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José M. Aznar amb Silvio Berlusconi, a la cimera de Barcelona

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

M’empipa que tothom
estigui empipat

Francesc Cabana i Vancells

A
les nou del matí ja estic
empipat d’allò més. He aca-
bat de llegir o repassar els
diaris de Barcelona i un d’e-
conòmic de Madrid i tinc
motius per estar-ne. Hi ha

problemes gravíssims al món, difícils de
resoldre. Però a Catalunya estem relati-
vament tranquils i la presentació de la
seva realitat hauria de compensar el mal
efecte dels desastres en altres llocs. No és
així. Pel que es veu, aquí tothom està
enfadat i això em posa de mal humor.
Els motius són sobretot econòmics, tot i
que també n’hi ha de polítics, socials i
esportius. I si m’empipo és perquè, com
a economista, sé que l’any 2000 o el
2001 –encara no tenim les dades del
darrer any– Catalunya ha donat les mi-
llors xifres econòmiques de la seva his-
tòria, les miris com les miris: renda per
habitant, producte interior brut, expor-
tació, etc. Fins i tot la inversió pública de
l’Estat ha pujat força. Però la gent està
enfadada i protesta. Té tot el dret de
fer-ho i tota la llibertat, gràcies a Déu.
Sóc dels que em desperto cada matí i
recordo, abans que res, que vivim en
democràcia i tinc per tant tot el dret a
sortir al balcó i malparlar dels qui ens
governen, de l’alcalde o el veí de l’escala.
Tot i el bon estat econòmic general, en-
terbolit per un inici de recessió, que és
possible que no tingui continuïtat, la
protesta és un signe dels temps. Un sig-
ne dels temps que no pot ser bo per a la
salut de la població. I penso en aquella
persona tan enfadada, que vaig veure
ahir a TV3, a punt de tenir un infart de
tan indignada com estava.

M’empipa que tothom estigui empi-
pat. És clar que a l’hora de la feina i de
la vida ordinària aquest estat d’ànim no
el trobo tan reflectit. Però només cal que
miri el telenotícies migdia-vespre o es-
colti un debat qualsevol per ràdio per
retrobar-me aquella irritació extrema.
També m’empipo perquè algunes raons
que tinc jo per enfadar-me no són com-
partides. Per exemple, estic molt dis-
gustat pel dèficit fiscal, que Catalunya
manté històricament en relació amb la
resta de l’Estat. És una autèntica mala
passada –parlant bé–, però no ha arre-
lat en l’opinió general, mentre que sí

que ho han fet unes qüestions que no li
arriben ni a la sola de la sabata. M’em-
pipo perquè els altres no s’empipen com
s’haurien d’empipar.

M’empipo amb els savis, els científics,
perquè no m’aclareixen gaire. Per la
meva banda, només pretenc entendre
una mica d’economia i d’història eco-
nòmica. I de futbol, és clar, perquè en
això tots els homes i algunes dones hi
entenem molt, i som els qui hauríem de
fer les alineacions i no el desgraciat
d’entrenador. Quan es tracta de parlar o
d’opinar sobre qüestions tècniques, es-
pero que els savis en aquells coneixe-
ments m’aplanin el camí i em permetin
a mi treure les conclusions després. Es
pot treure poca o molta aigua de l’Ebre?
Són dolentes per a la salut les antenes de
telefonia? Es poden menjar els vegetals

genèticament modificats? Són segures
les centrals nuclears? És una realitat el
forat d’ozó a l’atmosfera? Perilla el nos-
tre medi ambient? Personalment, no
goso opinar perquè no hi entenc.
Aquesta setmana he comprovat amb
goig que es construirà un sincrotró a
Catalunya. No tinc ni idea de què és,
però un savi-amic m’ha dit que serà un
gran ajut per a la investigació i el crec.
Però a l’hora de la veritat molts savis no
s’aclareixen, perquè sempre n’hi ha que
estan al servei de les dues parts en dis-
cussió i a mi m’arriba una doble veritat,
que em trasbalsa i no em permet pren-
dre posició. Sempre havia pensat que hi
havia unes ciències anomenades exactes
i altres que no ho eren. Ara dubto que
dos més dos sumin quatre.

Com a conseqüència del que acabo

de dir, m’empipo també amb els que
parlen del que no entenen: dubto del
que diuen els economistes que parlen
de sociologia i m’esvero d’algunes ma-
nifestacions de sociòlegs que parlen
d’economia. El món n’està ple, i els
diaris, i les ràdios i les televisions. Els
que prediquen la tolerància, el progrés
i el diàleg son sovint uns dogmàtics,
que parlen en nom d’una veritat ab-
soluta. N’hi ha que són simplement
sectaris, o sigui que no creuen en el
que diuen, però els convé dir-ho. Però
una immensa majoria són persones de
bona fe, als quals la protesta els surt no
sé exactament de quina part del cos,
però d’un lloc molt profund. El resul-
tat és que el dogmatisme genera dog-
matisme. Jo, que després de 60 anys de
creences religioses he aconseguit re-
duir els meus dogmes de fe als estrictes
per mantenir-me dins de l’ortodòxia, i
que no m’avergonyeixo de menjar un
tall de pernil un divendres de Quares-
ma, em trobo, tant si es parla d’aigua,
com d’ensenyament, com de llibertat
de preus, com d’ecologia, com de rè-
gim fiscal, com de cancel·lació del
deute extern, o de globalització, que hi
ha molta gent que té la veritat absoluta
i està molt enfadada perquè els altres
no ho reconeixen.

