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Perdem
competitivitat?

a unes setmanes la premsa es va fer ressò de l’informe
de la Comissió Europea (The UE Regional Competiti
veness) sobre la competitivitat de les regions europees,
entre les quals Catalunya. Els resultats de l’informe cal
dir que, d’entrada, són poc satisfactoris. Efectivament, amb una
nota final de 47,8 sobre 100 i situantse en el lloc 153 d’un total de
263, Catalunya quedava per sota de la mitjana europea i també
del Pais Basc i Madrid. Aquests resultats semblen contradir els
d’altres estudis que reflecteixen una situació molt millor de la
competitivitat catalana, l’expressió de la qual es concretaria per
exemple en un creixement del PIB per sobre de la mitjana espa
nyola i europea o en l’evolució de les exportacions. Una anàlisi
del mètode utilitzat pels autors de l’estudi ens pot ser d’utilitat
peravençarenaquestaaparentdisparitat.L’índexdecompetiti
vitateuropeuéselresultatdeconsiderar11apartats,agrupatsen
tres grans conceptes: Bàsic : 1) institucions, 2) estabilitat macro
econòmica, 3) infraestructures, 4)Salut, 5) Educació bàsica. Efi
ciència: 6) educació superior, 7) mercat laboral, 8) dimensió del
mercat. Innovació: 9) Tecnologia, 10) grau de sofisticació del
mercat i dels negocis, 11) innovació.
Encadascund’aquestsonzeapartatss’apliquendiversosindi
cadorsfinsauntotalde79,distribuïtsenunnombrediferentper
cada apartat.
Amb l’observació dels apartats analitzats en l’estudi és fàcil
veure que, des d’un punt de vista competencial, la responsabili
tat de les polítiques publiques està repartida. L’estabilitat ma
croeconòmica, les infraestructures, la regulació del mercat la
boral o part de les institucions
corresponen a l’Administració
Cal circumscriure central, mentre que la salut o
bàsica correspondrien
l’informe de la CE l’educació
a l’Administració autonòmica.
També és necessari circums
en el seu context
criure el conjunt de dades que
s’utilitzen en l’estudi en el marc
concretdecadaeconomia,evitantquealgunsindicadorspuguin
afectar significativament el resultat global. La situació del mer
cat laboral, per exemple, amb unes taxes d’atur elevades, amb
precarietat i aturats de llarga durada, producte de la bogeria im
mobiliària, impacta en la valoració global de la capacitat compe
titiva. Aquesta característica del mercat laboral no se superarà a
mitjà termini tot i que hi pugui haver guanys de competitivitat
atès que el món que s’està configurant, amb especificitats pròpi
es, no deixarà espai a determinats perfils que avui nodreixen les
xifres d’atur i els llocs de treball precaris.
L’informe de la CE presenta sens dubte informació valuosa.
Amb tot, per deduirne conclusions agregades que sintetitzin
tot el ventall d’aspectes que s’hi tracten o bé que permetin la for
mulació de polítiques concretes cal ferne una anàlisi acurada
que integri elements competencials, pressupostaris, sectorials i
polítics que en matisarien clarament els resultats.
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José María ÁlvarezPallete, president del grup Telefónica

ANTONIO HEREDIA / BLOOMBERG

ÁlvarezPallete remodelarà
el consell de Telefónica
Pablo Isla, president d’Inditex, deixarà el consell
BARCELONA Redacció i agències

El president d’Inditex, Pablo Is
la, ha decidit no optar a la ree
lecció com a membre del consell
d’administració del grup Tele
fónica després de quinze anys a
la companyia presidida per José
María ÁlvarezPallete. D’aques
ta forma, el màxim executiu del
grup gallec posarà fi a la seva
etapa a l’operadora, en la qual va
entrar com a conseller indepen
dent el 12 d’abril del 2002, data
en què César Alierta ja presidia
la companyia.
ÁlvarezPallete aprofitarà les
setmanes prèvies a la celebració
de la junta d’accionistes, pre
vista per al mes de maig, per
remodelar el consell d’adminis
tració. A més de Pablo Isla, algu
nes fonts donen per segura la
sortida d’un altre conseller,
Gonzalo Hinojosa, expresident
de Cortefiel.
La pròxima serà la segona re
modelació del consell des del
consell de l’abril del 2016, quan

a més de nomenar Pallete com a
president van sortir d’aquest
organisme Fernando Almansa,
Carlos Colomer, Santiago Fer
nándezValbuena i Alfonso Fer
rari. I van entrarhi Peter Los
cher, Sabina Fluxá, Ignacio Ci
rac i Javier Echenique.

El primer executiu de
l’operadora preveu
fer els canvis abans
de la junta, prevista
per al maig
Isla va entrar al consell de Te
lefónica el 2002, i va ser reelegit
el maig del 2012 com a conseller
independent per un període de
cinc anys. Isla justifica la sortida
del consell per raons relaciona
des amb el govern corporatiu.
Segons la normativa que re
gula la governança de les em
preses cotitzades, un membre

del consell d’administració que
hi ha estat aquest nombre
d’anys no pot mantenir la quali
ficació d’independent i ser de
fensor neutral dels interessos
dels accionistes.
La sortida d’Isla de Telefónica
es produeix aproximadament
un any després que Alierta
deixés la presidència de l’ope
radora. El nom del president
d’Inditex va arribar a sonar fa
uns anys com a successor d’Ali
erta, encara que Isla titllava
sempre aquesta possibilitat
d’“absolutament ridícula” i es li
mitava a dir: “Em veureu tota la
vida a Inditex”.
Isla és president i conseller
delegat d’Inditex des del 2011.
Entre el 1992 i el 1996 va ser di
rector dels serveis jurídics de
Banco Popular. Posteriorment
va ser nomenat director general
de Patrimoni de l’Estat al Minis
teri d’Economia i Hisenda i des
del juliol del 2000 fins a l’any
2005 va ser president del grup
Altadis.c

