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El fiscal acusa Ghosn d’amagar
39 milions en 5 anys
La justícia japonesa emprèn també accions contra Nissan

El fiasco del Castor ha rebut una nova bu
fetada per part de la justícia. El Tribunal
Suprem(TS)haestimat,persegonavega
da, un recurs presentat per la Cecot sobre
aquest cas. En concret contra l’ordre del
2015 sobre peatges i cànons associats a
l’accés de tercers a les instal∙lacions gasis
tes i la retribució de les activitats regula
des per al 2016, que inclouen compensa
cions milionàries pel fallit magatzem
subterrani. Aquesta decisió, datada el 29
denovembre,comportaràladevolucióde
més de 100 milions d’euros carregats als
rebuts dels consumidors.
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Imatge de Carlos Ghosn, ahir, en els informatius de televisió

els ingressos mal informats. “Normal
ment, si es tracta d’una falsificació dels
informes financers, es cobra a l’empresai
a l’autor. Això no és sorprenent”, va as
segurar sobre això l’advocat i exfiscal
Nobuo Gohara.

En cas de confirmarse
l’acusació, l’exdirectiu
s’enfrontaria a una pena
de 10 anys de presó
Tot just conèixer les acusacions, la fir
ma va emetre un comunicat en el qual va
dir que “Nissan es pren aquesta situació
molt seriosament. Fer revelacions falses
als informes anuals malmet enorme
ment la integritat de la informació públi
ca de Nissan als mercats de valors, per la
qual cosa la companyia expressa la seva
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Tres setmanes després que l’arrest a Tò
quio de l’expresident de Nissan Carlos
Ghosn posés de cap per avall el grup més
gran de fabricació de l’automòbil, la Fis
calia japonesa va anunciar ahir que
aquest emblemàtic empresari està acu
sat formalment d’haver ocultat part del
seu salari a les autoritats durant anys.
Lluny d’acabar aquí, l’escàndol amenaça
de créixer i fins i tot afectar altres alts
executius del sector.
L’acusació estima que el francobrasi
ler, de 64 anys, va deixar de declarar una
remuneració d’uns 5.000 milions de iens
(39 milions d’euros) en el període que va
del 2010 al 2015. A això s’hi suma la pos
sibilitatquecontinués ambaquestapràc
tica fraudulenta en els anys posteriors
–fins a l’actualitat–, per la qual cosa es va
decidir prolongar la seva presó provisio
nal 20 dies més a fi de continuar investi
gant. En total, segons l’agència nipona
Kyodo, se sospita que l’home que fins fa
unsdiesdirigial’aliançaRenaultNissan
Mitsubishi no hauria declarat uns 9.000
milions de iens (70 milions d’euros) en
els últims vuit anys, aproximadament la
meitatdelsemolumentsquevapercebre.
Si es proven els delictes, s’enfronta a una
pena de presó de fins a 10 anys.
La justícia japonesa va actuar ahir de
manera similar amb Greg Kelly, un altre
exalt directiu de Nissan al qual es consi
dera la mà dreta de Ghosn i de qui se sos
pita que també va participar en el frau.
Tots dos estan detinguts des del 19 de no
vembre, període en què Ghosn ha estat
desposseït de la presidència de Nissan i
Mitsubishi Motors i reemplaçat tempo
ralment de la de Renault.
A més, el cas va prendre ahir un nou gir
quan la Fiscalia també va acusar Nissan
d’incomplir la llei d’Instruments Finan
cersqueregulalesempresesquecotitzen
al mercat de valors japonès. Encara que
el fabricant ha provat de desvincularse
de la mala praxi dels seus dos exalts di
rectius, l’acusació creu que també és res
ponsable, com a persona jurídica, d’ha
ver declarat informació falsa als regula
dors. Sembla difícil que Nissan surti
sense més danys d’aquest escàndol, atesa
la possibilitat que altres executius tin
guessin coneixement de la conducta in
deguda de Ghosn –cosa que podria por
tar al seu processament– o que els con
trols interns de l’empresa no detectessin
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La sentència del Suprem es produeix
menys d’un mes després d’una altra, tam
bé favorable a la Cecot, contra els cobra
ments pel manteniment corresponents a
desembre del 2014 i tot el 2015, que com
porten el reintegrament de 18 milions
més. En la nova decisió, va subratllar ahir
la patronal, s’inclou no només la quantia
relativa al manteniment i operativitat per
part d’Enagás Transporte del 2016 (15,7
milions), sinó la devolució de la primera
quota anual, de 80,6 milions, del crèdit de
1.350,7 milions que el Govern central va
autoritzar a pagar a la concessionària que
va construir i havia de gestionar el magat
zem, Escal UGS (controlada per ACS), a
més del cost del manteniment per part
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profunda tristesa”. Segons fonts de Kyo
do, Ghosn hauria arribat a admetre que
part de la seva remuneració no es va
incloure als informes, al∙legant que no
era necessari perquè es tractava d’uns
pagaments encara no definits per a quan
deixés l’empresa. Tot i això, els docu
ments en poder de les autoritats demos
trarien que aquelles quantitats ja estaven
acordades.
Mentrestant, es manetenen els dubtes
sobre el futur de l’aliança RenaultNis
sanMitsubishi. Segons el diari japonès
The Mainichi, en la cimera del G20 de fa
deu dies, el president de França, Emma
nuel Macron, va demanar al primer mi
nistre nipó, Shinzo Abe, que faci el possi
ble per mantenir l’aliança, i sobre això el
japonès no va fer “cap comentari que po
guésinterpretarsecomunaacceptació”.
França té un 15% de Renault, que al seu
torn té el 43,3% de Nissan, però la deten
ció de Ghosn amenaça de trencar una
unió que no tots veuen de bon ull.c

