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Es busquen experts
independents

Francesc Cabana i Vancells

U
na persona independent
és aquella que no depèn
d’altres, que té una opinió
pròpia. I comença a ser
força buscada per ocupar
llocs de consell d’admi-

nistració, per fer auditories o com a
assessora d’empreses. Sempre, esclar,
que sigui experta en el tema del qual es
tracta. Aquesta demanda social respon
a les clares dependències demostrades
en les actuacions d’alguns consellers,
auditors o assessors, que han enganyat
accionistes, analistes financers o in-
versors en general.

Una empresa és un món, petit, mitjà
o gran, segons la mida de l’empresa.
En les petites empreses aquell proble-
ma no es presenta, ja que els temes de
conflicte es resolen a nivell individual,
que a vegades vol dir a bufetades. Però
és que un parell de mastegots poden
ser més justificables i més saludables
que no pas les tèrboles maniobres fi-
nanceres de gent moguda per grans
interessos econòmics, que menystenen
el capital humà o el dels petits accio-
nistes.

La mitjana o gran societat està re-
presentada per un consell d’adminis-
tració, que nomena uns executius i
que busca el benefici dels seus accio-
nistes, que són els que han comprat
directament accions o els que s’han li-
mitat a subscriure fons d’inversió mo-
biliària o plans de pensions, que tenen
accions d’aquella societat. Aquest mo-
del de societat ha tingut un mal any als
Estats Units, però també a Europa,
perquè s’ha comprovat que alguns di-
rectius o consellers executius no sem-
pre buscaven l’interès dels accionistes
en el seu conjunt, sinó el seu particu-
lar. En part va ser conseqüència de
l’adoració que el país en general ma-
nifestava pels seus grans empresaris,
alguns dels quals han demostrat ser
uns aprofitats o fins i tot uns pocaver-
gonyes. Aquesta setmana la revista Bu-
siness Week reconeix que un parell dels
que van rebre el seu guardó de millors
empresaris fa dos anys, ara han estat
els pitjors, o sigui que es van equivocar

totalment en la seva
apreciació.

L’adoració pels grans
executius, contractats per
aconseguir grans benefi-
cis, es va manifestar amb
l’assignació d’uns sous de
ca l’ample amb l’al·licient
de les stock options. Se’ls
oferien uns ingressos
molt alts, però sobretot la
possibilitat de multipli-
car-los, si la cotització de
les accions de l’empresa
pujava a borsa. La conse-
qüència serà que aquells
executius estaran només
amatents a l’alça de la co-
tització, prescindint dels
interessos del personal treballador i
arribant a la manipulació de la comp-
tabilitat per a presentar uns resultats
que fessin pujar l’acció a borsa. D’aquí
la demanda, ara, d’uns consellers in-
dependents, que no estiguin involu-
crats en aquells interessos individuals
o en què puguin representar els grans
grups de pressió presents en el consell
d’administració.

En el cas dels auditors de les em-
preses, encarregats de revisar-ne els
comptes, ha passat el mateix. Els au-
ditors acostumaven a ser també asses-
sors i cobraven de l’empresa que havi-
en d’auditar i qualificar. Per no tirar
pedres a la pròpia teulada eren els
primers interessats a fer quedar bé el
seu client i donar-ne una bona opinió.
Sempre he considerat que l’auditoria
és una de les professions més perilloses

del món, tant com la dels encarregats
de buscar armament nuclear o químic
a l’Iraq, perquè és possible que hi sigui
però que no el trobin. Si a més estan
condicionats per la simpatia a l’em-
presa, ja que li han de passar una mi-
nuta que esperen cobrar, el perill és
doble. D’aquí la petició d’auditors i
assessors independents.

Però aquesta independència pot
significar no tenir criteri i un inde-
pendent sense criteri és simplement
un estúpid. Tota persona entenimen-
tada ha de tenir criteri, d’aquí que no
m’agradin, per exemple, els diaris o
les revistes que es qualifiquen d’inde-
pendents. Tots ho som, de depen-
dents, d’unes persones o d’unes idees,
i malament rai si no tenim aquests
lligams. Del que es tracta es d’estar
condicionat. Potser en definitiva,

quan parlem d’experts independents,
estem parlant només d’experts ho-
nestos. En tot cas, el que queda clar és
que els escàndols econòmics i finan-
cers que s’han produït en el darrer
any als Estats Units i a Europa obli-
guen a revisar molts punts sobre la
gestió de les empreses, des dels prin-
cipis comptables, fins aquells que es
consideren fonament del bon govern.
Està per definir i clarificar el paper
dels petits accionistes, el dels admi-

nistradors dels grans fons
d’inversió mobiliària o de
plans de pensions, que
tenen bilions de dòlars i
euros en les seves carteres
de valors, el dels princi-
pis que han de servir per
qualificar com a bona o
dolenta una administra-
ció. La mencionada revis-
ta Business Week, que do-
nava anualment la rela-
ció dels millors empresa-
ris, ara l’ha completada
amb la llista dels pitjors,
fotografiats, biografiats i
humiliats, tot i que segu-
rament no arruïnats. Pe-
rò sembla com si l’únic
índex per a qualificar la

gestió sigui l’augment o baixa dels
beneficis de la societat que adminis-
tren. M’agradaria veure un dia en el
quadre d’honor d’empresaris aquell
que, tot i moure’s en un mercat re-
cessiu, ha mantingut simplement el
nivell d’ingressos, ha reduït sensible-
ment les pèrdues o ha aconseguit els
seus objectius sense tancar fàbriques i
acomiadar personal.

