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Carly Fiorina durant un acte de Hewlett Packard a San Francisco

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

Dones a l’empresa i
amb responsabilitat

Francesc Cabana i Vancells

E
l passat 7 de febrer, Carleton
Fiorina, primera executiva
de la Hewlett Packard ame-
ricana, va ser cessada pel
consell d’administració de
l’empresa. Havia estat no-

menada feia sis anys i fou la responsable
de l’absorció de Compaq, una empresa
texana del seu mateix sector. Assegurava
que les sinergies entre les dues societats
avalaven l’operació, però no s’han notat
o no han arribat encara. Les accions de
Hewlett Packard han baixat i aquest és el
sistema amb què funciona la democrà-
cia empresarial. La nota del cessament
ha fet recuperar una mica la cotització.
Hewlett Packard ha estat una de les
capdavanteres mundials en el sector de
la informàtica, i una de les primeres so-
cietats a constituir-se en el mític Silicon
Valley de Califòrnia, on es diu que hi
havia la més gran concentració per me-
tre quadrat de cervells privilegiats i
d’alts sous per executiu. Hewlett Pac-
kard té una important filial a Sant Cugat
del Vallès, amb prop de 2.000 treballa-
dors, de manera que el canvi del seu cap
executiu interessa l’economia catalana.
No tinc interessos en l’empresa, però el
meu ordinador és d’aquella casa –HP,
com si fossin horses power - cavalls de va-
por–. Fins ara m’ha donat un bon servei,
tot i que de tant en tant em deixa penjat
i aleshores renego com un oriol. Però
això passa amb totes les marques, amb
tots els aparells i amb totes les persones
quan es fan –ens fem– vells.

De totes maneres, el que a mi m’in-
teressa destacar és que Carly Fiorina era
la dona amb el nivell executiu més alt
dels Estats Units, que vol dir del món.
L’han acomiadat amb la mateixa natu-
ralitat amb què aquest mateix mes ho
faran altres consells d’administració
amb el seu principal dirigent, que és
normalment de sexe masculí. De dones
empresàries n’hi ha als Estats Units i a
Catalunya, però no abunden. I les que hi
ha tenen un nivell –sigui pel càrrec, si-
gui pel volum de vendes de l’empresa–
molt per sota d’ella. Per això m’ha sabut
una mica de greu que l’hagin acomia-
dada, perquè era un exemple de dona
amb una alta responsabilitat executiva.
És clar que, probablement, aviat troba-

rem alguna altra senyora als Estats Units
que seguirà el mateix camí.

Un incís. A Carly Fiorina li han donat
21 milions de dòlars com a indemnit-
zació. És un bon pessic de diner, però
queda molt lluny dels 108 milions
d’euros que cobrà Ángel Corcóstegui,
exconseller delegat de l’SCH, o dels 43,7
milions, també d’euros, que rebé José
María Amusátegui per deixar la copre-
sidència del mateix banc als 72 anys. Tot
és relatiu en aquest món, però difícil-
ment es pot dir això de les fortunes que
van rebre els afortunats banquers aco-
miadats.

Torno a les senyores amb alta res-
ponsabilitat a les empreses, que és el te-

ma que volia tractar. La promoció em-
presarial femenina és real, però molt
lenta. A Espanya tenim Alicia Koplowitz,
que té accions de control sobre Fomento
de Obras y Contratas, però és com a
conseqüència de l’herència del seu pare
adoptiu –propietari d’El Corte Inglés–.
La presidenta del Banesto, filial de l’SCH,
és Patricia Botín, però ocupa el càrrec
gràcies al seu pare, Emilio Botín, que és
el que talla el bacallà del grup financer.
Estic segur que les dues senyores valen
molt, però, en tot cas, elles o altres per-
sones com elles no s’han guanyat la fei-
na a pols, sinó per ser filles o germanes
o esposes del que realment mana. A Ca-
talunya ni tan sols tenim aquests casos

si busquem en el primer nivell de les
empreses catalanes. Ja sé que hi ha
empresàries i gent de molta vàlua en el
sexe femení, que treballen, però fins ara
no els ha estat reconeguda aquesta và-
lua i el món de la gran empresa conti-
nua essent un món d’homes. I masclis-
ta. Els caçadors de talents o head-hunters
deuen tenir una experiència en aquest
sentit: per a segons quin càrrec no po-
den proposar una dona.

Fa uns trenta-cinc anys vaig gosar
proposar, en el banc en el qual treba-
llava, que es donessin poders a una do-
na. Vaig imposar el meu criteri perquè
manava bastant, però el moviment
desaprovador de celles al meu voltant
va ser general. Va ser la primera apo-
derada del banc i potser de Catalunya.
El món financer és un dels sectors eco-
nòmics on hi ha més absència de dones
en els llocs de comandament. Tenim
deu caixes amb seu a Catalunya, però
mai cap ha estat presidida per una do-
na. Fa deu anys no n’hi havia ni una en
els seus consells d’administració. Ara
n’hi ha alguna, però treu el cap molt
discretament. No parlo dels bancs, per-
què només en tenim un de seriós –el
Banc de Sabadell– i el seu consell ha
estat sempre format per homes, des del
1881, en què es constituí, fins a l’actu-
alitat.

