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Mecalux
Gaesco Bolsa, societat de valors i borsa

M
ecalux, empresa
catalana fundada
l’any 1966 pel que
avui és el seu màxim
accionista, José Luis
Carrillo, és una de les

companyies líders mundials en
sistemes d’emmagatzematge. Número
1 al mercat estatal amb una quota del
50% i amb una posició dominant en
països del sud d’Europa com França,
Itàlia i Portugal, està assolint nivells
de penetració molt importants a
l’àrea NAFTA, així com al Con Sud
llatinoamericà, on les vendes
contribueixen als comptes de
l’empresa en un 17% i un 4%,
respectivament. Tot i que a través de
les vendes arriba a més de 70 països
de tot el món, té presència amb
delegacions pròpies en 13 països, dels
quals sis tenen centres productius:
Espanya, França, Polònia, Argentina,
Mèxic i EUA. L’activitat de Mecalux se
centra en el disseny, fabricació,
comercialització i prestació de serveis
relacionats amb les prestatgeries
metàl·liques i els magatzems
automàtics. El ventall de productes és
molt ampli i comprèn des de
solucions senzilles com arxius i
prestatgeries lleugeres fins a sistemes
molt complexos, totalment
robotitzats, per a palets i caixes.

L’ESTRUCTURA DEL GRUP
L’activitat de Mecalux es divideix en
quatre grans àrees de negoci. Els
sistemes d’emmagatzematge és la
divisió originària i la base del negoci.
D’altra banda hi ha la robòtica, que
aplica automatitzacions a tot tipus de
magatzems per optimitzar
productivitat i costos. També existeix
Logismarket, negoci participat
parcialment per Accenture, que actua
com un directori industrial per al
grup (tipus portal B2B), on s’inclouen
2.500 empreses i 22.000 productes
relacionats amb la logística,
embalatge, equipament industrial i
emmagatzematge, i que es pot
consultat via web, catàlegs i suports
informàtics com CDs per a
professionals. Finalment, la

companyia edita una revista que
informa els experts professionals de
les novetats del sector.

La companyia està considerada una
de les sis grans empreses del sector.
Una companyia que és competència
directa és Esmena, que té dues
plantes de producció a Espanya i una
al Brasil. D’aquesta darrera
companyia Mecalux en va adquirir el
juny del 2004 una opció de compra
per 54 milions. Aquesta opció serà
executada abans de finals d’any.

Esmena, pràcticament centrada en
les plantes d’emmagatzematge d’alta
capacitat, pot ajudar a consolidar la
forta posició a l’Amèrica Llatina i a
obtenir unes fortes sinergies
derivades de la integració operativa
d’ambdós negocis. Per dur a terme
l’operació, Mecalux s’ha decantat per
un crèdit sindicat. Aquest crèdit, d’un
import de 180 milions d’euros, té un
termini de set anys.

La càrrega d’estructura fixa que es
va produir amb l’entrada en

funcionament l’exercici 2001 de les
centrals operatives dels Estats Units i
Polònia, així com la creació de
Logismarket i l’inici de les operacions
de Mecalux Robótica, juntament amb
la crisi econòmica iniciada després de
l’explosió de la bombolla tecnològica
a principis de la actual dècada, van
ser determinants perquè Mecalux
iniciés un cicle de tres anys de mals
resultats, que fins i tot van generar,
els anys 2002 i 2003, resultats nets
operatius en negatiu.

MILLOR CONJUNTURA
La recuperació de l’economia a escala
mundial els darrers dos anys, la
integració des del 2001 de tots els
nous negocis, que permeten obtenir
una producció d’elevat valor afegit, i
la contenció de costos han estat els
responsables del radical canvi de
tendència dels resultats del grup. Els
resultats de tancament del primer
semestre han estat excel·lents. Així,
durant els sis primers mesos del 2005
el grup ha assolit unes vendes de
144,1 milions, un 20,8 per cent més.
La poca incidència que ha tingut
l’encariment de la seva primera
matèria, l’acer, ha permès,
conjuntament amb la contenció de
les despeses, augmentar el marge
EBITDA fins al 16,5%.

Mecalux, que aquest any ha pujat a
la borsa més d’un 115%, és un valor
molt lligat a l’evolució de l’economia,
per tal com necessita un escenari
procliu perquè les grans corporacions
empresarials decideixin invertir en
noves plantes de logística i
emmagatzematge.

