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Un dels grans atractius que aporta l'análisi geografica és el poder descobrir
els fils i les xarxes de les relacions socials i personals que prenen el territori com
a escenari de la seva raó d' ésser. D'elles es deriven efectes territorials directes i
indirectes en el territori, al temps que afecten la vida humana i les relacions
socials. Un d 'aquests efectes és la diferenciació espacial conseqüencia de les
accions humanes que es sobreposa i que modifica els factors físics que podrien
haver estat condicionats.

El joc i la trama de les relacions socials esta format per innumerables agents,
motivacions i interessos. Cadascun d' ells té forera condicionadora de diferent
magnitud sobre dels territoris i les persones. De fet una síntesi d' aquest con
junt de factors articulats, el que un geograf com Milton Santos qualificaria de
fixos i fluxos, en resulta en el que denominem relacions espaials de poder.

Dins de les relacions de poder l'estructura productiva i els centres de deci
sió empresarial constitueixen un dels ambits de relacions social i usos de l'es
pai més interessants i importants. Malgrat aquesta importancia, han estat poc
estudiats i són poc coneguts més enllá de les generalitzacions o de les intuí
cions personals que la seva propia importancia genera en el pensament i les
imatges de cadascun.

Per a contribuir a un primer coneixement d 'aquesta qüestió és que va sem 
blar de gran interés iniciar una recerca en aquesta direcció. Es tractava de par-
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tir de l'estudi de la localització deIs centres de gestió i decisió empresarial, per
avan~ar després en l'analisi dels efectes , del control i del domini sobre l'espai
ampli en forma d ' ámbits d 'inlluencia, i per tant de poder, que se'n derivarien
sobre els territoris als quals estenen la seva actuació directa o indirecta.

Pero aquest punts de localització dels centres de decisió, poden ser, i massa
sovint ho són, un nus intermedi d 'una cadena en la qual s'han d 'anar a cercar
els centres de decisió últims, aquells que representen els centres de poder real.
Aquesta matisació és important en la m esura que les fronteres administratives
i l'aparent autonomia de les unitats polítiques, amaga i difumina les xarxes de
poder real sota la ficció de les institucions jurídiques que no es corresponen,
ni de bon tros, amb les estructures territorials del poder real i efectiu. Aixo és
el que clarament es manifesta en confondre l'empresa jurídica, aquella que esta
autoritzada a actuar dins dels límits d 'un territori administratiu, amb l'empresa
real, aquella que constitueix una unitat de gestió i de propietat. Com veurem,
en el món de les grans empreses cada vegada més l'empresa jurídica s'allunya
i es dissocia i descomposa de l'empresa real. La gran empresa és més i més mul
tinacional (pel fet de produir en el marc de diversos Estats) on l' aparent xarxa
territorial que constitueix a escala internacional, no ha de fer-nos oblidar que
és tracta d 'una xarxa organitzada jer árquicarnent, per molt que pugui adoptar
formes «descen tralitzades» de gestió, per no perdre mai el poder de decisió final
des del centre de propietat, necessariament territorialitzar de la mateixa mane
ra que podem territorialitzat la trama de la propietat.

La societat per accions difumina aparentment una territorialització «dura», i
entre aquesta el procés d 'internacionalització deIs capitals i dels propietaris del
capital de les empreses. No és mai innocu ellloc des d 'on és prenen les decisions
finals, de vegades amagades pel formalisme territorial dels paradisos fiscals que
fan perdre la correspondencia amb els centres de poder territorials reals.

El seguiment de les grans empreses

Situant-nos en la recerca concreta que fonamenta aquest article ', s'ha pro
cedit a seguir l'evolució del grup de les 1.000 majors empreses jurídiques espa
nyoles (exclosa la banca) pel seu volum de negoci entre els anys 1973 i 1994 i
en alguns parametres fins a 1997. Un deIs atractius d 'aquesta delimitació del
grup d 'empreses a seguir és que ens permet coneixer els canvis empresarials i
sectorials en l'estructura de poder: qui es manté i que no; com canvien les rela
cions internes efecte de fusions i absorcions o quins sectors cedeixen la pri-

1 La recerca entre 1973 i 1994 ha esta r publicad a a Joan -Eu gen i SÁNCHEZ, 1998, La gran empresa
en Espanya. Un proceso de dependencia i concentració, Mad rid, Consejo Eco nó m ico y Soc ial. En el pr e
sent arricle s'ha n perllongat cenes dad es referides a Catalunya en el co n tex t espa ny ol fin s a 199 7. Els
info rmes an ua ls qu e publica Foment de la Producció han serv ir co m a base h orn ogcni a de l'evo lució i
compos ició dels ranq uings . Aquesta info rmació s'ha co mpleme n tat i co ntras ta r am b in formació emp re
sarial diversa procedent de m últiples fonts.
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macia a quins d 'altres, són aspectes de gran importancia com a reflex deIs can
vis socials, econornics, polítics i culturals. Pero també importa saber quina és
l'estructura territorial d' aquest poder i els canvis o perrnanencies que han seguit.
Per aquesta raó la variable territorial ha constituir un eix clau de la recerca.

Lintcres contextualitzador ha estat un dels objectius metodologics princi
pals en una triple dimensió: temporal, un període de més de 20 anys; secto
rial, pel fet que s'estudien tots els sectors en el seu procés evolutiu, i territorial
per al conjunt de territori espanyol i en la seva dimensió de vinculació inter
nacional.