No crec que en les empreses s’hagin
de fixar quotes femenines com s’ha fet
en el món polític i concretament en el
govern espanyol. Establir una quota pot
resultar difícil de complir. Les dones
tenen molts més problemes que els
homes per progressar en el marc d’una
empresa –si no tenen un capital im-
portant al darrere– i, per tant, també és
possible que el 50% pugui suposar for-
çar una mica les coses. De fet, el que
m’agradaria és que accedissin cada cop
amb més naturalitat als llocs de res-
ponsabilitat, quan s’ho mereixin. I si
són a dalt de tot, que siguin cessades
amb la mateixa naturalitat amb què ho
ha estat Carly –per als amics– Fiorina
a Hewlett Packard.

El món econòmic serà un dels darrers
en relació amb l’entrada de les dones en
els llocs de més responsabilitat. És un
problema de cultura empresarial?

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

Rèquiem pel CD?
José García-Montalvo

Professor del departament d’economia i empresa. Universitat Pompeu Fabra

L
es últimes dades sobre la in-
dústria discogràfica a l’Estat es-
panyol són molt significatives
respecte a la tendència recent.

El negoci es va reduir el 2004 un 12,5%
com a conseqüència, fonamentalment,
de la caiguda en la venda de CDs, que
van passar de 50 milions el 2003 a 41,7
milions el 2004 (un 16,6% menys que
l’any anterior). Solament la venda de
DVDs ha pogut aturar part del desas-
tre. Aquests resultats no són una ex-
cepció. El mercat discogràfic del món
està en clara reculada des de fa quatre
anys. L’any 2004, la caiguda ha estat
només de l’1%. Igual que en el cas es-
panyol, les vendes de DVDs (que s’han
incrementat un 26,3%) han pogut evi-
tar una caiguda superior, ja que les
vendes de CDs han caigut un 2,9%.

Les discogràfiques tenen clar quin
és el culpable d’aquesta caiguda de
vendes de CDs: l’intercanvi de fitxers a
Internet i les còpies pirata que genera
aquest intercanvi. El que succeeix és
que resulta molt més difícil provar
que aquesta és la veritable causa, per
molt que tingui tota l’aparença de

ser-ho. Cal no oblidar que la possibi-
litat d’escoltar cançons a Internet pot
augmentar les compres i que les ven-
des legals de música a Internet (en
llocs com iTunes) ja representen l’1%
dels ingressos. Per tant, hi ha diversos
efectes contraposats i és necessari
trobar proves evidents per imputar el
culpable.

Des d’un principi la indústria dis-
cogràfica ha intentat convèncer l’opi-
nió pública dels efectes negatius de
l’intercanvi de cançons a Internet re-
alitzant diversos estudis. El primer va
consistir a comparar la venda de CDs
en botigues prop d’universitats ame-
ricanes abans del naixement de
Napster l’any 2000 i després. El rao-
nament era el següent: a les zones on
es pot accedir a Internet amb un am-

ple de banda molt gran (per exemple
a les universitats) s’hi hauria d’obser-
var una caiguda de les vendes superi-
or que a la resta, ja que la descàrrega
d’una cançó suposa diversos megues
d’informació que, sense banda ampla,
requereixen molt temps, cosa que
augmenta la probabilitat que la
transmissió s’interrompi.

Els resultats de la investigació
mostraven que, mentre que al con-
junt dels Estats Units les vendes de
CDs el 2000 havien augmentat un
6,6%, a les botigues prop de les uni-
versitats amb connexions més ràpi-
des havien caigut un 6,2%. No obs-
tant això, aviat es va comprovar que
aquests càlculs no podien demostrar
que la causa era la possibilitat de
descarregar cançons de Napster. In-

vestigacions posteriors van compro-
var que la venda de CDs prop d’uni-
versitats havia estat caient des del
1998 (abans de l’aparició de Napster),
mentre les vendes a nivell de tot Es-
tats Units augmentaven.

A diferència dels estudis microe-
conòmics (que no són concloents), els
estudis més recents, que utilitzen
dades macroeconòmiques per a di-
versos països, apunten que la pirate-
ria de música a Internet redueix la
probabilitat de comprar música un
30% i les vendes entre un 8% i un
20%. Hi ha altres factors importants
que també influeixen en la reducció
de la venda de CDs, com són els efec-
tes de la substitució dels CD per apa-
rells MP3 i altres formats com el DVD
musical. Igual que les cintes van des-
aparèixer gradualment davant l’em-
branzida dels CD, els CD veuen ame-
naçada la seva primacia per una nova
millora tecnològica. A més, amb
l’augment del valor de les hipoteques
i el creixent endeutament de les fa-
mílies, qui es pot permetre els 18
euros que costa un CD?