De moment el grup ha estat capaç
de conjugar molt favorablement la
recuperació de l’economia durant els
dos darrers anys amb la tendència de
preus a l’alça de l’acer. Tenint en
compte el bon moment tècnic derivat
dels bons resultats i els beneficis
derivats de la futura integració
d’Esmena, recomanem mantenir les
accions per aprofitar la inèrcia
tècnica dels preus, així com la
preferència temporal dels mercats
cap a valors tipus small cap.
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N.  VAN DEN BERG

La companyia catalana líder de
sistemes d’emmagatzematge comprarà

aquest any la seva rival Esmena

E
l debat sobre la solidaritat que, es
diu, ha de mantenir (i seguir man-
tenint) Catalunya envers altres re-
gions espanyoles menys desenvo-

lupades té un defecte d’origen que en-
nuvola una discussió objectiva del tema.
És aquest: la solidaritat (transferència neta de recursos)
permet anivellar els serveis que reben els ciutadans
de les comunitats i potencia la cohesió dels territoris.
Assenyalada aquesta premissa, la discussió gira al vol-
tant dels límits de la solidaritat. És un fet objectiu que
la solidaritat ha estat funcionant durant prou anys per-
què es pugui avaluar si s’han assolit els objectius de-
sitjats d’anivellament dels serveis. És pertinent, per
tant, tractar de mesurar els serveis que presten les ad-
ministracions públiques als seus ciutadans. La mesura
no és senzilla perquè no totes les comunitats tenen els
mateixos sostres competencials. Sembla, no obstant,
que Catalunya té possiblement més competències
transferides que la resta de comunitats (exceptuant
potser les comunitats forals). Una manera aproxima-
da de mesurar els serveis rebuts territorialment és
comptant el nombre d’empleats públics –funcionaris,
interins o laborals– que presten servei als ciutadans
dels seus territoris. El nombre d’empleats públics per
cada mil habitants és un indicador agregat dels serveis
públics bàsics que reben els ciutadans des de les admi-
nistracions. A més serveis, més benestar per als ciuta-

dans, que veuen les seves necessitats més ben cobertes.
Llegint un informe del gener del 2005 del ministeri

d’Administracions Públiques sobre els empleats al ser-
vei de les administracions i ponderant per població
podem calcular que Catalunya té un indicador de 38,16
empleats públics per cada mil habitants, si comptem
tots els de totes les administracions en el territori de Ca-
talunya, i de 20,64 si només comptem els empleats pú-
blics de la Generalitat. Si ens oblidem de les petites ciu-
tats de Ceuta i Melilla, resulta: 1) Catalunya és la co-
munitat autònoma que rep menys serveis públics; 2)
Extremadura, amb 80,33 empleats públics en total per
mil habitants, o 43,53 si només comptem els empleats
públics autonòmics, és la comunitat que rep més pres-
tacions de serveis –més del doble que Catalunya en qual-
sevol dels dos indicadors–; 3) les mitjanes de serveis de
totes les comunitats són 53,24 i 31,89 empleats públics
per mil habitants, cosa que significa que Catalunya pa-
teix un dèficit de prestació de serveis al voltant del 40
i del 50 per cent, respectivament, en relació amb les pres-
tacions mitjanes dels ciutadans de l’Estat. Les xifres són
dolentes, però empitjoren quan recordem el sostre com-

petencial superior de Catalunya. Els nos-
tres empleats públics, de fet, han de pres-
tar més serveis per càpita que la mitjana
d’empleats de la resta de comunitats. Si
en algun moment calia exercir la solida-
ritat (recordi’s: transferir rendes netes) per

anivellar serveis, s’ha de concloure que la política ha
estat un èxit; tant és així que s’ha produït un desbor-
dament que ha invertit el problema: ara és Catalunya
qui necessita la solidaritat per aspirar a compartir els
elevats nivells de prestació de serveis de què gaudei-
xen les altres comunitats. Menys professorat, menys met-
ges, menys guardes forestals, menys jutges, menys car-
ters: aquests són alguns dels resultats del desequilibri
de solidaritat que afecta Catalunya i que redueix el ben-
estar dels seus ciutadans. I no hem parlat de la despe-
sa en inversió pública, només de la despesa corrent en
servidors públics. Si afegim el dèficit crònic d’inversió
pública a Catalunya, doncs llavors plou sobre mullat.

La solidaritat i cohesió que la Constitució promou
exigeix, per tant, que s’esmenin les que, a la llum de
les dades, són ara per ara polítiques errònies de soli-
daritat, errònies en tant que continuen afavorint co-
munitats que tenen consolidat un nivell de presta-
ció de serveis públics bàsics superior al de Catalunya.
Hi ha dèficit de solidaritat, sí, però amb les xifres del
ministeri del Sr. Sevilla qui sembla que el pateix són
els ciutadans de Catalunya.

Finançament i solidaritat
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