La composició i les característiques de les grans empreses que actuen en un
territori són temes clau en l'analisi de qualsevol sistema productiu i en la seva
dimensió social, tant pel seu paper de liderat com per la seva capacitat d'in
Iluencia sobre el conjunt de la seva economia i societat. A més, el criteri de
gran empresa segons el volum de vendes incorpora les perspectives de domini
sobre el mercat i de direccionalitat del consum per part d 'aquestes empreses a
partir de les decisions de compra i distribució, tant de productes semielabo
rats com de productes de consum final. També ho són en la seva vessant terri
torial, en la mesura que s'estableixen vincles de dependencia en relació a deci
sions preses des d' altres territoris.

Un període de canvis

El període que compren la recerca, entre els anys 1970 i els 1990, és intens
en canvis en l'economia i en la societat espanyola. Transformacions polítiques:
crisi del regim autoritari copsat en els seus darrers moments, pas a la democra
cia i transformacions socials posteriors, com el desenvolupament i consolida
ció de la societat de consum o el reforcament de la competencia com a diná
mica social.

Les transformacions econ órniques hauran estat internes i externes.
S'evolucioná des d 'una actitud empresarial mancada de competencia en un sis
tema altament protegit a haver d' adaptar-se a una dinámica empresarial alta
ment competitiva oberta a l'economia exterior, especialment des de 1'ingrés a
la Unió Europea. El mercat de treball , que també es movia sota uns canons
altament protegits amb plena ocupació «política», evolucionara vers la seva
liberalització adaptada als models europeus. Sobre la crisis interna del model
de gestió econ ómica de la dictadura, s'hi sobreposa una situació de crisis econo
mica internacional que complicara encara més el procés. La integració a la UE
sera un factor més per ernpenyer sobre el canvi interno

Les transformacions internacionals que es succeeixen dins del període estu
diat també configuren un marc extern que sota la fa<rana d 'una important con
vulsió, representada pel desmantellament del model de socialisme realliderat
per la antiga URSS, no deixará de significar, pero, la consolidació hcgernoni
ca del capitalisme.
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La revolució tecnol ógica de la segona meitat dels segle XX aporta ra en tre d 'al
tres aspectes, els instruments que permetran aprofundir en la internacionalitza
ció i avancrar velocrnent vers la globalització. Per sobre de l'empresa internacio
nal i de l'empresa multinacional es van imposant les empreses globals.

Aquest és, sinopticamenr, el període conv ulsiu del qual participen també els
canvis empresarials

Continuítat i canvi en l'estructura de poder empresarial

Endinsant-nos ja en el grup de les 1.000 em preses, un primer aspecte a con
siderar és la relació entre con tin ui tat i canvi dins d 'aquest grup dominant al
llarg de més de vint anys, cosa que permet aprofundir en l'evolució de l' es
tr uc tura sectorial que composa el grup líder de l'econom ia. Aquest tractament
aporta una perspectiva poc usual en la m esura que aprofundeix globalment
sobre els canvis sectorials, més cnlla de les propostes que estudien ailladamenr
les em p reses ind ustrials o les empreses de serveis. D 'aquesta manera s'aco nse
gue ix una visió comparativa i clarificadora de les importants transformacions
sectorials que estan afectan t el sistema productiu espanyol i catala.

S'observa que el grau de rotació dins d 'aquest grup dominant del sist ema
empresarial espanyol és important, ja que de les 1.000 em p reses que el cons
titulen al 1973 només subsisteixen 350 al 1994 , i entre aquestes només 295 ,
menys d'un 300/0, han figurat en tot instant formant part d 'aquest con jun t .'
La baixa co ntinuítat, que interpretem com a signe de deb ilitat estructural del
nostre sistema de gran empresa, que no és capacr de mantenir-se al llarg d 'a
quests anys de crisis, dóna com a resultar global que hagin passat per aquesta
ca tegoria 2.270 empreses. Amb aquesta tendencia sembla mantenir-se una
t ón ica histórica de la gran empresa a Espanya, ja que aquest excés de rotació
en la cúpula empresarial han estat detectades igualment pel període 1917-1994
per Carreras i Tafunell.'

EIs canvis en les relacions internes efecte de fusions i absorcions

Abans de continuar convé distingir les formes per rnitj á de les quals s'han
produú els canvis empresarials que han portat certes em preses a mantenir-se,
incorporar-se o sortir del bloc de les 1.000. Aquest fet pot introduir matisos
sobre certs resultats numerics expressats per rnitja del recompte per nombre
d 'empreses.

2 S'ha considerar la continuúat de l'em presa, ma lgrar qu e hagi sofert canv is en seu no mbre social,
bé per absorc ió per pan d 'una em presa m ultinacional, bé resultar de pro cessos de fusió o sim ilars. En
aquesr sentir cal prendre cura del volar abso lut d 'aq uestes dad es.

3 C ARRERAS, A., T AFU ELL, X. (1993) «La gran em presa en España (191 7-19 74). U na pr im era apro
xirnaci ó», Revista de H istoria Industrial, 3, p.1 27- 174 .
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La limitació que representa prendre com a criteri mantenir un nombre fix
d 'empreses fa que no sempre la sortida d 'una empresa signifiqui un procés de
decadencia (absoluta o relativa) empresarial. En efecte, la participació en el
ranquing no només es qüestió de creixement absolut, sinó també de creixe
ment relatiu. Així empreses que un any estan presents poden veure's desplaca
des fora de les 1.000 per altres empreses amb major creixement relatiu que les
porti a assumir volums totals d 'ingressos superiores. Aquest fet no implica que
les desplacades no puguin haver crescut, pero ho haurien fet en menor pro
porció que les que s'han incorporat.

En altres casos , la desaparició d' empreses pot haver estat conseqüenc ia d 'una
perdua de din ámica absoluta de la propia empresa, o de haver entrat en un
procés de crisis que les hagi portat a la seva desaparició com a empreses.

