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

l govern Aznar és oficialment liberal i no intervencionista, o sigui que respecta les lleis del mercat.
Rodrigo Rato, com a ministre d’Hisenda, ho ha dit
amb motiu del clam popular que s’ha
aixecat a Catalunya pel veto de la Comissió Nacional de l’Energia a l’opa de
Gas Natural sobre Iberdrola, en contra
de l’opinió dels tècnics. Rato ha dit que
aquella comissió era independent i
que s’havien de respectar els seus
acords, com si ells no haguessin nomenat els seus representants majoritaris. De fet, el govern del Partit Popular intervé en l’economia privada a
través dels nomenaments en els òrgans oficials i amb la seva actuació per
situar persones de la seva confiança en
les grans empreses espanyoles. En el
cas de les públiques que s’han privatitzat ho han tingut fàcil, perquè els
principals executius van ser elegits en
un moment en què l’Estat en tenia encara una participació i podia fer i desfer. En les privades de sempre, el govern
premia la gent que li és fidel, mentre
que castiga els qui no li han promès
lleialtat, com en el cas de Gas Natural.
M’agradaria presentar alguns d’aquests homes d’Aznar i Rato, a través
dels quals el govern pot exercir una
influència directa, o sigui que governa
sobre les grans empreses privades espanyoles. No diré que siguin titelles,
però sí persones que no prenen cap
decisió transcendental sense informar
prèviament les altes instàncies del govern. Faran falta dos articles per a
parlar de tots ells.
En aquests moments, el que s’ho
mereix més és Íñigo de Oriol Ybarra,
president d’Iberdrola, l’empresa que
volia ser absorbida per Gas Natural.
Compta amb una important fortuna
pròpia i, per tant, la proximitat al
partit de govern és més ideològica que
funcionarial. Pertany a una família
basca d’origen, però instal·lada a Madrid, que tenia diners abans de la
Guerra Civil i que els va multiplicar
amb i gràcies al franquisme. El seu
oncle, Antonio María de Oriol, va ser
ministre de Justícia en un govern del
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Íñigo de Oriol, president d’Iberdrola
general Franco i president del Consejo
de Estado. El seu pare va ser alcalde de
Bilbao el 1939 i falangista destacat, al
marge de les seves activitats empresarials. Ell va ser procurador a les Corts
franquistes. La família és majoritària
en el capital de l’empresa que fabrica
els Talgo, que ara s’està cobrint de
glòria i de retards amb l’encàrrec de les
locomotores, que els va fer el govern,
per cobrir la línia del tren d’alta velocitat de Madrid a Barcelona.
El passat dia 9 de maig, amb motiu
de la junta d’accionistes d’Iberdrola a
Bilbao, el seu president va engegar
guitzes contra els catalans en general,
que patrocinaven l’opa, i contra el govern basc, en particular. Pel que fa referència a Catalunya va tenir la barra
de dir que sempre havia sortit en defensa de les empreses catalanes, tal

com va fer fa uns anys quan va donar
suport a Hidroelèctrica de Catalunya i
a Fecsa. En dir-ho falsejava la història.
En aquest Estat en què vivim són sempre les empreses catalanes –es tracti
de bancs o d’empreses elèctriques– les
que es carreguen les culpes del sector,
que haurien de ser compartides. Aleshores arriba la competència, que cobejava la quota de mercat de les empreses catalanes, i diu que les han salvat per pura bondat de cor, quan el que
han buscat és més negoci.
En el cas de Fecsa ja he dit i escrit
moltes vegades que va ser una envestida absolutament discriminatòria, en
la qual l’empresa dels Oriol, que aleshores es deia Hidrola, va poder entrar
en el mercat català. Però m’interessa
més aviat parlar aquí d’Hidroelèctrica
de Catalunya, que presenta com una

empresa a la qual la seva família va
evitar la fallida. El 1984, Hidroelèctrica
de Catalunya no anava bé, però els
Oriol no ho sabien. El seu president,
Pere Duran i Farell, negociava amb
Enher –empresa pública– una operació d’absorció, sota la tutela del govern
socialista. El pare d’Íñigo de Oriol, que
no era precisament socialista, va trucar a Pere Duran i li va dir que l’empresa catalana hauria de ser seva; el va
convocar a la seva residència del Monte
del Pilar, en el barri del Plantío a Madrid, i tancà amb ell l’operació, en un
no res. Un col·laborador d’Oriol va comentar després que aquest feia com
Franco: primer decidia i després ho
feia aprovar pel consell d’administració. La compra es va fer per interès de
l’empresa dels Oriol i no pas per solucionar un problema de l’empresa, com
ara ens explica el president d’Iberdrola, successor del seu pare en el càrrec.
Una de les raons que podien haver fet
reeixir l’opa de Gas Natural és que el
capital d’Iberdrola està molt repartit.
Íñigo de Oriol té accions que representen el 0,070% del capital, mentre que
dos altres membres de la família en tenen el 0,01%. És a dir, manen en una
empresa enorme, sense inversió d’importància per part seva. El principal
accionista d’Iberdrola –però només
amb un 9% del capital– és el BBVA, una
altra de les grans empreses, capitanejada per un amic d’Aznar i Rato.
Les crítiques al govern basc venien
del fet que aquest va vendre Naturcorp
–el Gas Natural basc– a Hidrocantábrico, una empresa de la competència,
de la qual el 40% està en mans d’un
grup portuguès de propietat pública. El
govern basc, va dir Oriol, ha preferit
vendre a una empresa pública estrangera en lloc de fer ho a una empresa
basca, al·ludint que Iberdrola té el domicili social a Bilbao. Ara és ell que se
sent víctima i no s’adona que el govern
basc pot tenir més possibilitats d’entendre’s amb portuguesos que no amb
una persona com Íñigo de Oriol.
El proper dia seguiré amb altres
dels homes d’Aznar i Rato, que no
són al govern, però que hi col·laboren
estretament.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

