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spanya, vista des de fora, és
un Estat que s’ha modernitzat ràpidament en 25 anys i
ha passat d’un estadi en què
tot el que podia presentar
eren societats filials de multinacionals a un en el qual té empreses
amb dret a parlar de tu a tu en tots els
fòrums internacionals i a fer inversions
significatives a l’estranger. Paral·lelament a aquest procés hi ha ciutadans
espanyols que tenen veu en el món, al
marge del govern propi. Hi ha dues
persones molt ben situades en el marc
internacional i globalitzat. Una, en el
polític, és Javier Solana, ministre d’Afers
Exteriors de fet de la Unió Europea, socialista; l’altre, més econòmic, és Rodrigo Rato, exministre del PP, director general del Fons Monetari Internacional a
Washington.
Les empreses espanyoles no tenien
tradició en els mercats internacionals.
No hi ha multinacionals espanyoles
carregades d’història com tenen els
grans països desenvolupats europeus. La
revolució industrial va fracassar a Espanya i va reeixir a Catalunya. Fins a la
desaparició de Franco i de la seva dictadura els ciutadans espanyols només
anaven a Perpinyà o a Biarritz a veure
pel·lícules pornogràfiques o a jugar als
casinos. És una caricatura, és clar, però
indicativa que la presència espanyola
fora del seu mercat era esporàdica i intranscendent. Les coses han canviat
molt.
Els nous representants de la moderna
empresa espanyola podrien haver estat
industrials. Però aleshores haurien estat
catalans –podríem dir que tocava– i no
és així. Al marge de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona i del seu cercle de
societats de serveis –Abertis, Gas Natural, Aigües de Barcelona–, no hi ha
grans empreses catalanes. Tenim nombroses multinacionals de butxaca i
magnífiques empreses familiars que no
cotitzaran mai a borsa, però cap grup
que destaqui en el mercat internacional
pel seu pes específic. La pauta de la modernitat espanyola la donen els banquers i els constructors. Si fa 25 anys
m’haguessin assegurat que serien els
banquers i els constructors els que re-
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Emilio Botín, president del grup Santander
presentarien la gran empresa espanyola,
agressiva i cada cop amb més presència
internacional, m’hauria posat a riure. Jo
i la majoria dels analistes econòmics.
Però és així i el fenomen mereixeria una
anàlisi més completa del que em permet
l’article. Però es pot encetar.
Els dos grans financers espanyols són
Emilio Botín amb el seu Santander i
Francisco González amb el BBVA. Són
dos dels pocs bancs europeus que han
trencat les fronteres europees al fer-se
càrrec d’entitats financeres d’altres països. El Santander al prendre el control
d’un banc britànic de primer nivell i

mantenir una forta presència a l’Amèrica Llatina. El BBVA amb una oferta de
compra, encara no confirmada, de la
Banca Nazionale del Lavoro, creada a
Roma durant el feixisme i pel règim
feixista. Botín i González són ben diferents. Don Emilio representa la quarta
generació familiar de banquers, cada
cop més ambiciosos, amb una participació d’un cert gruix en el banc. Don
Francisco és un banquer nouvingut, que
ocupà el càrrec gràcies al suport del govern del PP i va fer fora els banquers
bascos del seu feu tradicional, per culpa
d’unes badades i d’uns errors de princi-

piant. La seva participació en el banc és
mínima i amb accions comprades majoritàriament des que és president.
Els grans empresaris espanyols de la
construcció són tots ells de la primera o
de la segona generació. La primera fortuna la van fer a Madrid, a la Costa del
Sol i amb obres públiques. Després s’han
estès cap a Catalunya, País Valencià, Europa i el món. N’esmentaré quatre. Els
Entrecanales, que s’enriquiren amb el
franquisme i controlen la societat Acciona. Florentino Pérez Rodríguez, el president del Reial Madrid, que començà
amb la compra per una pesseta d’una
empresa de Badalona, que pertanyia a
un banc català. La seva empresa ACS té
el suport financer del grup March, consolidat durant el franquisme.
El tercer és Rafael del Pino, del grup
Ferrovial, enriquit també durant i gràcies al franquisme. I finalment, Joaquín
Rivero, de Metrovacesa, al qual la revista
americana Business Week qualifica aquesta setmana passada de Spain’s Real State
Conquistador, o sigui l’Hernán Cortés o el
Francisco Pizarro del sector immobiliari
pel seu coratge en l’estratègia empresarial. Rivero s’ha enriquit durant els anys
de la democràcia i la seva política ha
estat la compra d’altres empreses,
comptant amb un endeutament massiu,
uns tipus d’interès baixos i una forta
demanda. Ara ha comprat una immobiliària francesa, que duplica el volum
de vendes de la pròpia empresa. La revista americana barreja els elogis a la
seva figura amb advertiments a la seva
política agosarada, que ha tingut èxit
gràcies a una conjuntura que no sabem
quant durarà.
Aquesta política del risc –allò que se’n
diu un empresari llançat– queda molt
lluny de la política practicada pels empresaris catalans. Potser massa lluny. A
Catalunya domina el principi del menjar poc i pair bé, de no estirar més el braç
que la màniga i l’horror a un elevat endeutament bancari. No estic criticant als
catalans i elogiant els altres. Em limito a
exposar els fets, tal com els veig. El que
és evident és que la mentalitat empresarial catalana és molt diferent de la
madrilenya, sigui per a bé o per a mal de
la nostra economia.
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N O V A E C O N O M I A I G L O B A L I T Z A C I Ó