Vinculada al propi procés de canvi s'ha donat profusament un altre possibili
tat que convé assenyalar per ajudar a interpretar el procés. Es tracta de reformu
lacions en les vinculacions de propietat o en les estrategies empresarials, sota la
forma de fusions o absorcions o, en sentit contrari, de desdoblaments i fraccio
naments d'empreses, per molt diverses motivacions. Aquest fet significa que dues
o més empreses poden haver-se fusionat en una sola , fet que en els termes quan
titatius que configuren el ranquing té diversos efectes. Per un costat pot fer que
si les dues empreses fusionades formaven ja part del ranquing ara aparentment
una ha desaparegut a canvi de trobar-ne un altre de major dimensió, aquella equi
valent a la suma dels efectius de les dues anteriors. Com a efecte derivat, el buit
deixat per aquesta fusió sera ocupat per la següent empresa en el ranquing, la
qual, amb tota probabilitat, correspondra a un altre tipus d 'activitat. El resultar
mostra la situació ficticia de disminució d'importancia del primer sector en nom
bre d' empreses, sense que realment hagi perdut pes efectiu, així com la sensació
de que l'activitat incorporada reflecteix un increment de dinámica del sector al
qual pertany. També pot ocórrer que aquesta fusió es produeixi entre empreses
que no estaven presents pero que en addicionar els seus efectius avancin posi
cions fins situar-se entre les 1.000. EIs mateixos efectes poden tenir els grups
empresarials segons presentin les seves xifres de negoci consolidades com a grup
o individualitzades en cada una de les empreses que el constitueixen.

En sentit contrari, una estrategia empresarial de subdivisió d'una gran empre
sa en diverses empreses jurídiques aut ónomes pot tenir com efecte 8ue cap de
les noves empreses arribi a uns ingressos suficients com per a mantenir-se dins
del grupo Aquest altre procés de desdoblament pot donar ara la impressió fic
tícia de perdua de dinámica d 'aquest sector, reforcant virtualment l'activitat
que la substitueixi en el ranquing.

Canvis en l'estructura sectorial

Com no deixa de ser coherent, entre les grans empreses es reflecteix de forma
molt clara els canvis sectorials que globalment estan afectant el sistema productiu.
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La composició interna per grans sectors i subsectors d 'activitat que reflec
teix el Quadre 1 sobre l'evolució del nombre d 'empreses dins del bloc de les
1.000 més grans és rnolt significativa.

Quadre 1
Evolució del nombre d'empreses per sectors entre les 1.000 majors

Total p er sectors i subsectors

1973 1976 1981 1986 1991 1994

Indústria 758 689 667 605 512 526
l. Energia i aigua 45 43 44 44 43 38
2. Miner. no energ. Quím. 214 200 205 179 142 145
3. Ind. transE. de metalls 198 169 153 117 120 126
4. Altres indo manufactur. 301 277 265 265 207 217

Construcció
56 54 34 28 41 365. Construcció

Serveis 186 257 299 367 447 438
6. C orriere, hotel, Repar. 86 124 151 191 227 225
7. Transpon i cornunic. 33 41 43 53 61 65
8. Finan. asseg. servo emp. 67 91 102 117 144 133
9. Altres serveis O 1 3 6 15 15
Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Fonr: SÁ CI-fEZ, J.-E., 1998. La gran empresa en España, p. 72

Leix central de canvi sectorial en el seu conjunt el forma la perdua de pes de
les activitats industrials i de la construcció a favor de l'augmenr de participació
de les activitars terciaries, pero en un procés en que l'expansió dels serveis s'ha
fet en un clima de resistencia de la industria per mantenir la seva importancia.
La indústria passa de representar el 75,8% al 52,6%, cosa que significa que enca
ra manté més de la meitat del pes empresarial. El recorregut invers en el procés
entre empreses industrials i de serveis porta a un apropament en el seu pes abso
lut, en un procés de substituci ó pel que abandonen el grup 233 empreses indus
trials , mentre que s'han incorporat 253 de serveis, descendinr també en 20 el
nombre d'empreses de la construcció. D 'aixo resulta que les 525 empreses indus
trials que resten estiguin acompanyades per 439 del sector dels serveis i 36 de la
construcció. Sembla evident que entre les grans empreses es produeix un cIar i
contundent procés de terciarització, malgrat que no ha de deixar-se de costat que
encara es manté una majoria absoluta d'activitat industrial, i que aquesta es resis
teix a abandonar la seva posició dominant, com sembla reflectir-se per la seva
recuperació en nombre durant el darrer període.

La societar de consum es mostra consolidada essent un dels factors que sem
bla haver coadjuvat més al creixement dels serveis. Com element de modernit
zació del sistema productiu espanyol és important el paper creixent que les acti
vitats vinculades als serveis a l'empresa també han assumit en aquest període.
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Ocupació i innovació

Allo que passa amb l'ocupació en les grans empresa és un aspecte clau en els
debats actuals. Cal analitzar, pero, la relació entre evolució de l'ocupació direc
ta per la gran empresa amb els processos d'innovació que incideixen en la pro
ductivitat de treball i en les estrategies d' externalització que la gran empresa a
Espanya esta aplicant.

El primer que s'evidencia és la petitesa de la gran empresa a Espanya pel
volum d' ocupació. Dels 1.475 ocupats de mitjana de les grans empreses al 1973
s'ha disminuir a 1.327 al 1994.