d’aquesta companyia entre el 3 d’octubre
iel30denovembredel2014(4,5milions).
El 2014, l’Executiu va aprovar un reial
decret llei en què s’establia la hibernació
delCastor,desprésquelasevaactivitaten
fase de preoperació causés centenars de
sismes a la costa de Tarragona i Castelló,
la qual cosa va provocarne el tancament.
Eneltextesreconeixialamultimilionària
compensació abans citada a Escal UGS,
enconceptedelvalornetdelainversiófa
llida, els interessos i el manteniment del
magatzem, que quedaria en hibernació i
que es repercutiria en el rebut del gas dels
consumidors. El desembre de l’any pas
sat, el Tribunal Constitucional va decla
rar “nuls i inconstitucionals” alguns arti
cles del decret.
Sobre aquesta nova resolució, el presi
dent de la Cecot, Antoni Abad, va valorar
que “no hi ha hagut sorpresa”. La patro
nal confia que les altres impugnacions
que ha fet, corresponents al 2017 i al 2018,
també rebran llum verda judicial.c

otes les recerques indiquen que
Espanya despunta en les seves
fites presents i futures de millo
ra de l’esperança de vida. Noves
oportunitats (anys de vida) i nous reptes
(vida als anys, lliures de discapacitat). La
situació que s’acosta té, però, múltiples
vectors a tenir en compte per poderla
traduir en benestar. Un de molt clar és
l’efecte sobre la renda amb què aquest
més gran nombre d’anys es viurà: això, en
bona part, té a veure amb les pensions.
Malgrat que la taxa de dependència en
tre ocupats i jubilats no deixa de baixar,
les reformes estan embussades per la ba
ralla política. Ja es veurà de quines pensi
ons fruïm. També és remarcable l’aresta
relativa a l’impacte sobre la despesa soci
al: més despesa sanitària (si no s’aconse
gueix que els guariments pal∙liatius do
minin els intensius) i més despesa en
guariments de dependència. I potser en
educació i formació en els nous horitzons
vitals que s’obrin.
Un altre menys conegut que comença a
merèixer l’atenció de les autoritats públi
ques d’alguns països més desenvolupats
que el nostre és que l’envelliment, combi
nat amb baixa natalitat, fa que més fàcil
ment les nostres persones grans acabin
vivint soles. La solitud te múltiples efec
tes: també sobre la salut, almenys per a
aquells per als quals no resulta una opció
lliurament escollida.
Una quarta derivada més incerta és la
de l’impacte de l’envelliment sobre la ma
croeconomia. La veritat és que s’ha criti
cat molt que els models dels economistes
no hagin incorporat prou bé les variables
vinculades a la demografia. Entre altres
elements això suposa postular com afec
tarà el PIB: probablement a la baixa; però
com impactarà sobre el benestar (posem

Els models econòmics
no recullen els efectes
de l’envelliment sobre
l’economia
PIB per càpita) ja no està tan clar en fun
ció de quin tipus de treball la intel∙ligèn
cia artificial substituirà. I sobre el tipus
d’interès? Aquí les hipòtesis ballen: estal
viarem més sabent que viurem més
temps? Sí, probablement, però és que els
més grans solen tenir en les seves cohorts
més propensió marginal a consumir que a
estalviar...
A més, si la fertilitat baixa potser no
caldrà estalviar tant... Però és que amb
menys necessitats de despesa familiar se
rà més possible ferho. Tot i que amb
menys població potser creix menys la
renda global i la capacitat d’estalvi nacio
nal baixa; i això malgrat que els més
grans,pelfetdecomptarambmés riquesa
acumulada al llarg de la seva vida i que
van liquidant en la vellesa, potser abara
teixen el tipus d’interès i fan menys atrac
tiu l’estalvi. També podria ser, però, que
l’aversió al risc de la població per la por de
ser pobres de grans els estimuli igual
ment a ferho. Comptant que puguin. O
sigui que ni idea, i de moment hi ha po
ques evidències contrastables. Però ben
segur que, d’impacte per l’envelliment,
n’hi ha.

