A V U I

diumenge
27 d’abril del 2003

◆

ECONOMIA I EMPRESES

◆

47

.
....................................................................................................................
.....................................................................................................................

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

bertis –l’antiga Acesa–,
Aigües de Barcelona i Gas
Natural són les tres grans
empreses catalanes, financeres al marge. Tenen un
denominador comú: les
tres estan participades per la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Una
altra característica comuna és la seva
torturada història, especialment pel
que fa referència a la primera i a la
tercera.
Abertis és el resultat de la fusió d’Acesa amb Áurea, que vol dir sumar a la
xarxa de les autopistes catalanes la
xarxa del País Valencià, el túnel de
Guadarrama, algunes autopistes més
per les Espanyes, així com tenir un peu
a les autopistes italianes i alguna cosa
del mateix estil a l’Amèrica Llatina, a
més de Saba, la companyia barcelonina d’aparcaments, també internacionalitzada. Acesa es va crear durant el
franquisme, comptant amb el suport
benevolent de Laureano López-Rodó, el
català més important en els governs de
Franco. Però, anys després, en democràcia i en plena crisi econòmica, la
presència d’Acesa va provocar l’ensorrada del banc que la patrocinava
–Bankunion–. Ningú volia les accions
d’una empresa d’autopistes, fins que
es van convertir en un gran negoci, i en
la joia de la corona de les caixes catalanes, quan entraren en el seu capital.
Ara, a més de la Caixa gran hi ha la
Caixa de Catalunya. Si l’empresa hagués estat familiar s’hauria pogut escriure una saga d’aquelles que fan
vendre molts llibres, amb presència de
violència –moral com a mínim–, ambicions desfermades, pèrdues i beneficis colossals, personatges dolentíssims,
baralles fratricides, matrimonis de
conveniència i d’amor, tot el que vulguin.
Aigües de Barcelona va néixer com
una companyia francesa el segle XIX i
va ser comprada per uns bancs catalans, durant la dictadura de Primo de
Rivera. Aquells bancs, quan foren absorbits per bancs espanyols, els van
traspassar la seva cartera d’accions
d’Aigües, que sempre han estat un
negoci rendible. En representació del
Banesto –que era aleshores el banc
més franquista de tots els bancs fran-
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Salvador Alemany en la junta del 8 d’abril passat, on es va aprovar la creació d’Abertis
quistes–, Aigües va tenir com a president un dels catalans més identificats
amb el règim: Mariano Calviño, nascut a Manresa, fill d’un militar, falangista mentre era ben vist ser-ho i
no tant quan passà de moda cantar el
Cara al sol. La Caixa hi va entrar com a
accionista en comprar la participació
del Banco Central i, ara, controla la
societat conjuntament amb els descendents d’aquells francesos que la
van crear. El president d’Aigües és el
nou president de La Caixa. També
aquí un escriptor de novel·la històrica
hi trobaria elements que farien vendre, amb operacions financeres d’alta
volada a l’alegre París dels anys vint,
amistats perilloses i favors polítics en
el marc d’un franquisme corrupte,

creació d’un conglomerat d’empreses
de serveis i entrada a l’Amèrica Llatina.
Sobre Gas Natural ja he dit moltes
coses en les darreres setmanes, com a
conseqüència de l’oferta de compra
d’Iberdrola. I en continuaré dient al
seguir l’evolució d’aquella oferta, fins
a un final feliç o infeliç. Per convertir
la seva història en un western, l’escriptor només hauria d’inventar els apatxes i una noia maca. A l’obra hi hauria
assalts –autèntics atracaments–, duels
dialèctics pujats de to, política a dojo i
un equip de bons que defensen la feina
feta, la perden i la tornen a recuperar
de forma increïble. La llàstima és que
els lectors dirien que a la novel·la hi ha
massa imaginació. Com deia un es-

