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Estructures metàl·liques de les restes de les Torres Bessones

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

Risc, assegurances...
i advocats

Francesc Cabana i Vancells

L
a borsa de tot el món ha cas-
tigat severament la cotització
de les accions de les empreses
d’assegurances, després dels
atemptats terroristes contra
els Estats Units. Elles i les

companyies aèries han estat les més
afectades per una baixa general de va-
lors borsaris a tot arreu. En aquell país,
com en tots els països desenvolupats, la
majoria dels riscos estan coberts per una
o unes assegurances. Les modalitats són
molt nombroses i la lletra menuda de
les pòlisses també. És molt probable que
els morts al Pentàgon de Washington o
a les Torres Bessones de Nova York tin-
guessin més d’una assegurança de vida:
una de personal i una altra de corpora-
tiva, subscrita per l’empresa en la qual
treballaven.

Un dels fundadors del Banc de Cata-
lunya el 1920, el reusenc Evarist Fàbre-
gas, va fer una bona part de la seva for-
tuna amb un negoci navilier durant la
Primera Guerra Mundial (1914-1918). La
neutralitat espanyola va donar molt
marge als negociants catalans en les se-
ves operacions, però en el cas de les
mercaderies que viatjaven per mar,
aquell marge quedava reduït per l’alt
cost de les assegurances, per culpa dels
torpedes alemanys que no respectaven
la neutralitat. Fàbregas –expliquen–
decidí no assegurar cap càrrega, ni els
mateixos vaixells de propietat. Va tenir
una sort immensa, ja que tots els vai-
xells i les mercaderies arribaren a port i
ell va duplicar els guanys previstos. Però
aquesta estratègia seria condemnada en
qualsevol escola d’administració d’em-
preses i posada com a exemple del que
no s’ha de fer mai. Fàbregas no va donar
cap bon exemple. Només l’assegurança
permet dormir relativament tranquil.

Resulta impossible encara calcular el
cost que hauran de pagar les empreses
d’assegurances a les famílies dels morts,
a les societats que hi tenien les oficines
i les van perdre, als propietaris de les
Torres Bessones, que les havien com-
prades a l’Ajuntament de Nova York feia
pocs mesos, al Pentàgon per la destruc-
ció d’una part de l’edifici, a les compa-
nyies aèries propietàries dels avions. Els
càlculs que s’han fet parlen d’indemnit-

zacions per un valor aproximat de
30.000 milions de dòlars. Només les
Torres Bessones estaven assegurades per
3.200 milions de dòlars cadascuna.

La complexitat financera del paga-
ment de les assegurances serà superior a
la complexitat de la xarxa terrorista de
la qual parlava la setmana passada, o
poc n’hi faltarà. Les empreses d’assegu-
rances acostumen a repartir els grans
riscos amb d’altres del sector i totes elles
els reasseguren, perdent una part de la
prima cobrada, però traspassant el risc.
Totes elles han dit que pagaran i que el
sector és prou ric per atendre els com-
promisos adquirits. No ho dubto. Però a
l’hora de la veritat, que és l’hora d’abo-

nar els diners, hi haurà discussions en-
tre assegurat i assegurador, al marge de
l’esperit patriòtic demostrat sobrada-
ment pels uns i els altres. Si no fos així,
seria la primera vegada a la història. La
companyia asseguradora estarà disposa-
da a pagar el que ella considera que ha
de pagar, que no serà el que l’assegurat
creu que li deuen. Les coses sempre han
anat així.

Un primer concepte a discutir és si el
sinistre va ser un acte de terrorisme o de
guerra. Hi ha pòlisses que accepten el
terrorisme, però no la guerra. Hi ha ju-
risprudència internacional que diu que
per haver-hi guerra hi ha d’haver dos
Estats implicats, un fet que no es va do-

nar. Però el president Bush el va definir
com un acte de guerra, de manera que
la polèmica està servida.

Segons la qualificació final, les asse-
guradores no haurien de pagar res, si es
considerés que el sinistre va ser un acte
de guerra, i aquesta no figurava a la lle-
tra menuda de la pòlissa.

