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Junta de Telefónica celebrada a l’abril a Madrid
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Posi un conseller
independent a la seva

empresa, però...
Francesc Cabana i Vancells

S’
ha posat de moda posar
un conseller indepen-
dent a les societats
anònimes que tenen un
cert gruix. Per indepen-
dent s’entén una perso-

na que no té dret al càrrec pel seu pes
accionarial en el capital, o sigui que no
té accions de la societat o ben poques. És,
per tant, un nomenament voluntari, a
proposta dels que manen, sense concurs
entre sol·licitants, però que ha d’aprovar
la junta general d’accionistes com la de
tots els consellers. Què es pretén amb
aquests independents? Incorporar a la
gestió de l’empresa una persona de
prestigi i de coneixements empresarials
o diverses, que aportin el seu saber al
primer organisme executiu. S’espera
d’ells que actuïn al marge dels que po-
drien ser els interessos particulars del
grup majoritari, que podrien ser per-
versos, si es tractés de persones perver-
ses. És un sistema que utilitzen grans
empreses que cotitzen a borsa o bé em-
preses familiars de volum. En el primer
cas, els independents ocupen els llocs que
normalment correspondrien proporcio-
nalment als petits accionistes, si s’agru-
pessin, però com que no ho fan, arriben
o poden arribar els independents. En el
cas de les empreses de caràcter familiar,
són noms que trenquen amb el que porta
la família i volen ser una mostra del seu
caràcter obert i modern.

Fa pocs dies, El País va publicar un in-
teressant article en el qual el títol era el
resum del que deia: El mito de los consejeros
independientes (21 de novembre del 2004).
Explicava que molts dels consellers inde-
pendents nomenats per les grans em-
preses, especialment les privatitzades,
són persones properes al Partit Popular,
incorporades al consell per un president
nomenat pel partit que estava en el go-
vern espanyol abans de l’11-M. La llista
que dóna de consellers que tenen aques-
tes característiques és força impressio-
nant, situats a empreses com Repsol, En-
desa, Telefónica, Iberia, Red Eléctrica de
España, Altadis i BBVA. Vénen a dir que
són falsos independents, ja que estan a la
disposició del qui els ha nomenat. Ence-
ten un debat delicat sobre el caràcter
d’independent. El mateix diari es quali-

fica d’independent en la seva capçalera,
quan tothom sap que no és un òrgan
informatiu que doni precisament un su-
port entusiasta al Partit Popular o als
partits nacionalistes catalans. En el nos-
tre món globalitzat no hi ha ningú que
sigui realment independent, si no són
aquells que no tenen opinió de cap mena.

Per tant, posi un conseller indepen-
dent a la seva empresa. Però vagi amb
compte amb el nomenament, que se-
gons com li pot donar maldecaps. El
govern de la Unió Europea recomana als
seus membres que els consellers inde-
pendents de les empreses compleixin les
següents característiques, positives o
negatives:

1. Que siguin professionals com cal, o
sigui que coneguin el que és l’objectiu
de la societat.

2. Que no es donin conflictes entre els
interessos propis i els de l’empresa.

3. Que no tinguin, ni hagin tingut,
relació laboral o professional amb l’em-
presa.

4. Que no existeixi cap mena de pa-
rentiu amb els consellers no indepen-
dents de la mateixa empresa.

El govern espanyol, davant de la re-
comanació comunitària, i molt en la lí-
nia del que diu El País –pura casualitat–,
ha manifestat, per boca de la vicepresi-
denta María Teresa Fernández de la Ve-
ga, que pensa convertir algunes d’a-

questes recomanacions en obligacions.
Tot molt lògic, però al final resultarà
que els consellers independents s’hau-
ran d’anar a buscar a l’estranger per
complir els preceptes oficials o entre les
mitjanies, sense suc ni bruc. L’existèn-
cia del vincle familiar pot donar origen
a discriminacions de diferent signe.
Tinc un bon amic, parent d’un alt fun-
cionari de l’anterior govern de la Ge-
neralitat, que durant 23 anys no ha
pogut ni apropar-se a un organisme del
govern autònom, perquè sentia dir que
“si algú s’assabentés que havíem parlat
amb ell, els partits de l’oposició ens
acusarien de nepotisme i de servei a
interessos personals”. Ara que ha can-
viat el govern, el meu amic es troba
amb la mateixa cantarella, però abso-
lutament oposada, “perquè no estem
disposats a parlar amb gent vinculada
familiarment a l’anterior govern”. Com
que el parentiu és per casament, reco-
mano a aquell que es proposi casar-se
que, abans de fer-ho, examini detingu-
dament si entre els parents propers del
noi o de la noia hi ha un personatge
amb futur polític. Aquest futur del pa-
rent pot afectar el propi.