Quadre 2
Evolució de l'ocupació directa per sectors

Nombre d'empleats directes

Sector CNAE 1973 1976 1981 1986 1991 1994
106.448 108.509 103.070 108.082 112.481

243.862 217.977 171.706 148.948 132.681

389.658 358.321 281.420 274.554 244.377

262.088 236.508 206.513 190.685 176.842

163.897 100.407 71.875 80.289 87.712

127.823 142.379 168.458 251.706 271.444

194.642 207.585 194.127 199.080 182.714

34.302 37.255 46.400 70.693 76.859

5.800 12.750 23.853 44.531 42.164

1.528.520 1.421.691 1.267.422 1.368.568 1.327.274

l. Energia i aigua 106.592

2. Mineria no energética. Química 237.974

3. Ind. transformació de metalls 378.728

4. Altres indústries manufactureres 253.857

5. Construcció 175.058

6. Comerc, hosteleria, reparació 104.708

7. Transports i comunicacions 186.097

8. Finances, assegur., serveis empresa 31.699

9. Altres serveis O
--------------------

Total 1.474.713

Mitjana d'empleats directesper empresa

Sector CNAE 1973 1976 1981 1986 1991 1994
1. Energia i aigua 2.369 2.476 2.466 2.343 2.514 2.960

2. Mineria no energética. Química 1.112 1.219 1.063 959 1.049 915

3. Ind. transformació de metalls 1.913 2.306 2.342 2.405 2.288 1.940

4. Altres indústries manufactureres 843 946 892 779 921 815

5. Construcció 3.126 3.035 2.953 2.567 1.958 2.436

6. Corriere, hosteleria, reparació 1.218 1.031 943 882 1.109 1.206

7. Transports i comunicacions 5.639 4.747 4.828 3.663 3.264 2.811

8. Finances, assegur., serveis empresa 473 377 365 397 491 578

9. Altres serveis 5.800 4.250 3.976 2.969 2.811

Total 1.475 1.529 1.422 1.267 1.369 1.327

Font: SÁNCH EZ,].-E., 1998. La gran empresa en España, p. 101
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"El que és sign ificatiu , al temps que motiu de preocupació en termes de com
pet en cia internacional, és la perdua de dimensió mitjana de prácticament tots
els sectors d 'activitat . Si la dimensió mitj an a d 'aquestes grans empreses era tan
m ate ix perita, encara ho és més a mida que passa el temps. L'augment de volum
de negoci d 'aquestes empreses no ha estar capae; de generar la seva expansió
absoluta com empreses, tendencia que logicament hauria d 'haver-se donat si
realm en t el nostre sistema productiu hagués mostrat desitjos i formes d 'actua
ció per avane;ar vers la categoria d 'empreses internacionals. Hem de deduir que
ens estem movent dins d'unes coordenades dependents, dirigides al mercat
in terior, i que aquelles empreses que s'han establert amb objectius l' exportació
o d 'internacionalització, s'han marcat uns objectius limitats en la seva capaci
tat d 'expansió absoluta. Només el sector del petroli augmenta la seva dimen
sió mitjana, al temps que es manté la indústria de transformació de metalls, que
com és conegut inclou la fabricació d 'autom óhils.

En el que cal insistir és en la tendencia generalitzada a la perdua de dimensió
m itjana de les grans empreses, i més tenint en compte que ja es partia d 'unes dimen
sions molt petites en comparació amb les grans empreses europees i mundials. El
que queda evidenciat és que des de la perspectiva de l'ocupació no es detecta cap
procés de concentració ni de reíorcament empresarial, sinó just el contrario

Es constata que sectorialment la gran empresa a Espanya te un alt grau de
dispersió en la seva relació amb l'ocupació que ofereix per unitat empresarial.
Aq uest es mou entre extrems tan distants el 1994 com els 73 milllocs de tre
ball d 'una empresa com Telefónica (la més gran al 1994, essent la 2a al 1973
amb 55 mil) i els menys de 10 llocs de treball directe declarats per diverses
em p reses. En aquest últim cas totes elles empreses de serveis.

Com a conclusió s'observa com els dos extrems d 'empresa segons el volum
ocupació, pero mobilitzant ambdós importants volums de negoci, es situen
dins del sector serveis. Els grans serveispúblics,4 d 'alta expansió tecnol ógica o
altament intensives en ocupació, aporten les més grans ofertes d 'ocupació, front
a serveis, especialm en t serveisfinance rsi a les emp reses, amb unes mínimes neces
sitats de recursos humans. El que té diverses línies d 'interpretació en funció de
la tipologia de casos, bé per una diferent qualificació dels propis llocs de tre
ball que componen uns o altres grups d 'activitat , bé per la creixent demanda
d 'aquests serveis en l'expansiva societat del consum i de la informació, o bé per
la potencial ap licació d 'opcions d 'externalitat .

Tots aq uests canvis seran el resultar de modificacions en les condicions del
m erc at i en les cond icions de producció. Al costat del s canvis en l'estructura
econó m ica gen eral i en la capacitar econ óm ica personal, possibilitant i fomen
tan t els augments de consum, s'han produit importants canvis en la tecnolo
gia de producció i en els processos de treball en un marc d 'increment de la
com pe titivitat . D 'ells cal esperar modificacions en les ratiosde participació dels

4 Sobre aq ues ts sec to r pú blic assisrim en l'acru alirat al p rocés de pr ivat itzac ió so bre que es co n figu
ren 3 enl p reses qu e co me nce n a asso lir dimensio ns convalidables a escala mundial.
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factors en el procés de producció, essent la productivitat un deIs que de u haver
quedat més afectat.

La constat perdua d 'ocupaci ó és un fet que s'esta vivint com un procés glo
bal, pero que cal matisar segons grups d' activitat, tant per les diferencies que
presenten en els tipus de productes com en els processos, donat que ambdós
tindran influencia sobre les estrategies de localització dels centres productius
en un espai globalitzat, així com sobre les estrategies d'organització empresa
rial i de la producció.

