostrat
mai tenir ganes d’intervenir en la gestió
directa de les grans empreses en les
quals participa. És gràcies a ella i a la
seva participació que Catalunya té tres
empreses catalanes a l’Íbex-35 –les 35
empreses de més moviment–: Gas Na-
tural, Aigües de Barcelona i ACESA
–autopistes–. I potser el Banc de Saba-
dell serà la quarta d’aquí a un temps.
Tenir només el 8,5% de les grans em-
preses que cotitzen a la borsa espanyola
és una de les paradoxes de l’economia
catalana, però és que sense el paper de
La Caixa potser no en tindríem cap. Per
altra banda, la compra d’un 30% del ca-
pital de Panrico, aquesta setmana, pot
indicar que el seu paper serà facilitar

l’entrada de l’empresa a borsa i alesho-
res anar venent la seva participació.
Com han fet tots els bancs espanyols
–no catalans–, al llarg de la seva histò-
ria. Mentre ho faci amb aquest propòsit
i amb empreses preferentment catala-
nes, em sembla positiu.

Compte amb el crèdit i compte amb
les participacions industrials, diu el
banc central. A les caixes no els queden
moltes altres alternatives. Espero que les
manifestacions del Banc d’Espanya no es
proposessin impulsar les caixes a la
subscripció preferent de fons públics. El
ministre d’Hisenda ho agrairia, però els
catalans no. El drenatge de l’estalvi ca-
talà a través de la subscripció obligatòria
de fons públics, durant el franquisme, és
una de les vergonyes històriques de la
dictadura i dels catalans que col·labora-
ren en aquella operació, invertint fora

de Catalunya els diners generats aquí.
Només faltaria que al drenatge pel dèfi-
cit fiscal hi suméssim el drenatge per via
de les caixes d’estalvi, que hi ha qui
considera que encara es manté, tot i que
reduït. Les caixes, va dir també el go-
vernador, han de ser fidels al seu caràc-
ter social i regional i automoderar-se en
totes aquelles activitats que s’allunyin
de la seva naturalesa. Tornem a trobar la
paraula moderació, que, juntament amb
prudència, van ser les més repetides en
el seu discurs. Ja hauria de saber que als
catalans i als bascos, especialment, no
ens agrada que ens parlin del nostre ca-
ràcter regional, tal com ha fet l’admi-
nistració central en els darrers dos-cents
anys des que va substituir les Espanyes
–en plural– per una Espanya única i
uniforme, amb les seves simpàtiques
peculiaritats regionals, com la sardana i
els castellers. Al marge d’aquest impor-
tant matís, ja és bo recordar a totes les
caixes el seu origen i la seva necessària
fidelitat a una terra.

El ministre d’Hisenda, que acompa-
nyava Jaime Caruana en l’acte, va ma-
nifestar pel seu compte que l’estatut ju-
rídic de les caixes és i seguirà intocable,
però que s’hauran de fer reformes per
adaptar-se als nous temps. Hi estic d’a-
cord sempre que no es fiquin amb l’au-
tonomia de les caixes, ni amb les com-
petències de la Generalitat de Catalunya.
Si ho fessin seria com una declaració de
guerra política. Va demanar igualment
que el poder polític deixi tranquil·les a
les caixes, advertència que no va per la
Generalitat catalana, sinó més aviat per
la Junta de Andalusia, per la Junta de
Castella-la Manxa i per la Generalitat
Valenciana. I que hi hagi més professio-
nalització. Si es referia al consell d’ad-
ministració i a l’assemblea general em
sumo a la seva petició amb el màxim
fervor. Amb tots els meus respectes per
l’Orfeó Català o per la Unió Esportiva
Sants, per exemple, no són aquestes les
entitats més adequades per a tenir re-
presentants en els òrgans executius d’u-
na entitat financera. I em refereixo aquí
a les dotzenes d’entitats culturals i be-
nèfiques i a alguns centenars de repre-
sentants d’impositors, que fan de finan-
cers, sense saber interpretar un balanç.
Ja em perdonaran!

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

Optimisme, pessimisme i
inversió tecnològica

José García-Montalvo

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

D
imarts passat es va fer pública
l’acta de la reunió del comitè
del mercat obert de la Reserva
Federal de Estats Units, presi-

dit per Alan Greenspan, relatives a la
reunió del 20 de març passat, quan es
va reduir per tercera vegada el tipus
d’interès en 0,5 punts. En el mateix
document es posava de manifest que la
principal preocupació és la caiguda de
la inversió, particularment inversió en
equips informàtics, software i alta tec-
nologia.

Mentre que els consumidors seguei-
xen consumint amb alegria, malgrat el
seu alt grau d’endeutament, les em-
preses han tancat l’aixeta inversora
especialment en tot allò relatiu a
equips i Internet. El motiu fonamental
d’aquesta disminució de la inversió és
l’excés de capacitat instal·lada tant en
les empreses de la nova economia com
en les altres. Un recent estudi publicat
pel Wall Street Journal va concloure que
el 95% de la capacitat de la xarxa de
fibra òptica instal·lada durant els úl-
tims anys als Estats Units no es feia

servir. Per la seva part, les empreses
productores d’ordinadors tenen una
capacitat instal·lada, en forma d’equi-
pament i d’espai d’emmagatzematge,
que els permetria incrementar la seva
producció de forma immediata en un
25%. A més a més, moltes de les em-
preses que tanquen venen material
informàtic pràcticament nou a preus
de rebaixes, fet que dificulta encara
més la venda de nous ordinadors.

En el món empresarial d’Internet la
situació és encara més dramàtica. Hi
ha casos com el de Ventro, una em-
presa de B2B (comerç electrònic entre
empreses) que després d’haver fet una

forta inversió i haver obtingut uns in-
gressos de 31 milions de dòlars l’any
1999, ha vist reduïts els seus ingressos
a zero en l’últim trimestre. I la previsió
és que continuï de la mateixa manera
el proper trimestre. Incloent-hi el ge-
gant Cisco, vaixell insígnia de la nova
economia i principal proveïdor d’e-
quips de commutació per a la xarxa,
ha vist disminuir els seus ingressos en
un 40% durant el primer trimestre del
2001 i acumula molts inventaris.

Totes aquestes dades semblen indi-
car que hi ha hagut una inversió ex-
cessiva. Això es deu al fet que les em-
preses tenien unes expectatives molt

optimistes basades en projeccions
d’uns ingressos que pujaven molt rà-
pidament durant els últims anys.

Ara els analistes més pessimistes
consideren que Internet és simplement
un altre hobby i que, quan passi la moda,
portarà l’ordinador a la mateixa habi-
tació dels trastos vells on es troba la
canya de pescar, els prismàtics i el fa-
mós cub de Rubik. En aquest sentit, se-
ria una mostra més del consumisme de
la societat actual. Els més optimistes
consideren que la necessitat d’actualit-
zació constant dels equips informàtics
provocarà el ressorgiment de la inver-
sió, malgrat que ningú sap encara quan
es produirà.

El cert és que el lent ritme inversor
d’Europa en el camp de les noves tec-
nologies de la informació i les comuni-
cacions pot acabar sent una bona es-
tratègia. Potser l’òptima estratègia serà
anar lent pero segur. El desenvolupa-
ment de la nova economia i la societat
de la informació és una marató on sor-
tir massa ràpid pot suposar esgotar les
forces abans d’arribar a la meta.