Les suspicàcies que es manifesten
contra els consellers independents són
lògiques, però discutibles si no s’intro-
dueixen matisos. Ja que també és lògic
que el nomenat sigui conegut del que el
nomena, que per altra part el pot des-
tituir en qualsevol moment. No ho seria
nomenar un opositor, una persona que
entrés en el consell per jugar a la con-
tra. És correcte dictar unes normes ge-
nerals relacionades amb els consellers
independents, però si els governants
volen fer una regulació estricta sobre
les seves característiques es faran un
embolic. Crec que el tema dels conse-
llers independents s’ha de moure en el
marc general del bon govern de l’em-
presa, tot fugint del món de les influ-
ències polítiques i del caràcter que po-
den tenir de cementiri d’elefants –po-
lítics sense feina a punt de jubilar-se o
jubilats–. Les empreses familiars poden
fer el que els sembli més convenient, ja
que per això són familiars, mentre que
les grans empreses han de respectar les
normes d’una bona governabilitat.

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

Seguretat
i globalització laboral

José García Montalvo

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

E
l procés de globalització econò-
mica ha provocat una creixent
internacionalització de la mà
d’obra, encara que, en molts ca-

sos, les noves tecnologies permeten que
aquest procés no impliqui un desplaça-
ment físic dels treballadors. Fa unes set-
manes els parlava del cas dels enginyers
indis que tornaven des dels Estats Units
al seu país d’origen per treballar en
empreses subcontractades per empreses
nord-americanes. La possibilitat d’acon-
seguir un sou elevat treballant per a
aquestes noves empreses índies i un cost
de vida menor afavoria la tornada, jun-
tament amb l’habitual argument de la
proximitat de la família o la inclinació a
la terra.

Un fenomen similar, encara que amb
causes una mica diferents, està succeint
amb la colònia irlandesa de la costa est
dels Estats Units. Els irlandesos han estat
tradicionalment un grup molt impor-
tant d’immigrants cap als Estats Units.
No obstant això, els últims temps és
molt més freqüent trobar irlandesos que
tornen al seu país des dels Estats Units
que el cas contrari. Un dels motius d’a-

quest procés és la dificultat d’aconseguir
la ciutadania, un número vàlid de la
Seguretat Social o un permís de conduir.
La causa és l’augment de les restriccions
per l’increment de la seguretat que l’11
de Setembre va provocar als Estats Units.
Les restriccions i un control més gran
han provocat un èxode a l’inrevés de
molts irlandesos cansats d’esperar per la
nacionalitat en una situació irregular. A
més, els costos més alts de l’educació i
les assegurances mèdiques fan relativa-
ment menys atractiva l’estada als Estats
Units d’aquests immigrants irlandesos
recents. No obstant, el creixement del
tigre cèltic fa que quan aquests immi-
grants que fa 10 o 15 anys van deixar el

seu país hi tornen, hi troben una situa-
ció molt diferent a la que van deixar. Els
preus de l’habitatge han pujat de forma
dràstica (una casa mitjana fora de Du-
blín costa 252.000 euros; a Dublín arriba
als 340.000 euros) i els preus de molts
altres productes (roba, serveis, menjar,
electricitat, etc.) són molt superiors als
de la resta d’Europa.

L’augment en la seguretat està afec-
tant també la formació de treballadors
d’altres països que acudien als Estats
Units a la recerca d’una educació espe-
cialitzada, que en molts casos no troba-
ven al seu país. Tradicionalment els Es-
tats Units han atret els millors estudi-
ants internacionals, que acudien a rea-

litzar-hi màsters i doctorats, en gran
proporció en matèries relacionades amb
ciència i enginyeria. De fet es donava la
situació paradoxal que en molts pro-
grames els estudiants estrangers supe-
raven de molt els nord-americans. No
obstant això, l’últim any les sol·licituds
d’estudiants xinesos per ser admesos en
universitats dels Estats Units han caigut
un 45% i les dels estudiants indis un
30%. Amb tot, la demanda dels mateixos
estudiants nord-americans per realitzar
estudis de postgrau és tan insuficient
que el percentatge d’estudiants xinesos
admesos ha caigut solament un 8% i el
d’estudiants indis solament ha caigut
un 4%. Les universitats dels Estats Units
atribueixen part d’aquesta disminució a
aquest efecte que l’11 de Setembre ha
tingut en les denegacions i retards en la
concessió de visats. A més, els estudiants
estrangers han de superar el filtre de
l’FBI i de la CIA per poder estudiar als
Estats Units. D’aquesta manera es com-
prova com les conseqüències de la glo-
balització sobre la seguretat mundial
estan imposant un fre a l’avanç mateix
de la globalització laboral i formativa.