La variable tecnol ógica haura d'ésser situada en el centre de l'analisi i del
debat, ja que podem considerar que incideix de forma directa sobre el que suc
ceeix a l'interior dels centres productius, amb independencia del volum de ven
des de les propies empreses, cosa que ha de portar-nos a dirigir la nostra aten
ció vers els processos d 'externalització i d 'increment de productivitat com a
mecanismes clau d 'una gestió empresarial competitiva.

Quadre 3
Evolució diferencial de l'efecte t ecnic de l'efecte externalitat sobre

l'ocupació directa per sectors (157 empreses simultánies)

Efecte
substitució Efecte
técnica externalitat

llocs de llocs de
Sector Totalocupació Total empreses treball treball

afectats afectats

1973 1994
l . Energia i aigua 52.431 88.282 22 -43.784 -2277.924

2. Mineria no energé tica, Química 66.464 42.625 43 -17.308 -12.720

3. Ind. transformació de metalls 98.791 72.532 22 -23.341 -31.315

4. Altres indústries manufactureres 60.047 44.944 26 -31.373 -4.230

5. Construcció 100.170 71.972 15 -40.397 -33.856

6. Cornerc, hostelera, reparació 26.024 62.225 7 -585 -67.981

7. Transports i comunicacions 97.925 120.061 10 -91.051 -17.969

8. Finances, assegur., serveis empresa 6.474 8.069 12 -5.927 -22.031

Industria 277.733 248.383 113 -115.805 -326.190

Construcción 100.170 71.972 15 -40.397 -33.856

Serveis 130.423 190.355 29 -97.562 -107.980

Total 508.326 510.710 157 -253.765 -468.026

-204.459 -214.907

-400/0 -420/0

(+) Empresesque han absorbit llocsde treballper disminució de productivitaro per internalització.

(-) Empresesque han disminuít llocsde treballper augment de producriviraro per externalització.

Font: SÁN CH EZ, J.-E., 1998. La gran empresa en España, p. 133
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L externalització te com a conse q üencia produir fora de l'empresa compo
nents o processos que s'incorporaran al producte final o al procés de produc
ció. Aquest és el paper tant de les indústries auxiliars que aporten parts o com
ponents del producte final com dels serveis de suport a l' activirat general de
l'empresa i que són con tracta ts en el mercat. Lexternalització dactivitats com
la neteja, la vigilancia o el transport, o aquelles de més alt contingut tecnic com
les d 'assessoraments diversos, legal o fiscal, o de marqueting i publicitat en són
exem ples. Des de la perspectiva de l' ocupació té com a conseqüencia que un
mateix vo lum de vendes vinculades al preu en el mercat del producte final,
estigui produrt per un menor nombre de treballadors directes, ja que la resta
I'hauran rea litzat els treballadors de les empreses auxiliares o de serveis, el tre
ball de les quals s'incorpora al mateix producte final. Per aquesta via dismi
nuirá tant l'ocupació com el valor afegit directe aportat per l' empresa, i des
placara els potencials augments d 'ocupació i de producció vers altres empreses,
generalment petites i mitjanes per el cas de les indústries o empreses auxilia
res. Qualificarem aquest procés com efecte externalitat.

Pel que fa a l' augment de la productivitat, per la seva propia definició, és un
objectiu que cerca en concret la disminució de les necessitats de treball d irec
te per obtenir una mateixa producció. Innovacions en les instal-lacions i en la
maquinaria, o innovacions en els processos de producció, al marge de preten
dre millores en la qualitat dels productes, tenen com a finalitat fonamental
actuar sobre la disminució de l'ocupació. Pero no totes les activitats es regei
xen per uns mateixos criteris i possibilitats d 'innovació, per la qual cosa són
d' esperar evolucions diferenciades. Al desplacarnent de forc;a de treball sota
l'increment de productivitat vinculada a la innovació t écnica el denominarem
efe cte substitució d 'ocupació.

Per al conjunt de les em p reses estudiades hem avaluat la reducció d 'ocupa
ció per efecte de substituci ó t écnica per augment (augment de productivitat
del treball) en un -400/0, mentre que l'externalitat hauria reduít les necessitats
de recursos humans per obtenir la mateixa producció en un -42%.

Així com l' efecte productivitat te un efecte directe sobre la perdua neta de
lIocs de trebalI, l' efecte externalitat significa que haura estat necess ária la crea
ció d 'aquests lIocs de treball en altres empreses. Aquí és on apareix un aspecte
explicatiu que la nova ocupació es creí a les petites i mitjanes empreses, pero
impulsades en aquest component per les demandes de les grans empreses.

Quina és l'estructura territorial del poder empresarial?

En termes de sociologia del poder, la relació en tre el seu volum d 'iníluencia
i el limitar nombre de persones que concentren en les seves mans aquest poder
-am b un eleva t perc entatge de poder econ órnic- atorga un important paper als
plantejaments endogám ics, per mitja deIs quals fer possible trametre rápida
m ent i cficac la seva influencia pel teixit sociote rritorial.
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És de tots coneguda la importancia que tenen els centres de decisió en ter
mes de relacions de poder, en el nostre cas de poder econ órnic, sense oblidar el
seu paper en els ámbits polític i ideologic, fet pel qualla localització específica
d'aquests centres assumeix evident transcendencia socioterritorial. Quan es trae
ta del món de l'empresa aquesta importancia té, si més no , dues vessants molt
concretes. Per un costat, en la relació entre territori de decisió i territori d 'exe
cució productiva, en tant que les pol ítiques territorials han de comptar amb les
decisions que es prenen des de centres situats fora del territori d 'actuació. Per
altre, en termes d 'estructura social, política i econ ómica a escala d'aquesta, on
la gran empresa representa un poder real d 'intervenció, pel fet que amb les seves
polítiques particulars específiques es veuran afectades tant l'estructura social glo
bal com les unitats territorials sobre les quals exerceix influencia.

