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Qui vol la privatització
de les caixes?

Francesc Cabana i Vancells

P
er començar, la vol el Sr. Mi-
guel Ángel Beloso, vicepresi-
dent del consell editorial del
diari econòmic Expansión i
del setmanari Actualidad Eco-
nómica. Ha publicat un arti-

cle amb el títol de Privaticemos las cajas!
(Expansión, 22 de juny). Un cop llegit, em
pregunto en què podem estar d’acord
ell i jo. Potser que la Terra és rodona i
que a l’estiu acostuma a fer calor. Po-
ques vegades m’he trobat tan allunyat
de totes i cadascuna de les manifesta-
cions com les que fa aquest periodista.

L’article comença dient que “La Caixa
compró...” i continua parlant de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona en
tota la resta. No cita pel seu nom cap
altra caixa d’estalvis, tot i que les críti-
ques són generals pels “seus efectes
nocius sobre el sistema financer”. La
caixa que fa mal i més nociva és la pri-
mera de Catalunya i de l’Estat. La Caixa
d’Estalvis de Manlleu, la més petita de
les deu caixes catalanes pot estar tran-
quil·la, ja que el Sr. Beloso no va contra
ella. Ni deu anar contra la Caixa d’Es-
talvis de Pollença, la de menys volum de
l’estat. Els trets van contra les caixes
que tenen poder i específicament con-
tra la catalana.

Els dos principals arguments que dó-
na per justificar els efectes nocius i la
petició de privatització m’han tret de
polleguera. El primer pren com a punt
de partida unes declaracions del director
de La Caixa, Antoni Brufau, el qual –cito
textualment– al comentar la posició
majoritària de l’entitat a Port Aventura
–parc temàtic a Vila-seca i Salou–, digué
que “no estaven en el projecte per gua-
nyar diners, sinó per a desenvolupar la
zona de la Costa Daurada”. Miguel Ángel
Beloso s’esquinça les vestidures, quan
sent això, ja que per a ell “la raó princi-
pal d’una entitat financera és guanyar
diners, els més possibles, en règim de
competència”, i la manifestació del di-
rectiu de La Caixa demostra que es deixa
guiar per sentiments, renyits amb el
principi de la maximització del benefici.
Aquest principi és per mi absolutament
immoral, si no permet pensar i servir els
interessos col·lectius. El benefici màxim
que ha de buscar qualsevol empresa, fi-

nancera o no, té el topall dels drets dels
altres, igual que el principi de la llibertat
individual. Si es busca el benefici màxim
d’un mateix, sense pensar que et mous
en una societat concreta, acabaràs atro-
pellant una pila de drets dels altres. Em
nego a creure que una bona gestió em-
presarial sigui incompatible amb el res-
pecte de l’entorn i de la gent que hi viu.
Una caixa d’estalvis, que destina una bo-
na part dels beneficis a obres socials, ha
de preocupar-se dels interessos col·lectius
a més dels propis. El periodista d’ Expan-
sión s’indigna contra el que en diu “ un
bienestar genérico de corte localista”, una frase
intraduïble i que només es pot escriure
des del centralisme.

El segon argument a favor de la pri-
vatització de les caixes és que són –tor-
no a citar textualment– “entitats finan-
ceres sotmeses a l’arbitri polític, és a dir
al govern regional de torn”. Es deu refe-
rir a CajaMadrid, a les caixes del País
Valencià o a les andaluses, on els governs
autonòmics han fet i desfet la gestió de
les caixes del seu territori. Però només
parla de La Caixa, quan a Catalunya, des
que tenim democràcia i autonomia, hi
ha hagut un respecte absolut per la seva
autonomia de gestió. I aquí ja hi veig
ignorància o mala voluntat. A Madrid i
a la resta de l’estat s’ha vist sovint La
Caixa com un instrument financer de la
Generalitat, quan no ho ha estat mai, ni

abans ni ara. El Sr. Beloso i Expansión
haurien de saber que els principals fi-
nancers de la Generalitat són els bancs i
no les caixes, precisament.

L’article acaba demanant la privatitza-
ció de les caixes o, com a mínim, la “li-
mitació dràstica dels seus drets polítics a
les empreses participades per a forçar-les
així a invertir per raons estrictament fi-
nanceres”. Tota la gran banca i grans
empreses espanyoles es posarien darrere
aquesta posició, que perjudicaria especi-
alment La Caixa, que és la que té la pri-
mera cartera de valors espanyola. Seria
invertir sense poder manar, sense tenir
dret a consellers amb veu, sense dret a
votar en una junta d’accionistes. Les cai-
xes estarien capades.

