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J.G. MORELL / EFE

Visitants fan cua en una atracció de Terra Mítica

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

Port Aventura, Terra
Mítica i Warner

Francesc Cabana i Vancells

L’
estiu és bon temps per
parlar dels parcs temà-
tics, un invent tan ame-
ricà com les hamburgue-
ses o les pel·lícules de
Hollywood. Uns parcs

que van desembarcar pacíficament a Eu-
ropa fa uns quinze anys, a París i de la mà
de Walt Disney Productions, que ja en te-
nia dos al seu país, un a Florida i un altre
a Califòrnia. Els parcs temàtics tenen i
tindran clarament un paper en el mercat
del lleure a Europa, especialment en les
zones d’atractiu turístic, on hi ha gent
amb temps lliure i ganes de gatzara. És per
aquest motiu que el 1984 la Generalitat de
Catalunya va lluitar per aconseguir el parc
de Disney a Europa. Tenia bones possibi-
litats, però aquestes van reduir-se d’allò
més, gràcies a un document del govern
espanyol en què recomanava pel seu
compte una zona de la província d’Ala-
cant i menyspreava literalment tota oferta
que vingues de Catalunya. Va ser l’actua-
ció d’un govern socialista espanyol, bon
exemple de com el govern central defensa
els drets dels ciutadans catalans i no dis-
crimina per raons de raça, llengua o reli-
gió. S’endevina la ironia? Tornem al pre-
sent. En l’actualitat, a l’Estat espanyol hi
ha tres parcs temàtics en marxa: el de Port
Aventura, a Vila-seca i Salou; el de Terra
Mítica, al País Valencià, i el Parque War-
ner, a Madrid.

Van ser creats en aquest ordre crono-
lògic. Port Aventura es va obrir al públic
el 1995. Va deixar al darrere una difícil
història per consolidar la seva oferta, que
va rebre més de 3 milions de visitants
l’any passat. Els que manen a l’empresa
són la Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona i Universal Studios, l’empresa de
Hollywood, que va passar a dependre de
la francesa Vivendi i en porta la gestió
tècnica. Participen igualment en l’accio-
nariat, com a socis minoritaris, Anheu-
ser-Busch –cervesa Budweiser i parcs te-
màtics als Estats Units– i l’empresa con-
cessionària de les autopistes catalanes. El
parc ha anat guanyant posicions des de la
seva creació i ha incrementat la seva
oferta amb la construcció d’hotels i d’un

parc aquàtic. No obstant, encara tanca
alguns exercicis amb pèrdues, si bé
aquestes són moderades i acceptables per
als accionistes, que poden trobar com-
pensació en altres inversions vinculades
al parc. Terra Mítica es el parc del País
Valencià o de Benidorm, ja que és a la
segona línia de la costa, darrere d’aquell
monstruós enclavament turístic. El Parc
es va inaugurar el 2000 i no ha tret faves
d’olla des d’aleshores.

En el seu capital hi participa la Gene-
ralitat Valenciana i dues caixes –la del
Mediterrani i Bancaixa–, així com algu-
nes empreses del país, com Lladró. Aviat
van veure que no se’n sortirien sols i un

any després d’obrir les portes contracta-
ren la Paramount de Hollywood com a
gestora. Aquesta dirigeix el parc, però no
ha entrat en el capital. El 2002 van tenir
un milió i mig de visitants, molt per sota
de les previsions, i l’empresa arrossega
uns 100 milions d’euros de pèrdues. La
situació financera és delicada. Els accio-
nistes privats no tenen ganes de posar-hi
més diners, mentre les caixes faran el que
els digui la Generalitat Valenciana, ja que
allí aquestes entitats financeres estan
força dominades pel poder polític. El
tercer i darrer parc temàtic és el Warner,
a 25 quilòmetres de Madrid, inaugurat el
mes d’abril de l’any passat.

Trobem aquí la tercera de les grans
productores de Hollywood –Warner
Brothers–. Recordem que la productora
Walt Disney no és precisament d’aquell
exbarri de Los Angeles, a Califòrnia. Els
altres accionistes són CajaMadrid, El
Corte Inglés i algunes de les grans em-
preses constructores espanyoles-madrile-
nyes. Tampoc aquí s’estan complint les
previsions de visitants, però encara és
massa d’hora per fer balanç. El que és
segur és que faran el que convingui per
convertir-lo en el primer d’Espanya, per-
el que és de Madrid ha de ser el primer
d’Espanya. Si parlem de parcs temàtics i
de Madrid, hem d’esmentar aquí la in-
auguració el passat mes de maig del parc
de neu Xanadú, a Arroyomolinos, a 25
quilòmetres de la capital, on es pot es-
quiar tot l’any en una pista coberta de
neu artificial de 250 metres de llarg, 80
d’ample i 50 de desnivell.