esprés de molt temps, les notícies sobre el mercat d’accions
tecnològiques per excel·lència,
el Nasdaq, són bastant positives. En els últims set mesos l’índex s’ha
anotat un 40% de guany. Sembla que els
inversors tenen un nou rampell d’optimisme. Algunes dades el sustenten. Segons la Comptabilitat Nacional dels
EUA, la despesa en software i tecnologies
de la informació ha augmentat un 10%
davant del primer trimestre de 2002. A
més, i per primer cop des del 2000, la
cartera de comandes de béns tecnològics
supera els enviaments per vendes.
Totes aquestes circumstàncies han fet
que les expectatives de creixement dels
beneficis de les empreses tecnològiques
siguin pròximes al 16%. ¿És aquesta la
llum al final del túnel de la nova economia? Ja hem comentat en aquesta
tribuna el fet que altres revolucions tecnològiques com la ràdio i el ferrocarril
van tenir les seves bombolles i després
van resultar ser molt productives. No
obstant això, en el cas de la nova economia no tots els economistes estan
disposats a fer repicar les campanes no-
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vament. Molts assenyalen que el que
passa és l’esperat reemplaçament de les
inversions en ordinadors i software de finals dels 90, on l’amenaça dels problemes pel canvi de segle va provocar una
inversió en informàtica extraordinària.
L’obsolescència fa efecte en aquests
ordinadors (comprats entre 1998 i 1999),
cosa que explicaria l’increment en la
inversió tecnològica, mentre la inversió
en nous equips (en general, no solament
tecnològics) continua disminuint. Quan
acabi la renovació d’aquests ordinadors
la inversió tecnològica tornarà a frenar-se. En fi, sembla que no totes les
palmeres són ordinadors per molta set
de guanys borsaris que un tingui. Optimisme excessiu i miratges van de la mà.
Un altre esdeveniment important al
Nasdaq (la setmana passada) és la presa

de possessió del seu nou director general, Robert Greifeld. El seu objectiu:
augmentar el volum de negoci i fer front
a una competència cada cop més ferotge. És paradoxal però precisament les
noves tecnologies, exemplificades per
les anomenades ECN (Electronic Communications Networks), provoquen que
el Nasdaq perdi un enorme volum de
transaccions. Les ECN gestionen en
aquests moments ni més ni menys que
el 45% de les transaccions d’accions cotitzades al mercat Nasdaq. El gran
avantatge competitiu de les ECN és una
tecnologia molt avançada, que no té
comparació ni tan sols amb la nova
plataforma de negociació (SuperMuntatge) implantada per Nasdaq el novembre passat. El nou director de Nasdaq ho té difícil. I, a més, per aquesta

tasca tan dura no cobrarà ni molt menys
els increïbles 11 milions de dòlars que
cobra el seu company Grasso (el director
de l’altre gran mercat financer, el New
York Stock Exchange, NYSE).
Grasso es va fer famós després de
l’11-S quan cada dia apareixia envoltat
de bombers i policies tocant la campana
que dóna per iniciada la negociació a
Wall Street. En època de vaques magres,
i quan es parla d’ètica, transparència i
remuneracions concordes amb els beneficis, Grasso segueix augmentant el
seu salari malgrat ser formalment el director d’un organisme regulador “semipúblic”. Aquest sou, 11 milions de dòlars, és el que cobra de mitjana un director general d’una empresa del Fortune 500, però no té res a veure, per
exemple, amb el de Greenspan (200.000
dòlars) o el general Franks, cap de les
tropes americanes a l’Iraq (154.000 dòlars). I, al damunt, Grasso no s’ha de
preocupar de si la Seguretat Social li
podrà pagar la pensió: s’ha assegurat un
paquet per a la jubilació de 100 milions
de dòlars. No està malament per tocar
una campana dues vegades al dia!