En base a aquestes premisses, una de les motivacions fonamentals del nostre
estudi es analitzar dos deIs ám bits de relació espaial que vinculen l'estructura
empresarial. Per un costar la relació amb el territori intern espanyol. Per l'altre,
la relació de dependencia seguint els vincles del capital amb l'espai exterior.

Al fonamentar l'estudi de les grans empreses partim de la importancia del
seu paper no només en la seva capacitat i potencial econ órnic, sinó també en
la seva capacitat d'intervenció en relació a la resta del sistema economice Per
exem ple, per mitjá del mecanisme d 'externalitat depenen de les grans empre
ses importants i creixents volums d'ocupació (que hem avaluat en una xifra
al voltant del 17% del mercat de treball espanyol) i de producció, cosa que
representa per a gran nombre de petites i mitjanes empreses una forma de
dependencia.

Aquests aspectes de domini i dependencia adquireixen una especial signifi
cació des de la vessant territorial. Entre els factors de localització de les diver
ses fases del procés productiu ens detindrem a analitzar dos dels aspectes que
considerem claus. En primer lloc ens endinsarem en la relació de dependencia
territorial i jerárquica entre centre de decisió i centre o centres d' execució pro
ductiva donat que, sobre tot en el tipus de grans empreses de que estem trae
tant, acostuma a donar-se la separació territorial entre ells i fins hi tot, de forma
habitual, una amplia dispersió d 'unitats productives per diversos punts del
territorio Aquest tipus d'empreses es caracteritzen perqué les decisions impor
tants seran preses en un lloc diferent d 'on es localitzen les unitats d' execució.

El segon aspecte d'importancia fonamental fa referencia a la relació entre
lloc de producció del valor, i consegüentment de les plusvalues, i lloc de des
tinació del valor afegit apropiat, sigui sota la forma de distribució dels benefi
cis o sigui sobre les decisions del seu ús com a inversió i, més específicament,
sobre ellloc de destinació de la inversió: en el mateix lloc on s'ha produú el
valor afegit, o en un altre que decideixin els agents des dels centres direccio
nals. Com es repartirá el valor afegit , a quin territori, quant es destinara a inver
sió, en quines activitats i, per sobre de tot, on es reinvertirá, són aspectes trans
cendents des de les perspectives social i territorial en l'estudi entre lloc de
producció i lloc de reproducció.
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La localització dels centres de decisió , i per sobre de tot la seva concentra
ció en zones determinades del territori , es manifesta com un ambit essencial
d 'articulació territorial del poder, en aquest cas del poder econó m ic, amb impor
tants implicacions per les zones on són ubicats la resta de centres productius
d 'aquestes empreses. La relació territorial entre centres de decisió i centres d 'e
xecució fa d 'aquests darrers uns punts subordinats, donat que veuen limitada
la seva capacitat aut ónoma de decisió, o no disposen d 'ella , en aspectes de trans
cendencia en la seva relació i vinculacions amb el seu entorno

Malgrat tot, la localització de la seu central ha de ser considerada com un
punt de referencia relatiu, i no absolut, pel fet que el veritablement significa
tiu es situa en l'ambit de la territorialitat de l'accionariat, bé directament, bé
per mitj á de les vinculacions externes de grups presents, o bé per mitja de la
posició estratégica d 'algun grup dominant entre l'accionariat.

És conegut que en nombrosos casos participacions rninoritáries representen
papers dominants en controlar algun aspecte estrategic empresarial, com poden
ser les seves fonts de financiació, la seva vinculació amb el mercat, la seva apor
tació tecnol ógica o la seva posició com a nucli duro Les relacions internes de
poder entre els agents empresarials són rnolt importants i aporten casuístiques
particulars empresa a empresa. Un cas particular és el de la participació direc
ta del sistema bancari sobre el sistema productiu, que comportara que el trae
tament de la distribució territorial dels centres de decisió hagi de ser relativit
zada respecte als propietaris darrers del capital, i al paper de domini estrategic
que els bancs que participen directament en les accions d 'una empresa puguin
exercir, amb independencia de la localització de la seva seu central.

Fins i tot amb aquestes limitacions, la localització deIs centres direccionals
aportara diversos tipus d 'informació, entre les quals destaca aquella vinculada
als atractius i potencialitars que les economies de concentració i d 'aglomera
ció que aporten certs nuclis urbans, tal com apareixera significativament en el
cas espanyol.

Per tot aixo la mobilització de recursos, i de forma especial dels recursos
humans que per la seva naturalesa exigeixen contigüitat territorial en relació
a la localització de les unitats productives, dependran massa vegades de deci
sions preses fora del territorio Bé per dependencia sucursalista directa, bé per
control indirecte sobre els capitals. Així mateix la no reinversió pot fer perdre
una important opció inductora sobre l'economia del territorio En el pitjor dels
casos, decisions sobre reducció o tancament d 'algun d 'aquests centres seran
preses exclusivament per criteri s de rendibilitat econó m ica o d 'estrategia de
l'empresa, que no sempre estaran relacionades amb la realitat de cada un d 'a
quests centres productius. Estraregies territorials m és árnplies en un món vers
la globalització pot portar a decisions incomprensibles d es dellloc que es veu
afectat. Paral-lelament, des d 'aquestes zones no existeix, o sera molt difícil d 'e
xercir, capacitat de negociació front a les estrategies empresarials preses a altres
escales en les que no s'inclouen vinculacions socials amb el territorio No necessá
riament una inversió o desinversió en un cen tre productiu ha de ser presa per
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la seva dinámica local, sinó que pot obeir a criteris d 'estrategia empresarial.
Per exemple, pot haver empreses interessades a penetrar en altres territoris als
quals dirigiran les seves inversions, desplacant valor afegit obtingut en la resta
de centres productius. En altres casos pot obeir a l'interes d 'abandonar un
arnbit d 'activitat, com quan les activitats industrials perden atractiu per a la
banca.

