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

l Banc de Sabadell comprarà
el Banc Atlàntic per 1.500
milions d’euros i l’absorbirà
d’aquí a un any, si tot va bé.
L’operació representarà un
augment d’entre el 30% i el
35% dels actius del Banc de Sabadell,
dels seus recursos de tercers i dels seus
fons propis. Me n’alegro i els felicito
cordialment per la que és una gran
operació financera –que s’haurà de
pair– i la prova que el primer i
pràcticament únic banc català ha
posat la directa, amb el suport financer de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, que és el
seu primer accionista. Cada cosa al
seu temps pot ser una de les divises
del Banc de Sabadell, que ha recorregut etapes ben diferents en
els seus 122 anys d’història. Els
precedents de la situació actual es
poden trobar en uns fets de fa 20
anys, que tingueren com a protagonistes el Banc de Sabadell, el
Banc Atlàntic i un banc desaparegut, Banca Catalana.
Fa 20 anys, Banca Catalana va
ser subhastada. Havia entrat en
crisi, després que una falsa notícia de suspensió de pagaments,
esventada per Televisió Espanyola, havia provocat un pànic entre
la seva clientela i una forta retirada de dipòsits. La Caixa de
Pensions, que encara no havia
absorbit la Caixa de Barcelona i
tenia un 7% del capital de Banca
Catalana va perdre la subhasta,
que li n’hauria donat el control
per un pèl. Per mi que va ser el Josep
mateix Banc d’Espanya el que informà el grup de grans bancs espanyols
de l’oferta de la Caixa i així pogueren
afegir el pèl que els donà el banc, un
gran negoci per a tots ells, comprada a
preu regalat. Ernest Lluch, amic meu i
ministre de Sanitat en un govern socialista, m’explicà disgustat que havia demanat al Banc de Sabadell que fessin
una oferta per Banca Catalana, però no
se l’escoltaren. Aleshores el Banc de Sabadell era un banc que tot just s’havia
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Oliu dilluns a la Borsa de Madrid
tret la son de les orelles, d’aquells que
predicaven que de mica en mica s’omple
la pica, que no es pot estirar més el braç
que la màniga, i que la solidaritat no es
podia considerar una virtut bancària.
Era un motor que anava en primera
marxa i que només de tant en tant gosava posar la segona, si el terreny era ben
pla i no hi havia cap obstacle a la vista.
Banca Catalana havia comès l’error de
salvar alguns bancs catalans –Banc In-

dustrial de Catalunya, Banc de
Girona, Banc Industrial del Mediterrani– i ho pagarà car. El Banc
de Sabadell no caurà en el pecat
bancari de donar la mà al que
s’enfonsa, per por d’enfonsar-se
ell.
El mateix 1983, Miguel Boyer,
aleshores totpoderós ministre
d’Economia en el govern socialista, i ara amic de José María Aznar
i marit d’Isabel Preysler, va nacionalitzar el Banc Atlàntic per decret, conjuntament amb tot el
grup Rumasa. No hi feia res que a
l’Atlàntic hi hagués un grup català d’accionistes molt important, encapçalat per Casimir Molins, que no tenien res a veure
amb Ruiz-Mateos. La privatització, que seguirà a l’expropiació,
va ser singular i pròpia d’un home tan fidel a una sola línia com
Boyer. Per privatitzar-lo es va
vendre a un grup públic àrab, en
què tenia la veu cantant la Líbia
del coronel Gaddafi –aleshores
amiga de terroristes–, acompaEFE
nyada dels emirats de Kuwait i
d’Abu Dhabi, amb els quals Boyer
negociava contractes de proveïment de
petroli. També aquí hi va haver joc net:
pocs dies abans de la subhasta, un home
de Boyer –José Antonio Ruiz de Alda,
que serà president de Banca Catalana–
havia anat a veure els àrabs a Londres
per explicar quina proposta havien de
fer per quedar-se el banc. El Banc va
costar als pobrets àrabs l’equivalent
d’uns 60 milions d’euros i ara se l’han
venut per 1.500 milions. Si tenim en

compte que en aquests vint anys no han
fet gran cosa per ell, fora de pagar bé uns
funcionaris perquè l’administressin, el
negoci es pot qualificar de rodó i equivalent a guanyar la grossa a la rifa de
Nadal.
Una de les caracteristiques del Banc
de Sabadell, que li ha donat històricament molt bon resultat, és que no ha
volgut ser mai innovador. Ser-ho és
córrer un risc. Quan el Banc de Sabadell
entra en un terreny nou per a ell, podeu
ben assegurar que aquest ha estat ben
trepitjat, que ell coneix les ensopegades
que han tingut els altres i ha fet tot el
possible per no caure en el mateix parany. Només ha comès dos errors greus
en la seva història: el negoci de llanes i
la sucursal a Buenos Aires a finals del
segle XIX, i el de mantenir un capital
molt repartit, sense un nucli dur d’accionistes que assegurés la seva autonomia. La necessitat de cotitzar a Borsa,
que donés un valor de mercat a les accions, i la disseminació de l’accionariat
posaren la seva autonomia en perill, a
l’iniciar-se una ofensiva contra el capital del banc per part d’entitats financeres espanyoles i europees. L’ofensiva
va poder ser contrarestada amb l’entrada de la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, que comprà un 15% del seu
capital. La Caixa també havia fet un
tomb significatiu en la seva estratègia.
I és que els temps manen. L’operació
del Banc Atlàntic hauria estat segurament compresa per Francesc Monràs,
l’home que va canviar com un mitjó el
Banc de Sabadell, i per Joan Oliu, pare
de l’actual president, que el modernitzà, amb el suport de Joan Corominas.
Un banc és com una bicicleta, que no es
pot mantenir dreta parada. I si és bonic,
com la Caputxeta Vermella, és possible
que se l’acabi menjant el llop. L’alternativa d’algunes empreses és ser depredador o presa, i han d’optar entre
fer-se forts i esmolar les urpes o aprendre a córrer més que ningú. Ara el Banc
de Sabadell, amb el suport financer de
la primera entitat catalana, ha optat
per menjar abans de ser menjat i ha
posat la directa, sense contemplacions.
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T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