A Catalunya no hi ha ningú que de-
fensi la privatització de les caixes: ni la
Generalitat, ni els partits polítics, ni cap
institució representativa. L’actual go-
vern espanyol tampoc hi està d’acord,
però a Madrid hi ha el Sr. Beloso i altres
defensors del sistema liberal a ultrança,
que se senten anguniejats per les mani-
festacions sentimentals i de bona vo-
luntat, no ferotgement mercantils, d’un
dirigent de la primera caixa catalana. La
privatització compta amb defensors. Els
grans bancs no hi estarien en contra, per
descomptat, ja que no han paït una
competència que els guanya mercat i
que consideren discriminatòria. La pos-
sibilitat legal que tenen les caixes per
emetre títols anomenats quotes participa-
tives, introduïda pel govern del PP, amb
l’objectiu d’augmentar els seus fons
propis, va ser vista com l’obertura d’un
camí cap a la privatització, ja que el
rendiment de les quotes està relacionat
amb el benefici de les caixes, tot i que
ara per ara no donarien drets polítics als
seus titulars. Cap de les caixes catalanes
n’ha emès i La Caixa ha dit explícita-
ment que no pensa emetre’n.

El que resulta evident és que el pro-
jecte de privatització de les caixes d’es-
talvis és conseqüència del seu poder
econòmic, en conjunt, i de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en
particular. Després de llegir l’article del
Sr. Beloso he pres una tassa de til·la a
l’hora d’anar a dormir, però no he des-
cansat bé. A vegades tinc malsons.

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

Catalunya, l’Índia, Irlanda
José García Montalvo

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

N
o. No es preocupin. No es tracta
que endevinin quin país no
hauria de ser a la llista. Tots tres
estan relacionats, almenys en

aquest article, tot i que la globalització i
el fenomen de la deslocalització els esti-
gui afectant de manera molt diferent.

L’Índia és, junt amb la Xina, un dels
nous tigres econòmics del món. El seu
avantatge competitiu es basa en una
població amb un elevat nivell de conei-
xement d’anglès (50 milions d’habitants
parlen aquesta llengua amb un nivell
molt acceptable), una proporció gran de
titulats en informàtica en unes excel-
lents universitats i uns salaris mitjans
baixos. És difícil sostenir que la globa-
lització ha tingut efectes negatius sobre
l’Índia si bé és cert que les successives
reformes econòmiques dutes a terme a
partir de 1991 han tingut molt a veure
amb l’èxit recent de l’economia índia.

Malgrat que la política de substitució
d’importacions de l’era Nehru va ser
molt negativa per a les manufactures, la
seva recuperació ha estat remarcable.
Per exemple, la producció de les em-
preses índies de components d’automo-

ció va assolir els 5.000 milions de dòlars
l’any passat i es disputen el mercat in-
ternacional amb la Xina, el Brasil i Mè-
xic. Però, sens dubte, el sector més co-
negut és el de les noves tecnologies,
concentrat entorn de Bangalore. Qual-
sevol servei que es pugui realitzar de
manera remota (a distància) és suscepti-
ble de ser absorbit per l’aspirador Ban-
galore. Els més coneguts són la progra-
mació de software i els “call center” o
centres telefònics d’atenció al client. Pe-
rò hi ha moltes altres coses, com ara el
diagnòstic mèdic remot, publicació de
llibres, complimentació de declaracions
de renda, investigació de mercats i d’al-
tres. Empreses com Infosys, Tata Con-
sustancy Services o Wipro no tenen res
a envejar de les seves competidores de
països desenvolupats.

El model irlandès també es basa en
l’avantatge de l’idioma i la concentració
en el sector de noves tecnologies. Irlanda
està vivint aquest any un ressorgiment,
després d’haver liderat l’ona tecnològica
a Europa a finals dels anys 90 i patir les
conseqüències de la punxada de la
bombolla tecnològica. Intel acaba d’o-
brir una nova fàbrica i el seu conseller
delegat ha anunciat la construcció d’una
altra, per valor de 2.000 milions de dò-
lars, per al 2006. E-Bay, Amazon i d’altres
han fitxat els seus ulls també en el tigre
celta. Altres avantatges competitius
d’Irlanda són la seva experiència en el
sector de semiconductors (gràcies a ha-
ver atret les primeres inversions d’Intel
i HP fa ja 15 anys), l’èmfasi tecnològic de
les seves universitats i la seva estreta re-
lació amb les necessitats de les empreses,

les tan divulgades ajudes fiscals i els
baixos impostos que graven les multi-
nacionals (10%, el més baix d’Europa).

I el model català? El problema del
model català és que no existeix. És evi-
dent que no es pot competir a l’“estil de
l’Índia” ja que Catalunya no té avantatge
en costos laborals. Tampoc es pot com-
petir a l’“estil Irlanda”, ja que el govern
català no té competències per rebaixar
els impostos de les multinacionals. No
obstant això, sí que es pot adoptar el
comú denominador dels dos models:
anglès i concentració en les noves tec-
nologies a partir de la col·laboració entre
universitats i empreses. El problema és
que Catalunya encara no ha decidit què
vol ser quan sigui gran, i la manca de
concentració en unes prioritats ben de-
finides erosionen la seva competitivitat
dia a dia. I com que les prioritats no són
clares, sembla que el diner públic tingui
un cost d’oportunitat molt baix. Però
¿s’imaginen quants cursos d’anglès o
quants projectes d’investigació sobre
noves tecnologies es podrien haver fi-
nançat amb el diner enterrat en el Fò-
rum?


