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

enen pàtria els empresaris?
És una pregunta que es fa
molta gent. I que es contesta
de forma diversa. Hi ha tres
possibles respostes: no en
tenen, tenen la pròpia o en
tenen una de distinta a la seva d’origen.
Aquest estiu hem vist la caiguda de
dos grans empresaris que havien escollit
una pàtria diferent de la seva: el francès
Jean-Marie Messier, patró de Vivendi
Universal, i l’alemany Thomas Middelhoff, de Bertelsmann.
Per identificar-los, diguem que l’empresa que dirigia el primer és la que
participa a Universal Port Aventura, el
parc temàtic de Vilaseca i Salou, mentre
que Bertelsmann, el primer grup editor
del món, controla el que era fins fa poc
Plaza & Janés i ara es diu Random
Mondadori. Els dos empresaris havien
triat la pàtria americana. Middelhoff va
fer unes declaracions dient que es considerava un americà amb passaport alemany, i Messier deia que era europeu
per naixement, però americà de cor.
Messier, que havia traslladat la central
del seu imperi de París a Nova York, on
vivia, va ofendre una bona part dels seus
excompatriotes i especialment el president Chirac a l’afirmar que l’excepció
cultural francesa era morta i enterrada.
La tria que van fer per la pàtria americana no és fortuïta. Per ells, els EUA
representen la força de l’empresa privada i de la iniciativa individual, el centre
del capitalisme mundial. Els dos han
estat decapitats pel seu consell d’administració i busquen feina. Resulta difícil
precisar fins a quin punt les seves declaracions sobre la seva nova pàtria han
influït en el seu cessament. En el cas de
Messier, segur que hi va haver pressió
del govern francès, unida als mals resultats de Vivendi Universal. En el cas de
Middelhoff, els resultats econòmics no
eren dolents, però l’estratègia seguida va
ser condemnada pel soci majoritari. La
lliçó que els dos ens donen és que, com
a mínim, resulta perillós adoptar una
pàtria diferent de la teva, perquè et pots
trobar amb el rebuig dels teus i la indiferència dels altres, de manera que els
teus defectes es posin més en evidència.
Fa molts anys que sento dir que s’ha
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Jean-Marie Messier, exresponsable de Vivendi
acabat l’etapa dels nacionalismes empresarials, i que en comença una de nova en
què les empreses seran plenament multinacionals, és a dir, que estaran per sobre del que són els països i els Estats, les
possibles pàtries. Els seus defensors ho
presenten com a positiu: unes empreses
sense lligams patriòtics, per sobre d’uns
sentiments nacionals que limiten la capacitat de gestió. El cas que es donava
com a exemple és el d’ABB, resultat de la
fusió de l’empresa sueca Asea amb la suïssa Brown Boveri, amb central a Zuric.
Però em sembla que l’evolució no ha estat la que s’imaginaven i el promotor de
la fusió, que s’ha jubilat, ara és molt criticat perquè s’han conegut els seus multimilionaris guanys al capdavant d’ABB.
Ell potser no tenia color patriòtic, però el
seu diner sí que en tenia, de color. Ara hi
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ha el cas d’Aventis, una empresa fruit de
la fusió de l’alemanya Hoechst i la francesa Rhône-Poulenc. Ja veurem!
El panorama internacional ens mostra unes empreses i uns empresaris que
en general tenen arrels sòlides en un lloc
o una pàtria determinada. Els empresaris japonesos són nacionalistes i posen el
Japó al davant dels seus interessos, sense
discussió. La seva estratègia no anirà mai
contra el seu país. El mateix es podria dir
dels alemanys i dels francesos, amb les
excepcions ja mencionades. Els italians
estan preocupadíssims per la possible
pèrdua de control per part de la família
Agnelli de Fiat, que podria passar a la
General Motors americana. I no em refereixo als accionistes de Fiat, sinó als
ciutadans italians que no ho són, que
aplaudeixen com bojos els èxits de Fer-