Aquests dies deuen estar a -2 graus a
l’interior i a 40 graus a l’exterior, però res
és impossible per a la capital d’Espanya.
Si la muntanya –la neu– no va a Maho-
ma –Madrid–, és Mahoma qui va a la
muntanya. Els seus accionistes són un
grup americà, un d’alemany i un d’espa-
nyol –Gonzalo Chacón–, que no trobo
als anuaris de directius, però que deu ser
un empresari del sector immobiliari,
d’aquells que han fet uns quants milers
de milions, treballant com un lladre. Ai-
xò també és ironia, eh? Els experts diuen
que el mercat turístic espanyol pot pro-
porcionar deu milions de visitants als
parcs temàtics i permetre així la seva
continuïtat. El que no diuen és el possible
repartiment dels visitants entre els tres
parcs. Si hagués de fer una juguesca la
faria a favor, en primer lloc, de Port
Aventura, per haver estat el primer i ser
el més sòlid, i del Parc Warner de Madrid
en segon, perquè allí tenen més diners
que enlloc més i el mantindran costi el
que costi. El del País Valencià costarà
molts quinzets a la Generalitat, però és
possible que se’n surtin, si tenen capaci-
tat financera de perdre-hi alguns cente-
nars de milions d’euros i de millorar l’o-
ferta al mateix temps.

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

Nova economia,
velles regles

José García Montalvo

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

E
l desenvolupament inicial de
l’anomenada nova economia va
comportar la percepció que les
regles econòmiques bàsiques de

la vella economia s’havien quedat ob-
soletes. No obstant, el temps està de-
mostrant que aquesta percepció no és
correcta, almenys en molts dominis de
l’economia.

A finals dels anys 90 Alan Greenspan
es va convertir a la nova economia. El
convenciment que l’increment de la
productivitat, derivat de l’ús intensiu
de les tecnologies de la informació i les
comunicacions, permetia reduir l’atur
sense crear inflació va ser bàsic en la
seva estratègia monetària. En una fase
de desacceleració com la iniciada l’any
2000, podia utilitzar de manera agres-
siva les baixades dels tipus d’interès per
estimular l’economia sense preocu-
par-se gaire per la inflació, ja que
l’augment de la productivitat garantia
que aquesta es mantindria sota control.

L’estratègia agressiva de baixada dels
tipus d’interès els ha dut fins a l’1 per
cent i ha impulsat un sector clau de la
vella economia: l’immobiliari. El refi-
nançament dels préstecs hipotecaris ha
tingut com a conseqüència no desitjada
un augment molt significatiu del preu

de l’habitatge (igual com ha passat a
Catalunya). A més, nous instruments
financers (home equity) han permès a les
famílies nord-americanes agafar prestat
sobre l’increment del valor de l’habi-
tatge. Això vol dir que si el valor d’una
vivenda ha augmentat 10.000 dòlars es
pot agafar prestat del banc aquesta
quantitat sense necessitat de vendre la
vivenda. Amb aquests recursos les fa-
mílies han finançat un augment del
consum.

Fins aquí les noves finances. Què està
passant realment amb els tipus d’inte-
rès que paguen els consumidors? Amb
el tipus d’interès oficial a l’1 per cent la
mitjana del tipus d’interès que paguen
els consumidors nord-americans supera
el 10 per cent i està augmentant. Com
s’explica això? Molt senzill. Les velles

regles econòmiques ens diuen que el
tipus d’interès ha d’incloure una com-
pensació pel risc que els préstecs no si-
guin retornats. La típica família
nord-americana acumula la gens
menyspreable xifra de 9.000 dòlars en
deutes en les seves targetes de crèdit.
Les agències encarregades de valorar la
solvència de les famílies tenen en
compte la informació sobre el seu deute
acumulat i els retards en els pagaments
per fixar el seu rating. En funció d’aquest
rating les famílies paguen un tipus d’in-
terès més alt o més baix. L’acumulació
del deute (només en targetes de crèdit
ha augmentat un 173% en deu anys) fa
que els tipus que paguen les famílies
puguin augmentar, ja que el seu rating
empitjora, encara que el tipus d’interès
fixat per la Reserva Federal disminueixi.

A més, els tipus d’interès a llarg
termini no han parat de pujar en els
últims dos mesos. Alguns analistes
consideren que la raó és que el mercat
de bons està descomptant la millora
econòmica i l’increment del deute del
govern dels EUA. No obstant això,
s’està produint un efecte multiplica-
dor relacionat, per descomptat, amb
el mercat hipotecari. Habitualment
els bancs i prestamistes de crèdits hi-
potecaris es protegeixen contra un pa-
gament anticipat dels préstecs com-
prant bons del tresor i assegurant-se
una rendibilitat fixa a 10 anys. Com
l’increment recent dels tipus d’interès,
la demanda de crèdits hipotecaris caurà
i, per tant, els bancs estan venent els
seus bons, cosa que disminueix el seu
preu i augmenta el seu tipus d’interès
(rendibilitat) creant un cercle viciós. I
com que els tipus d’interès a llarg ter-
mini són els que importen per a les
decisions d’inversió i la compra d’habi-
tatge, aquest augment redueix el crei-
xement econòmic.

Per tant, la nova economia no ha
afectat un dels principis econòmics
bàsics: no es pot acumular deute in-
definidament. En algun moment s’ha
per retornar.