Aquest tema és especialment important, i de conseqüencies socials a vega
des dramatiques per als territoris afectats, quan ens situem en l'ambit de les
estrategies de les empreses multinacionals, per les quals els Uocs on es troben
ubicats els seus centres productius són simplement punts en un mapa que pot
anar des d'Europa com regió de mercat d' aquesta empresa, fins el planeta en
el seu conjunto

En la localització dels centres de decisió empresarial a escala de l'empresa
jurídica que actua a Espanya podem cornencar per recordar que no sempre
els centres de decisió es localitzen allá on es troben els propietaris del capital,
o del capital majoritari, fet que al seu torn amaga una altra realitat, la dels ver
taders agents de la presa de decisions transcendentals per a l'empresa i, a vega
des, per als territoris en els quals actua. A aquest respecte podrem assenyalar
quatre tipus d 'exemple de relació territorial entre centre direccional i propie
tat estratégica dins del nostre grup d 'empreses. Un correspon a empreses que
han desplacat el seu centre direccional a Madrid per, com es deia de forma
més o menys irónica, «estar más cerca del BOE». Un segon exemple corres
pon a seus d 'empreses que pertanyien a l' INI que es localitzaven prop dels
centres productius, pero que havien de guiar-se per estrategies marcades des
de I'Administració central. Com tercer exemple podem situar la vinculació
d'un nombre no menyspreable d'empreses a grups bancaris, les quals hauran
de seguir les estrategies dels seus respectius bancs, malgrat que formalment el
centre direccional pugui trobar-se a qualsevol punt. Per últim, aquesta situa
ció esta sempre present en el cas de les empreses multinacionals de capital
estranger.

En resum, la importancia dels agents concrets és fonamental, poden ser tant
o més substancial la seva localització particular, les seves vinculacions perso
nals i els seus centres de reunió, que la de la propia seu direccional formal de
cada empresa. Tenint present aquestes circumstancies, i donat que tampoc totes
les empreses no segueixen aquestes característiques, presentarem la distribució
geografica dels centres direccionals com una primera aproximació a aquesta
temática.

Una forta bipolarització territorial del poder empresarial

El primer i més rellevant que destaca és l' acusada bipolarització en dues
zones, Madrid, sobretot, i Barcelona, de la localització deIs centres direccio
nals de la gran empresa a Espanya.
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El segon aspecte reflecteix que aquesta bipolarització avan<;a, malgrat que de
forma lenta, vers una important monopolarització a Madrid. '

Si al 1973 el 64,2% de les grans empreses localitzades a Espanya havien esta
blert les seves seus centrals a Madrid i Barcelona, aquesta xifra augmenta fins
representar el 67,3% al 1997, sota el ritme creixent de Madrid que és capa<;
d'atraure i/o dinamitzar a quasi el 43% de la gran empresa a Espanya. Barcelona
pel contrari, descendí de 261 a 246 empreses. El Quadre 4 i el Mapa 1 visua
litzen la variació del nombre d 'empreses entre 1973 i 1997.

Quadre 4
Evolució del nombre d'empreses per provín cia entre les 1.000 majors

Total per província

Provín cia 1973 1976 1981 1986 1991 1994 1997
Barcelona 261 269 251 254 244 247 246
Girona 5 3 4 5 3 9 7
Lleida 8 10 10 8 7 9 7
Tarragona 9 8 9 7 6 8 9
Total Catalunya 283 290 274 274 260 273 269
Madrid 381 374 412 425 455 427 427
Madrid-r Barcelona 642 643 663 679 699 674 673
Resta d e Catalunya 22 21 23 20 16 26 23
Resta Espanya 336 336 314 301 285 300 304
Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Biscaia 78 77 58 37 31 31
Val encia 16 26 33 31 27 23
Guipúscoa 36 32 33 26 16 21
Sevill a 23 33 16 22 23 20

Fonr: SANCHEZ, j.-E. , 1998. La gran empresa en España, p. 156

5 Per no allunyar-nos excess ivarnent de les for mes ap licades en el llengua tge comú es possibl e qu e
ap liq uem els termes Madrid, Barce lona, ... en comptes dels més exactes de «a Madrid», «a Barcelona ~) .

H a de qu ed ar pero clara la in correcció del to person alit zador q ue ado p ta aq ues ta fo rma d 'expressió, pel
fet qu e desplaca des dels agen ts als lloc la idea de qui p ren les dec isions. Aques tes són preses per age n ts
qu e actúe n «des de o a» un territori , no són preses per «el» territor io Mad rid o Barcelon a no pr en cap
dec isió, són els age n ts des d 'aq uests llocs els qu e les prenen . La personali tzac ió dels territoris co rnporta
im portan ts co nnotacions ideolog iques i cu lturals, com les que de riven en te nde nc ies a l'enfron rarne nt
territo rial. Amb m és ate nc ió he tracta t aq uest aspecte en Geografía Política, Mad rid, Sí n tes is, 1992.
p. 75 ss.
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Mapa 1
Evolució del nombre d'empreses per província

(1973, 1976,1981, 1986, 1991i1994)
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Acompanyen Madrid en el procés de creixement 22 províncies, les quals, tot
i mostrar tende ncies d 'important creixement relatiu intern, es situe n en uns
nivells absoluts molt bai xos. Juntament amb Barcelona perden pes unes altres
20 províncies, m entre que se'n manten en estables 4 . Cal afegir que 2 provín 
cies, Cácercs i Zam ora, m ai no han disposat d 'un cen tre direccional d 'aques
tes carac rerístiques ."