Per a aprofundir en aquests temes,
és molt recomanable el dossier dedi-
cat a la reforma comptable en el dar-
rer número –desembre 2002– de la
Revista Econòmica de Catalunya, publica-
da pel Col·legi d’Economistes, un
Col·legi i una revista que no es diuen
independents, però que ho són. Conté
també un interessantíssim article so-
bre les infraestructures a Catalunya,
però això son figues d’un altre paner.

T R I B U N A D E L A N O V A E C O N O M I A

Nova economia
i competència

José García-Montalvo

Professor del departament d’economia de la Universitat Pompeu Fabra

D
avant la debacle del preu de
les accions de les empreses de
la nova economia i la lenti-
tud en l’extensió del comerç

electrònic existeixen bàsicament dos
posicionaments. Un d’ells, el pessi-
mista, manté que la nova economia
mai no va existir. Jeffrey Immelt, pre-
sident de General Electric, primera
empresa del món per capitalització
borsària, és un dels defensors d’aquest
plantejament. Per a Immelt no hi ha
economia tradicional i nova econo-
mia: només hi ha una economia.

Un segon argument, menys pessi-
mista, defensa que una bombolla com
la d’Internet ja es va veure amb ante-
rioritat en altres tecnologies com la
ràdio o el telèfon. Aquest seria el punt
de vista representat per Hal Varian,
professor de Berkeley i expert en l’e-
conomia d’Internet.

Per a Varian les exagerades expec-
tatives sobre els guanys futurs han
estat la causa de les bombolles creades
entorn de totes aquestes tecnologies
en els seus primers moments de vida.

En un dels llibres ja clàssics sobre
l’economia d’Internet (Shapiro y Varian
1999, El dominio de la Información, edi-

torial Antoni Bosch) Hal Varian expli-
ca el motiu pel qual aquestes expec-
tatives exagerades no s’han plasmat
en realitats. El problema no és que les
noves tecnologies de la informació no
siguin capaces de generar valor sinó
que és molt difícil apropiar-se’l. Per
això la productivitat de les empreses
pot augmentar però els beneficis po-
den no fer-ho. Si la tecnologia és com
Internet, a què tot el món té accés,
l’augment de la productivitat no con-
cedeix de forma immediata un avan-
tatge competitiu. La força de la com-
petència manté els preus baixos, ja
que els costos de recerca (trobar el
producte més barat) es redueixen
molt amb la utilització de les eines

d’Internet, i l’oferta de productes
augmenta.

A més a més, el producte fonamen-
tal que venen les empreses de la nova
economia, en moltes circumstàncies
és simplement una seqüència de bits.
Són els anomenats béns d’informació,
on s’inclou qualsevol cosa que pugui
ser digitalitzada (software, llibres,
pel·lícules, música, informació borsà-
ria, etc.).

La informació és cara de crear, però
barata de reproduir, com molt bé sa-
ben les empreses discogràfiques. En
termes econòmics això vol dir que el
cost fix és elevat, mentre que el cost de
produir una unitat més és molt baix.
D’aquesta manera Internet es conver-

teix en una mena d’enorme fotocopi-
adora fora de control, ja que la infor-
mació en format digital pot ser copi-
ada de manera exacta i perfecta i tra-
mesa instantàniament a qualsevol
part del món.

La defensa dels drets de propietat
intel·lectual a través de patents hauria
d’acotar aquest problema, però, a la
pràctica, resulta bastant difícil con-
trolar aquesta situació. Així mateix la
importància de la informació en
molts nous productes fa de la tecno-
logia un element bàsic en les orienta-
cions estratègiques de les empreses.

Com que les tecnologies d’Internet
tendeixen a moure l’estructura dels
costos, tan dels variables com dels fixos,
l’aparició de moltes empreses en el
sector va accentuar una competència
de preus destructiva, en detriment de la
rendibilitat mitjana. Varian assenyala
que aquest procés podria explicar per
què la productivitat pot créixer sense
que augmentin els beneficis.

Crec que l’argument és raonable en-
cara que sóc part interessada: si, com
pensen els pessimistes, la nova econo-
mia mai no va existir, segurament em
tancarien aquesta secció.