criptor anglès, la imaginació supera a
vegades la realitat.
Si la història d’aquestes tres empreses està plena de sorpreses i no té res
d’ordinària i tranquil·la és perquè la
història econòmica catalana tampoc
ho ha estat, i la política ha acostumat
a tenir un paper de protagonista en
alguns dels esdeveniments més importants de la seva vida. No he entès
mai com és que la televisió i el cinema
no han entrat mai en aquella història,
que és una autèntica mina.
Si les tres grans empreses mencionades estan on estan és gràcies a l’actuació de les caixes catalanes i de la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en particular. I no és que la seva
actuació correspongui a una planificació ben tramada per part dels seus
gestors, sinó a una sèrie de circumstàncies històriques i monetàries dels
darrers vint anys. Però sense el suport
de les caixes, tot se n’aniria a l’aigua. I
no a la de Barcelona, precisament, sinó
a la de Madrid o d’una ciutat internacional. Només la Caixa gran té capacitat per avalar l’opa de Gas Natural per
comprar Iberdrola i per finançar els
projectes d’expansió de totes elles. Totes les grans empreses espanyoles
–amb l’excepció d’El Corte Inglés– o
procedeixen del sector públic o han
comptat amb el suport d’un banc.
Afegim-hi que també van comptar en
el seu desenvolupament amb el suport
del règim franquista, bressol i origen
de les grans fortunes espanyoles actuals. Com que Catalunya no ha tingut
bancs potents, no ha tingut sector públic i no va col·laborar prou activament
amb el franquisme, tampoc no ha tingut grans empreses, fins que arribaren
les caixes. Aquestes són l’equivalent
dels bancs a Catalunya.
Dir que aquestes tres empreses són
les més importants de Catalunya vol
dir que són fonamentals per a l’economia catalana present i del seu futur.
I ho són encara més les caixes, com a
garants de la seva gestió i de la seva
solvència financera. Unes caixes que
s’haurien de mantenir al marge de la
política de partits, però que haurien de
seguir estretament vinculades als interessos del seu territori, tot i que puguin actuar en altres.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

a és oficial. El pla Info XXI ha estat
un fracàs. Ho ha reconegut fins i tot
el ministre de Ciència i Tecnologia
aquesta setmana. El pla Info XXI va ser la
iniciativa posada en marxa pel govern
Aznar per a millorar l’accés a Internet i
les noves tecnologies a partir de l’impuls
públic en el període 2001-03. El reconeixement de Piqué arriba després que
la comissió Soto, nomenada fa quatre
mesos per avaluar el compliment del
pla, en constatés el fracàs. Anteriorment,
les associacions d’usuaris d’Internet ja
havien assenyalat l’escàs efecte del pla.
Quin ha estat el problema? Segons la
comissió Soto, hi han mancat uns objectius mesurables, uns recursos suficients i un mecanisme de seguiment i
avaluació. L’oposició critica que no
s’hagi gastat el diner previst. Però el que
sorprèn a hores d’ara és que encara
existeixin programes públics importants (en aquest cas l’import total inicial era pròxim als 6.000 milions d’euros) que no tinguin un procediment
d’avaluació dels seus resultats. L’im-
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portant no és tant el que es gasta com
els resultats que s’obtenen amb el diner
que s’utilitza per finançar qualsevol tipus de programa públic. Un exemple
clar és la campanya Internet per a tothom
que va tenir lloc l’any passat. Amb
l’objectiu explícit d’alfabetitzar digitalment un milió de ciutadans no es va
passar dels 100.000 inscrits. Què es fa
quan els alfabetitzables no es volen alfabetitzar? En què es gasten els diners?
¿Es fa com en els cursos de formació
finançats amb fons europeus, on es cacen estudiants al vol i si no se’n troben
se n’inventen? Els cursos de formació
finançats amb diners de la UE són el
típic exemple en què tot el pressupostat
es gasta. No obstant això, l’eficàcia d’a-

questa despesa està encara per demostrar, ja que l’avaluació dels efectes d’aquestes actuacions és simplement d’execució (que es gasti tot el pressupost) i
no de resultats.
Des d’algunes instàncies s’insinua
que no subvencionar la compra d’ordinadors és el problema fonamental. No
obstant això, moltes famílies compren
televisions gegants, DVDs o telèfons
mòbils d’última generació abans que
un ordinador. El problema no és aquest.
El problema és fonamentalment d’incentius. Molts ciutadans entenen que
no necessiten un ordinador i creuen
que la utilitat d’estar connectats a Internet serà molt baixa. Si s’adonessin
que estar connectat a Internet els és de

gran utilitat no faltarien alumnes per a
l’alfabetització digital. Potser no caldrien ni tan sols cursos formals, perquè un
cop connectats a Internet, tothom estaria interessat a aprendre fins i tot pel
seu compte.
Per tant, la qüestió important és si
l’oferta crearà la seva pròpia demanda,
com creu el ministeri, o no. És a dir, si
un augment dels serveis disponibles en
xarxa serà capaç d’atraure nous usuaris
d’Internet o, per contra, fins que no hi
hagi més usuaris connectats no apareixeran prou serveis per fer atractiva la
connexió a Internet d’una part important de la població i les empreses. No es
pot oblidar que en el cas d’Internet els
efectes xarxa (m’interessa estar connectat perquè hi ha molts clients o
amics que també ho estan) són fonamentals. Sembla clar que a l’Estat espanyol encara s’és lluny del punt crític.
En resum, que la comissió Soto ha
proposat un nou pla per substituir el
vell pla. L’Info XXI ha mort. Visca l’Info
XXI!