Espero que els lectors entendran que
parlo amb ironia i que no vull ofendre
ningú. A vegades n’hi ha que no ho
han fet i m’enfado perquè m’han pres
seriosament, però més motius tinc per
enfadar-me amb aquells que no em
llegeixen i passen la pàgina perquè
creuen que això de l’economia no és
per a ells. Però què es pensen! És que
no necessiten diners per viure? L’eco-
nomia ens afecta a tots si volem arribar
a fi de mes, i aquesta secció hauria de
ser seguida amb especial atenció. Més,
per descomptat, que la d’esports, tot i
que jo també –haig de confessar-ho–
m’hi aturo uns moments.

De motius per enfadar-nos n’hi ha
molts. Però encara n’hi ha més per
treure profit de la vida. Riure té un
gran valor cultural. Recomano una
bona tassa de til·la, un tranquil·litzant
natural i sense additius. No s’enfadin
amb mi, sisplau!

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

‘Enronitis’
tecnològica (i II)

José García-Montalvo

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

D
urant els últims temps s’ha
parlat molt de l’ enronitis i, no
obstant això, es fan poques
referències al que pot ser una

bomba comptable de dimensions su-
periors. M’estic referint al canvi en la
normativa comptable dels Estats Units
que elimina a partir d’aquest any l’o-
bligació que les empreses amortitzin
els seus fons de comerç. Estrictament
parlant, el fons de comerç és la dife-
rència entre el cost d’adquisició d’una
empresa i el seu valor en llibres.
Aquesta diferència pot ser deguda a
l’existència d’uns actius intangibles de
difícil valoració, com ara una marca
coneguda, una bona relació amb els
clients, una posició de domini d’un
sector o el prestigi d’una empresa. No
obstant això, la diferència entre el va-
lor pagat per una empresa i el valor en
els llibres de comptabilitat també pot
ser deguda a unes expectatives exces-
sivament optimistes sobre el futur de
l’empresa adquirida. On es concentren
les diferències més grans? Doncs sí, a
les empreses de la nova economia, par-
ticularment en el sector d’Internet i les

telecomunicacions. Durant els últims
anys s’han produït adquisicions per
sumes milionàries d’empreses el valor
comptable de les quals era molt petit.
Per exemple, quan Terra va comprar
Lycos va pagar 1.850 milions d’euros
més que el seu valor comptable.

A la legislació de l’Estat espanyol hi
ha l’obligació d’amortitzar el fons de
comerç en el termini de 20 anys. Això
vol dir que cada any s’han de reduir els
beneficis per amortitzar la part cor-
responent del fons de comerç. Als Es-
tats Units el termini d’amortització era
de 40 anys fins a aquest any. La lliber-
tat d’amortització del fons de comerç
augmentarà significativament els be-

neficis que reporten les empreses, ja
que no han de carregar com un cost
aquesta amortització. De fet, la nova
legislació obliga a justificar de manera
desglossada la diferència entre el valor
d’adquisició i el valor comptable (per
exemple, la part atribuïble a marques
comercials, a cartera de clients, a do-
minis d’Internet, etc.) i a amortitzar
només el sobrepreu sobre la part que té
justificació. Òbviament, aquesta nor-
mativa el que fa és introduir un grau
enorme de subjectivitat i podria per-
metre a moltes empreses tornar a pre-
sentar gairebé els beneficis que desitgin
sense necessitat de recórrer als nyaps
enronians del passat. A més a més, i de

rebot, augmenta les possibilitats de ne-
goci de les empreses d’auditoria, que
seran les encarregades de realitzar
aquestes difícils valoracions. De fet al-
gun malintencionat podria fins i tot
pensar que aquest canvi legislatiu va ser
promogut per aquestes empreses.

La reducció previsible dels beneficis
futurs ha incitat també les empreses
europees a pressionar per gaudir de
llibertat d’amortització del fons de co-
merç. I és que a Europa també hi va
haver compres d’empreses tecnològi-
ques per preus d’escàndol i ara s’hau-
ria de començar a pagar, en forma
d’amortitzacions, amb càrrec als be-
neficis dels anys futurs. El president
del Santander Central Hispano (SCH)
ho deia alt i clar a l’última junta d’ac-
cionistes: les empreses europees estan
en desavantatge davant les americanes
pel fet de no tenir llibertat d’amortit-
zació. Les coses s’entenen millor sa-
bent que l’SCH va destinar 1.873 mili-
ons d’euros a amortitzar fons de co-
merç durant el 2001, cosa que va re-
duir de manera considerable la taxa de
creixement dels seus beneficis.


