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

a quaranta anys, un conegut meu, català i amb una
mitjana formació professional, se’n va anar a treballar a Suïssa, perquè aquí
no trobava feina. Deu anys
més tard vaig ensopegar amb ell en
una gasolinera a l’aeroport de Zuric,
on omplia els dipòsits dels cotxes.
Davant de la meva sorpresa, en veure
que un home de les seves condicions
i cultura hagués acceptat aquella feina, em va contestar, molt segur d’ell
mateix: “Gràcies a la meva residència
a Suïssa, el meu fill pot estudiar arquitectura”.
L’emigració a Europa –França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Holanda, Gran
Bretanya– va ser molt important durant la dècada dels anys cinquanta i
primers del seixanta. Després es va estroncar, en iniciar-se el procés de liberalització de l’economia espanyola. Les
multinacionals europees van començar a establir-se a Catalunya i a Espanya i van generar molts llocs de treball,
de manera que no calia anar-los a
buscar a fora. Aquestes multinacionals
venien atretes pel potencial del mercat
espanyol i pels baixos sous que es pagaven, en relació amb els del lloc d’origen d’aquelles empreses. Allí les fàbriques perdudes van ser substituïdes
per altres que feien productes de més
valor afegit, o sigui que exigien obrers
més qualificats i més ben pagats.
A l’actualitat, Catalunya no dóna
emigrants cap a Europa i una bona
part dels que treballen a casa nostra
poden fer estudiar arquitectura als
seus fills, o dret, o informàtica. Un
conegut dirigent sindical, fill de família obrera, i que havia estat professor a la Universitat Autònoma de
Barcelona, és una prova que poca gent
entre nosaltres té barrat el pas als estudis superiors.
Mentrestant, els sous han pujat a
Catalunya i també el nivell dels productes fabricats. Per exemple, deu fer
10 o 20 anys que no es fabriquen ràdios
a Catalunya. Les multinacionals que
les fabriquen ho fan en països del
Sud-est Asiàtic o de l’Amèrica llatina.
Les empreses catalanes, com les ale-
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govern, com si no hagués tingut res a
veure amb la seva implantació.
Si la multinacional se’n va cap a una
altra comunitat, hi ha protestes immediates per la deixadesa demostrada
al permetre que s’hagi escapat la inversió. Ara es diu, en canvi, que a Catalunya hi ha massa multinacionals, ja
que el 40% de la producció industrial
catalana en depèn, però no es recorda
Francesc Cabana i Vancells
que fa uns vint anys aquest percentatge era del 60%, aproximadament.
Mentrestant, quan es diu que
manyes o franceses fa quaranta
Madrid concentra la major part
anys, comencen a obrir fàbriques
de les inversions estrangeres,
fora d’Espanya per guanyar nous
aquest fet és vist com un exemple
mercats i per aprofitar les condide la decadència de Barcelona i
cions de tota mena que allí troCatalunya. Les contradiccions són
ben. És bo que sigui així, sempre
constants entre –repeteixo– els
que aquí les indústries es manque no coneixen el tema o els que
tinguin amb productes de més
volen fer un atac polític i no es
valor afegit i amb treballadors
preocupen gaire de si l’argument
més qualificats. La formació és,
té pes o no en té. Els que han
per tant, fonamental.
perdut la feina o la poden perdre
Les multinacionals són interesmereixen tot el respecte i els
sants per a un territori si aporten
ajuts.
nova tecnologia, fan inversió i
Però no és correcte generalitzar
creen ocupació. Sense la seva tecun problema concret i crear un
nologia i els seus serveis no tinclima de catastrofisme. Hem de
dríem cotxes, ni electrodomèsprendre consciència que s’ha
tics, ni televisors, ni ordinadors,
acabat un llarg cicle de creixeni determinats aliments, ni fibres
ment i que la recessió o quasiretèxtils artificials, ni turisme escessió que estem patint afectarà
tranger. No es pot viure sense les
l’economia catalana. Hem de
multinacionals, llevat que ens repretendre que ens afecti menys
signem a tocar la flauta al costat
que en altres comunitats. Però
d’un ramat d’ovelles al Pirineu. És
hem d’encaixar els problemes acuna conseqüència de la globalittuals al final d’uns anys de bozació. O sigui de l’aparició del
nança, que poden tornar aviat,
món com un sol mercat. Aquestes
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després d’una aturada, que espemultinacionals busquen un be- Fàbrica de Lear a Cervera
rem curta. Fa 18 anys que vàrem
nefici, com es lògic, i el seu comportament és correcte en general, rien més diners que en un altre, poden sortir de la darrera crisi seriosa. I la
sempre que se’ls fixin les regles del joc. fer càlculs del que els costaria tancar crisi del 1974 al 1984 sí que va ser una
En un país desenvolupat com el nostre, un centre de producció i obrir-ne un senyora crisi, amb tots els ets i uts. Tot
indica que podem sortir de la propera
són les autoritats les que han de con- altre.
Tot això és més vell que l’anar a peu. i de la següent, però només ho farem si
trolar la seva actuació i exigir que
compleixin amb les normes legalment Però els economistes comprovem molt ens mantenim en un règim democràsovint que quan es parla d’aquests te- tic, a Europa, amb una economia força
establertes.
oberta, amb multinacionals controlaLes empreses, per altra banda, no mes tan delicats –nivell de salaris,
sempre van bé, i l’economia no expe- ocupació, tancament de fàbriques, in- des, inversió estrangera i inversió catalana a l’estranger, deixant els ecorimenta un creixement continuat i re- versió estrangera, multinacionals– es
gular. Si, en lloc de guanyar diners, les diuen moltes incorreccions, per igno- nomistes que facin la seva feina i deempreses en perden, es veuen obliga- rància en alguns casos, o per sectaris- manant a sociòlegs i polítics que condes a tancar fàbriques i reduir perso- me en altres. Si una multinacional in- sultin amb un expert, abans de donar
nal. O si veuen que en un lloc guanya- verteix a Catalunya, ningú felicita el la seva opinió.