rari –filial de Fiat– en la Fórmula-1, encara que el conductor sigui alemany.
Alguns Estats europeus petits tenen alguna de les seves grans empreses com a
símbol del seu país, com la Nokia finlandesa o la Carlsberg danesa. Si hi ha
defensors de la doctrina que els empresaris no tenen pàtria els trobem sobretot
en els cercles més liberals dels Estats
Units i de la Gran Bretanya. Els dos coincideixen en la llengua més internacional, aquella que utilitza un japonès
quan parla amb un argentí, o un rus
amb un xinès. Però els britànics no han
entrat a la zona euro per nacionalisme,
per no perdre la seva estimada lliura
esterlina. Els americans són en el fons
més nacionalistes que ningú, tal com ho
hem pogut comprovar des de l’11 de
setembre de l’any passat. Quan alguns
dels seus economistes defensen que els
empresaris no han de tenir pàtria, estan
dient de fet que l’única pàtria vàlida per
a les empreses es l’americana, tal com
havien manifestat Messier i Middelhoff.
A Catalunya, els problemes són dobles, perquè els catalans hem de començar per identificar la pàtria mateix,
si és Catalunya o Espanya. Els empresaris també es troben immergits en aquest
complex de dues pàtries de què parlava
La Trinca dels bons temps. Potser, per
fer-ho senzill i no entrar en polèmiques
filosòfiques, es tracta de decidir si el
centre del teu interès és a Catalunya o a
Madrid, com a capital d’un Estat.
La pàtria o nació és una comunitat de
persones i d’interessos. Les empreses
formen part d’aquesta comunitat de
forma natural. Poden, evidentment,
canviar de pàtria, però no acabo d’entendre com una empresa pot no estar
marcada per la seva pertinença a una
comunitat i a les persones que la integren. Potser algun dia em posaran un
exemple reeixit del que és una empresa
sense pàtria, però fins ara no n’he conegut cap. I els empresaris catalans que
trien Espanya com a pàtria, que són
molts, han de ser conscients que mai
deixaran de ser una cua de lluç, mentre
que els que mantenen el seu centre a
Catalunya seran un cap de sardina, amb
capacitat de fer créixer el peix i formar
part del seu cervell.
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

urant molts anys Alan Greenspan ha estat lloat per la seva
capacitat de controlar l’economia nord-americana i superar
amb rapidesa les petites crisis que s’han
anat produint. No obstant això, últimament el president de la Reserva Federal
comença a perdre el seu halo màgic. Els
mercats financers sembla que han deixat d’escoltar-lo. Què està passant? ¿És
que la vareta màgica d’Alan Greenspan
ha deixat de funcionar? Una possibilitat
és que Greenspan no tingui l’economia
tan controlada com semblava. Aquesta
seria una conseqüència inesperada del
cúmul d’escàndols comptables a les
empreses nord-americanes.
Bob Woodward, en el seu excel·lent
llibre sobre Alan Greenspan (Maestro),
ens conta l’obsessió del president de la
Reserva Federal per controlar mil·limètricament, quasi minut a minut, l’evolució de l’economia. Ens descriu un
Greenspan que es passa gran part del dia
mirant les terminals dels mercats i obtenint informació sobre totes les variables de l’economia real sobre les quals
pot aconseguir algun indici.
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Woodward també ens aclareix un dels
misteris més ben guardats sobre les habilitats endevinatòries del president de
la Reserva Federal. Ens explica com
Greenspan és capaç de fer estimacions
de l’evolució de l’activitat econòmica
abans que ningú i, per tant, d’adoptar
mesures amb la rapidesa que requereixen els esdeveniments. El mètode és
senzill, però molt eficaç. Greenspan crida amb freqüència els consellers delegats de les companyies nord-americanes
més grans perquè l’informin en temps
real sobre l’evolució dels seus ingressos,
les seves comandes, etc. I aquí és per on
s’està trencant la vareta màgica. Greenspan diu ara als mercats que l’econo-

mia nord-americana està creixent ràpidament i que l’augment de la productivitat és una garantia d’un creixement
saludable. Aquest convenciment segur
que l’ha influït a l’hora de mantenir els
tipus d’interès en la reunió de dimarts
passat. Però d’on ha obtingut la informació? Si ha utilitzat el seu procediment habitual de preguntar als consellers delegats de les grans empreses és
molt probable que la seva informació
sigui bastant imprecisa, o fins i tot errònia, tenint en compte les pràctiques
comptables d’algunes grans empreses
durant anys. Els participants en els
mercats financers ho saben i, per tant,
no confien que la situació sigui tan op-

timista com la que presenta el president
de la Reserva Federal. Potser aquesta és
la causa de la seva incapacitat per detenir la tendència a la baixa dels mercats.
¿És possible que el sorprenent i accelerat creixement de la productivitat
nord-americana, símptoma principal de
la “nova economia”, sigui simplement el
reflex de l’agregació macroecònomica
d’uns comptes empresarials els ingressos dels quals es van inflar artificiosament? La revisió de les xifres macroeconòmiques haurien de reduir el creixement del PIB i la inversió, ja que moltes
empreses grans van comptabilitzar com
a inversions el que eren despeses (van
augmentar la inversió agregada) i van
inflar artificialment les vendes (augmentant el PIB agregat). Si el PIB és inferior, la productivitat per treballador
també ho serà.
La revisió de les xifres macroeconòmiques potser fa dubtar Greenspan. La
seva explicació de la productivitat de la
nova economia com a justificació del
que inicialment va qualificar d’“exhuberància irracional en els mercats” potser no és tan correcta com pensava.