í. Ho han endevinat. Avui els
parlaré una altra vegada de Microsoft i el seu enèsim judici per
abús de posició dominant.
Aquest cop es tracta de l’acusació de
l’empresa RealNetworks, una companyia dedicada a fer software per vídeo i
àudio digital. Per entendre millor tots
aquests conflictes legals i la tendència de
Microsoft, o potser hauríem de dir de
Bill Gates, a abusar de la seva posició de
domini fins a fer desaparèixer els seus
rivals, és interessant remuntar-se als
orígens.
L’agost de 1981 es va presentar a so de
bombo i platerets l’últim invent d’IBM:
un ordinador personal. Paradoxalment,
el mateix dia de la presentació a la
premsa Apple va contractar un anunci
en els grans diaris dels Estats Units donant la benvinguda a IBM al seu mercat.
En aquell temps, IBM tenia una quota
important del mercat de grans ordinadors, però el mercat d’ordinadors personals estava dominat per Apple.
Uns mesos abans els enginyers d’IBM
estaven histèrics. Tenien una màquina
que pensaven seria revolucionària, tot i
que mai se’n van adonar fins a quin
punt, però no tenien el software bàsic
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perquè pogués funcionar: un sistema
operatiu (SO). Aquest conjunt de programes denominat genèricament SO té
per objecte dirigir les operacions bàsiques de l’ordinador: controlar la relació
entre l’ordinador i els perifèrics (discos
durs, impressores, disqueteres, etc.), regir la relació entre el processador i la
memòria, controlar la interpretació de
les pulsacions en el teclat, etc.
La idea original d’IBM era utilitzar
com a sistema operatiu l’anomenat
CP/M d’un reputat tecnòleg anomenat
Kildall. Es diu que quan els executius
d’IBM van anar a casa de Kildall per
tancar el tracte aquest va decidir
anar-se’n a fer un vol amb el seu avió i
deixar-los plantats. A IBM la descaradura
li va caure molt malament i es van posar
a buscar un sistema operatiu alternatiu.
IBM havia contractat amb Gates i Allen,
fundadors de Microsoft, perquè els pro-

porcionessin alguns programes com Basic i Fortran. Però sense sistema operatiu
cap programa podia funcionar. Després
d’una breu negociació IBM va decidir
encarregar-los també la programació
d’un sistema operatiu per a la seva nova
màquina.
El problema era que quedava poc
temps per a la presentació i als fundadors de Microsoft l’encàrrec els venia
una mica gran. Es comenta que van ser
capaços de crear el Basic en tan sols 8
setmanes però un sistema operatiu era
molt més complex. Per això Gates va
decidir “robar-lo”. Sabia que existia una
companyia anomenada Seattle Computing que tenia un SO similar al CP/M
anomenat QDOS (quick and dirty operating
system, o sistema operatiu ràpid i brut).
Sense dir-li a la companyia qui era el
client i fent-hi quatre modificacions, el
van vendre a IBM amb el nom de

MS-DOS. Malgrat ser un sistema operatiu
molt deficient i no tenir cap de les característiques desitjables d’un bon SO,
l’MS-DOS va fer bilionari Gates.
L’episodi dóna una idea de les pràctiques que, amb posterioritat, seran la regla en l’estratègia competitiva de l’empresa, fins al punt que els joves programadors de Microsoft van tenir durant
molt de temps com a eslògan “DOS no
estarà acabat fins que el programa Lotus
no pugui funcionar en un ordinador”. I
ho van aconseguir si es té en compte la
quota de mercat actual d’aquest full de
càlcul.
Uns anys després d’aquest episodi Seattle Computing, l’empresa propietària
originalment del QDOS, va demandar
Gates i va guanyar el judici amb l’obtenció d’una compensació d’un milió de
dòlars. Els sona?
Això mateix ha passat en molts altres
judicis posteriors, però al final Microsoft,
fins i tot perdent, ha sortit més fort en el
seu domini del mercat mundial de software. Creure que això canviarà en el futur, igual com pensar que la recent sentència antimonopoli canviaria la manera
d’actuar de Microsoft, és com seguir creient que els Reis vénen de l’Orient.