Sous, multinacionals
i serietat
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T RI B UNA D E LA NO VA E C O NO MIA

urant aquestes últimes setmanes els mercats de valors
han viscut sota la síndrome de
l’ enronitis per la desconfiança
dels inversors davant la possibilitat
que els comptes de pèrdues i guanys de
moltes empreses no fossin un fidel reflex dels seus resultats. L’ enronitis s’ha
estès a tots els sectors però ha afectat
de manera molt intensa les empreses
de la nova economia.
L’última víctima ha estat Computer Associates, la quarta empresa més
gran del món de venda de software,
que dimecres passat va caure un 19
per cent com a conseqüència dels
dubtes sobre la fidelitat dels seus
comptes. Era aquest un cas esperat fa
temps, perquè des de l’octubre del
2000 presenta els seus comptes proforma, és a dir, sense adaptar-se als
procediments comptables habituals,
apressat per la necessitat de reportar
uns beneficis cada cop més grans i la
impossibilitat d’aconseguir-ho sota
les regles comptables estàndard. A
més, va procedir a un canvi en els
criteris de comptabilització: fins a la

D

‘Enronitis’
tecnològica (I)
José García Montalvo
Professor del departament d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra

data els contractes de servei associat
a la venda de programes eren comptabilitzats en l’any de firma del contracte, mentre que, amb posterioritat, va passar a imputar a cada any
només una part del preu.
Simplificant: si firmava un contracte de 50 milions per cinc anys,
imputava a cada any 10 milions,
quan abans posava els 50 milions en
el primer any de contracte. Això vol
dir que molts ingressos apareixen
dobles. És cert que també presentava
els resultats en el format estàndard,
però la comparació és impossible ja
que només l’empresa sap com s’han
calculat els resultats, al no fer públic

el valor individual de cada contracte
ni les seves clàusules. Això vol dir,
bàsicament, que podia reportar el
benefici que volgués.
El cas de Global Crossing, la quarta
suspensió de pagaments més gran de
la història i la més gran del sector de
telecomunicació, és també un exemple de pràctiques comptables sui generis. Global Crossing, propietària de
150.000 quilòmetres de fibra òptica
que uneixen Europa, Àsia i Amèrica,
comptabilitzava com a ingressos reals de caixa els possibles futurs per
proporcionar més capacitat a les
xarxes de la comunicació. El cas
d’IBM és més simple: emprava els

ingressos procedents de la venda de
propietat intel·lectual i fins i tot
d’immobles per reduir els seus costos i presentar uns beneficis més
grans. El càstig en borsa a IBM ha
estat important, igual que en el cas
de Nortel o Tyco, un altre gegant del
cable als Estats Units, que va oblidar
declarar 8.000 milions de dòlars en
adquisicions.
L’objectiu darrer d’aquests augments ficticis dels beneficis, en la
major part dels casos, ha estat fer
créixer el valor de les accions i enriquir els directius amb càrrecs importants en les empreses. Això indica
que la retribució dels executius en
funció de la creació de valor per als
seus accionistes pot generar també
incentius perversos.
No obstant això, hi ha una excepció
a la regla d’intentar semblar més
rendible: Microsoft el 1995 no va
comptabilitzar ingressos d’aquell
any i els va transferir a anys posteriors per modular el creixement dels
seus beneficis. Bill Gates sempre ha
de fer el numeret!