n l’última columna vaig prometre intentar contestar a la
pregunta de quanta desigualtat
cal per fer funcionar els incentius necessaris per al desenvolupament econòmic. Més que una resposta
tancada plantejaré algunes idees per
pensar sobre el problema. La qüestió
tenia relació amb l’increment del nivell de desigualtat a la Xina a partir de
l’any 1999. L’augment de la desigualtat
de la renda xinesa durant la dècada
dels anys 80 va ser lògic, ja que l’obertura d’un país comunista a les pràctiques de la societat capitalista genera,
lògicament, un augment de la desigualtat enfront de l’igualitarisme de
les èpoques anteriors. A més aquest fet,
és compatible amb la corba de Kuznets, segons la qual la desigualtat de la
renda augmenta a baixos nivells de
renda, i disminueix a alts nivells de
renda. No obstant això, aquesta segona
part de la corba no arriba a la Xina. De
fet, després del manteniment estable
de la desigualtat durant els anys 90
aquesta ha començat a augmentar de
nou a partir del 1999 a pesar de l’es-
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pectacular augment de la renda per
càpita.
Segons un informe recent d’un banc
d’inversió, hi ha ja diverses desenes de
milers de xinesos amb una riquesa superior al milió d’euros, encara que el
8% de la població viu per sota del llindar de pobresa.
La qüestió és, per tant, quin és el
nivell de desigualtat compatible amb
la creació dels incentius necessaris
perquè una economia es desenvolupi.
És evident que un lloc on tot el món
cobra el mateix amb independència de
quina sigui la qualitat i quantitat del
seu treball no genera cap incentiu per
millorar la productivitat. Molt al contrari: provoca que tot el món acabi

treballant com menys millor, que és el
que fa més ganduls els treballadors.
Però, ¿pot ser que un excés de desigualtat acabi generant incentius perversos? La resposta és sí. Els exemples
d’Enron, WorldCom, etc. han posat de
manifest com en un intent per alinear
els incentius dels executius amb els
incentius dels accionistes (eufemísticament, creació de valor) ha provocat
una situació desastrosa per a aquests
últims. El motiu és que els grans sous
perquè els directius siguin més eficients en la seva gestió i facin pujar el
valor de les accions també generaven
grans incentius en els executius per
embarcar-se en activitats molt arriscades i mentir sobre els comptes de les

empreses. Després dels escàndols
comptables els salaris dels executius es
van contenir una miqueta però, en
dates recents, han tornat a créixer
dramàticament. Als Estats Units, un
país amb un índex de desigualtat molt
elevat, els salaris dels consellers delegats van passar de ser 85 vegades la
mitjana dels treballadors (1990) a 419
vegades (1999), van baixar a 282 el
2002, però van créier per sobre de 300
de nou el 2003.
Es poden trobar altres exemples
d’activitats on una excessiva desigualtat en la distribució de la renda té
efectes no desitjats. Per què algú que
vol ser actor pot passar molts anys a
Los Angeles servint taules per les propines? El motiu és que si té sort pot
arribar a cobrar 20 milions de dòlars
per pel·lícula, encara que en el camí
calgui passar pel llit d’un productor
desaprensiu. Per tant, un cert nivell de
desigualtat és necessari, però un excés
no solament és poc desitjable des del
punt de vista de la justícia distributiva
sinó també des de la perspectiva de
l’eficiència econòmica.

