(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN Doc: 05495M Red: 60% Ed: Primera EDICION Cb: 00 Enviado por:
Dia: 10/10/2006 - Hora: 22:28

DIMECRES
11 D’OCTUBRE DEL 2006

54 Economia

el Periódico

AP / CHRISTOPHE ENA

EFECTES DE LA CRISI DEL GEGANT AERONÀUTIC

EADS estudia
suprimir unes
10.000 places
b El nou president
del consorci europeu
anuncia els seus
plans als sindicats
EL PERIÓDICO
PARÍS

acabat de nomenar conseller delegat del consorci aeronàutic europeu
EADS, Louis Gallois, va
aprofitar el primer dia al capdavant
de la companyia per confirmar que
hi haurà «supressions de llocs de treball». Segons el directiu, la xifra
aproximada d’acomiadaments rondaria les 10.000 persones sobre un
total de 57.000 treballadors que el
grup té en plantilla.
Aquesta xifra prové d’un estudi
encarregat per la direcció d’EADS a
la consultora Goldman Sachs i que
coincideix amb el pla d’ajust Power8
elaborat per l’anterior president, el
dimissionari Christian Streiff, segons el diari francès La Tribune.
Aquest rotatiu cita fonts que asseguren que els sindicats han acceptat
aquesta retallada de la plantilla.
Precisament ahir, Gallois es va
reunir amb representants de les centrals sindicals per posar-los al corrent de la situació i explicar-los que
seguirà les línies principals del citat
pla, però que n’ajornarà l’execució.
Serà necessari treballar diversos mesos en un ambient de diàleg per
aconseguir un equilibri dins de l’empresa i entre els diferents països on
està present EADS, va assegurar Gallois.
Aquest pla d’ajust afectarà sobretot els llocs de treball de l’estructura

L’

La SEPI ajorna al 2008
la venda d’Endesa
+ LA SOCIETAT Estatal de Participacions Industrials ha decidit esperar que es clarifiquin les opes
presentades per Endesa abans de
vendre la seva participació del
2,9%. També ha decidit posposar
fins al 2008 la venda de les seves
participacions en Iberia i Red
Eléctrica de España.

b Els empresaris i
Defensa consideren
que Espanya es
veurà poc afectada
central de la companyia i molt poc
els treballadors que estan en els processos de fabricació. La intenció de
Gallois és reduir les despeses d’estructura un 30%.
El president de la Confederació
Empresarial Sevillana, Antonio Galadí, va considerar que la crisi que
viu EADS afectarà poc Espanya i les
seves empreses auxiliars perquè no
hi havia treballs previstos per als
avions A380 i A350 –la font del problema– si s’exceptua les factories de
Puerto Real (Cadis) i Sacesa. La major
part de la cartera de comandes espanyola està orientada a l’A300,
A310 i A320. Galadí va opinar que
EADS sortirà més reforçada quan superi aquests «moments difícils».
/ També
el secretari d’Estat de Defensa, Francisco Pardo, va assenyalar que els
problemes del consorci europeu no
afectaran els programes militars
d’EADS en què participa Espanya
com l’avió de combat Eurofighter o
el de transport A400.
No obstant, CCOO va avisar ahir
que no acceptarà el tancament de
cap fàbrica espanyola ni cap retallada de plantilla i va demanar una
coordinació entre administracions.
Aquest sindicat i la UGT traslladaran
avui la preocupació per EADS a la
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i al conseller d’EADS
CASA, Juan Manuel Eguiagaray. H

Prodi estudia una
solució per a Alitalia
+ EL PRIMER MINISTRE italià, Romano Prodi, va reconèixer als sindicats que l’aerolínia està «fora de
control» i que serà necessària una
solució abans del gener per evitar-ne la fallida. El Govern assumirà la gestió d’aquesta crisi. Alitalia va perdre 221,5 milions
d’euros fins al juny.

ING indemnitzarà
mestres americans

33 Louis Gallois, nou conseller delegat d’Airbus, ahir.

PROGRAMES FORA DE PERILL

El Govern només aprovarà aportar més
capital si hi ha contrapartides laborals
33 El vicepresident segon del Govern, Pedro Solbes, va dir ahir a
Luxemburg que Espanya només
augmentarà el seu 5% en el capital d’EADS si, amb aquesta operació, es pot garantir l’activitat de
fabricació a Espanya dels Airbus.
Solbes va acceptar que aquesta
ampliació és una possibilitat sospesada per l’Executiu espanyol
abans de la crisi de la companyia.

També el secretari d’Estat de Defensa, Francisco Pardo, va confirmar l’aspiració d’Espanya d’augmentar el seu pes en el consorci
aeronàutic.
33 Per la seva part, el Govern alemany estudia entrar en el capital
d’EADS si el seu màxim accionista, Daimler Chrysler, redueix la seva participació del 22,5% al 15%.

+ LA COMPENSACIÓ de l’asseguradora es produeix després d’una
investigació sobre plans de pensions i les relacions amb el principal sindicat de professors de Nova York, que té 50.000 afiliats. Segons la fiscalia, ING va pagar a la
central perquè promogués els
seus productes entre els afiliats.

Les perruqueries
ja tenen conveni
+ EL PRIMER acord laboral per al
sector, que també inclou els establiments d’estètica, es firmarà el
pròxim dia 25 després de cinc
anys de negociacions. El conveni
col.lectiu afectarà 45.000 treballadors d’aquestes activitats a tot Catalunya, segons la federació de
serveis de la UGT.

EVOLUCIÓ DE LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

La pensió privada individual és 8
cops més cara que la col.lectiva
b La comissió s’eleva a
l’1,6% enfront del 0,20%
dels fons d’empresa
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

Les comissions dels plans de pensions individuals són vuit vegades
més cares que les dels plans d’empresa. En els primers, que tenen gairebé vuit milions de comptes de
partícips, la suma dels càrrecs per
gestió i dipositaria se situa al voltant
de l’1,60%, davant del 0,20% dels
d’empresa, que tenen 1,6 milions de
beneficiaris, segons va explicar ahir
el subdirector general de Plans i
Fons de Pensions del Ministeri d’Economia, Francisco de Blas.
La diferència s’explica pels vo-

lums de partícips i patrimoni que
generen, molt més elevats en els
col.lectius, segons fonts del sector.
L’Administració critica les campanyes de regals de les gestores per
captar nous partícips durant l’últim
trimestre de l’any i considera que
aquests esforços s’haurien de centrar a reduir els càrrecs als clients.
La comissió màxima legal és del
2,50% (2% per gestió i 0,50% per
dipòsit). Encara que la mitjana del
mercat ha baixat, «les comissions
dels plans individuals serveixen encara per compensar els ingressos inferiors en els col.lectius», expliquen
fonts de sector.
Fins avui, les comissions variables –amb una part lligada al rendiment obtingut– que fomentava la
direcció general, a penes han arre-

lat. Sí, en canvi, en els plans col.lectius. Per exemple, el pla de pensions
de la Generalitat, que cobreix la previsió social de 140.000 funcionaris,
té una comissió fixa del 0,10% a la
qual després s’hi suma una altra addicional segons el rendiment, però
sense superar mai el 0,30%.
Aquesta és una de les experiències que es van explicar ahir en una
trobada sobre previsió social organitzada per la consultora Mercer a
Barcelona. De Blas va explicar que la
seva direcció general ultima una
normativa per flexibilitzar les inversions d’aquests instruments. Les contrapartides seran uns controls interns i unes normes de conducta de
les gestores, les entitats dipositàries i
de les comissions de control molt
més rígides que les actuals. H