Si les companyies d’assegurances se-
ran les primeres perjudicades pels actes
de terrorisme, els primers beneficiats
econòmicament seran els advocats, en
defensa dels interessos de les dues ban-
des. És totalment previsible una forta
demanda de serveis jurídics a la zona de
Nova York i Washington, amb les em-
preses d’assegurances a la defensiva i els
assegurats a l’ofensiva. Les revistes eco-
nòmiques que llegeixo veuen venir una
guerra jurídica que pot durar molts anys
i que no tindrà aturador. A l’hora de
reclamar es pot intentar anar, fins i tot,
contra les empreses de seguretat dels
aeroports o contra l’arquitecte que no va
preveure l’impacte d’un avió de passat-
gers sobre l’edifici, o contra la CIA ame-
ricana per no haver detectat els terro-
ristes. Hi ha un escriptor americà, John
Grisham, que s’ha especialitzat en no-
vel·les d’intriga –portades al cinema en
la seva majoria– en les quals els prota-
gonistes són els grans bufets d’advocats,
que cobren fortunes per fer guanyar
fortunes als seus clients i que fan de les
reclamacions de danys la justificació
dels seus despatxos. M’imagino que, en
aquest moment, les llistes dels morts en
els atemptats deuen anar força cotitza-
des en el mercat i que totes les seves
desgraciades famílies han rebut nom-
broses ofertes d’advocats disposats a re-
presentar-los. N’hi haurà de benintenci-
onats i de malintencionats, com sempre
i a tot arreu. Uns altres advocats que
tindran feina –però aquesta més tran-
quil·la– són els encarregats de revisar les
pòlisses d’assegurances per preveure o
no preveure el terrorisme com el de l’11
de setembre. Com tantes vegades s’ha
dit, moltes coses canviaran des d’aquell
desgraciat dia. Un dia que coincideix
amb la diada nacional de Catalunya,
però també amb el de la mort del pre-
sident Allende a Xile. És clar que nosal-
tres tampoc celebrem una victòria.

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

Conseqüències
tecnològiques
dels atemptats

José García-Montalvo

Professor del departament d’Economia i Empresa Universitat Pompeu Fabra

L
a maduració dels sectors de la
nova economia ha tingut un
paper destacat en els atemptats
contra els Estats Units i les seves

conseqüències repercutiran, al mateix
temps, sobre el sector tecnològic. Ini-
cialment alguns analistes van asse-
nyalar que aquests atemptats eren un
exemple clar de low tech (poca tecnolo-
gia) i high concept (bona planificació). És
cert que els segrestadors van utilitzar
ganivets de plàstic dur i cúters per
atemorir els passatgers i van planificar
detalladament les seves accions per
aconseguir el màxim impacte. No obs-
tant això, aquest nivell d’eficàcia (el
cost total de l’operació terrorista no va
superar els 40 milions de pessetes)
hauria estat impossible sense la con-
tribució decisiva de les noves tecnolo-
gies (telèfons mòbils, utilització de
missatges xifrats a Internet a través de
biblioteques públiques, etc.). A més, el
sistema de navegació GPS va ser vital
per poder dirigir els avions cap als seus
objectius. No sembla raonable que pi-
lots tan inexperts poguessin haver
trobat el seu camí emprant el tradici-

onal sistema de balises que, per exem-
ple, continuen utilitzant la major part
de les avionetes petites.

Per la seva banda, els atemptats
tindran conseqüències importants
sobre sectors de la nova economia. En
primer lloc, la utilitat de les conne-
xions de passatgers i treballadors de
les torres gràcies als telèfons mòbils
ja ha generat un augment enorme de
la seva demanda als Estats Units. A
més, la reducció dels viatges en avió
donarà un impuls decisiu a la video-

conferència i, per tant, generarà de-
manda addicional per a la infrauti-
litzada xarxa de banda ampla. A més,
la necessària millora dels sistemes de
control i seguretat implicarà també
un avanç tecnològic important que
es centrarà fonamentalment en sis-
temes d’identificació biomètrica ba-
sats en la geometria de la mà, escà-
ners d’iris ocular, sistemes de reco-
neixement facial i escàners amb ca-
pacitats tridimensionals per contro-
lar l’equipatge.

Una altra conseqüència important
dels atemptats serà un augment im-
portant de la despesa en defensa. Els
seus efectes sobre el desenvolupa-
ment tecnològic són encara incerts.
D’una banda, des de fa alguns anys es
diu que la reducció de la despesa en
defensa durant els primers anys 90,
com a conseqüència del final de la
guerra, va tenir com a efecte l’allibe-
rament de fons per a inversions en
sectors tecnològics que després van
derivar en el desenvolupament de la
nova economia. Això voldria dir que
l’augment de la despesa en defensa
podria alentir el desenvolupament
de noves tecnologies, sobretot tenint
en compte que molts d’aquests di-
ners aniran destinats a pagar espies
tradicionals.

En canvi, no hem d’oblidar que In-
ternet va néixer a partir del projecte
Arpanet, que va ser finançat pel de-
partament de Defensa nord-americà.
En fi, el món ha canviat després dels
atemptats terroristes i, com a conse-
qüència, la tecnologia i l’economia
també canviaran.