La tendenci a a la disminució és espec ialment sign ificativa en tan t que afecta
directament les províncies que el 1973 ocupaven el segon nivell per dessota de
Madrid, com eren Barcelona, Biscaia i GuipÚscoa. Per tant no sembla que esti
guem assistint a cap procés de redistribució territorial, sinó m és aviat a la pola
rització a!'entorn de Madrid, m entre que a Barcelona sembla que hi ha un intent
de resistir contra un procés de dec adencia dins d 'aquest grup em presarial.

Tot i el que s'ha dit, hem de ser cautelosos en aquestes tendencies generals,
ja que en l' últim tram en tre 1991 i 1997 sembla tr encar-se en certa mesura
aquesta din ámi ca, raó per la qual haura de seguir-se amb atenció l'evolució de
futuro Pero no queda invalidada la constatació de la bipolarització , ni el paper
dinamic i concentrat en Madrid.

La tendencia a la concen tració d 'empreses, i m és acusadament de volum de
negoci, no ha quedat deturat per «l'Esta t de les autonornies», malgrat una certa
expansió a determinades zones, com gran part de la vall de 1'Ebre, les illes turís
tiques, Valencia i la costa oriental d 'Andalusia. Pero tot aquest creixem en t és
certament insignificant per trencar la polari tzació.

Com era previsible, la tendencia a la monopolarització es més acusada si fil
trem les dades globals amb la posició que ocupen les empreses territorialment
localitzades en el ranquing d 'ordre, on Madrid acapara el 60% en 1973 i el
58% en 1994 dins del grup de les 100 m és grans, molt per sobre de la pro
porció del seu pes total (38% i 430/0 respectivament). Per la seva part Barcelona
situa els seus rnáxims relatius en la zona intermedia. En l'extrem oposat, en
general i a excepció de casos puntuals, les províncies amb menor nombre de
grans empreses són al seu torn les de m enor dimensió en tre les grans.

Els perills ja anotats de les difi cultats de prendre a l'em p resa com a unitar
de mesura comparativa es veu neutralitzat si la comparem amb el control sobre
ocupació i, sobretot, pel s volum s de negoci que concen tren .

6 És especialrnent significatiu el que ha succeit al País Basc, on la perdua de centralitat direccional
és molt acusada tant a Bilbao com a Sant Sebastia. Biscaia passa de 78 a 31 empreses, Guipúscoa des
cendí de 36 a 21 i Alaba de 12 a 11 . Tot plegat representa que si en 1973 les tres províncies basques
absorbien en el seu conjunt el 12,6% del total espanyol, el 1994 solament represen ten el 6,3%, just la
meitat, També Navarra perd 3 centres direccionals (de 19 a 16), sempre entre els anys 1973 i 1994. En
el cas del País Basc no podem apreciar exactament quina és la causa dominant en aquest procés de
decadencia, si una més gran capacitar en Madrid o una perdua de capacitar propia derivada de fets vin
cu lats a processos interns en el seu territori, bé sia per decadencia de les clássiques act ivi rats indusrrials
que van caracteritzar la seva revolució i creixement industrial, o bé per causes políriques vinculades a la

inseguretat i a les pressions que el conflicte basc esta mantenint durant aquest període.
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Quadre 5
Distribució de les empreses per província al 1997

Valors absoluts Distribució sobre total Espanya

Provín cies Empreses
Ingresos

Plantilla Empreses Ingressos Plantilla
(M p tes)

Barcelon a 246 11.733.96 3 280.575 24,6 19,7 19,8

Gi rana 7 124.575 3.027 0,7 0,2 0,2

Lleid a 7 214.764 3.203 0,7 0,4 0,2

Tarragana 9 194.991 8.373 0,9 0,3 0,6

T. Catalunya 269 12.268.293 295.178 26,9 20,6 20,8

M adrid 427 34.818.225 776.066 42,7 58,4 54,8

Madrid+Barcelona 696 47.086.518 1.071.244 69,6 79,0 75,6

Resta Espan ya 304 12.528.906 345.893 30,4 21,0 24,4

Total 1.000 59.615.424 1.417.137 100,0 100,0 100,0

El Quadre 5 posa de manifest que la monopolarització és rnolt més acusa
da en veure que les empreses ubicades a Madrid, que representen el 42,7% en
nombre, tenen un control efectiu sobre el 58,40/0 de l'activitat económica i el
54,8 de les plantilles del total de les 1.000empreses. Mentre que Barcelona perd
capacitat de control real sobre el nombre d' empreses en descendir el 24,6% de
les empreses a un poder econornic del 19,7% i de forma quasi similar sobre
plantilles del 19,80/0. En total la bipolarització fa augmentar fins quasi el 800/0
el control econórnic des del tándem Madrid-Barcelona.

Evolució sectorial territorial

L'especialització sectorial de l'activitat empresarial fa paleses certes diferen
cies explicatives del procés general que venim comentant, fet que ens permet
posar cert cmíasi en les especialitzacions funcionals o, si més no, en la dominan
cia intersectorial i en les tendencies més acusades d' especialització. Des d' a
questa óptica es dibuixen també amb més detall les tendencies espaials de la
dinámica de monopolarització, bé és cert que dins de l'acusada bicefalia espa
nyola.

Comencem per considerar els grans sectors d' activitat comparant les evolu
cions entre els dos moments extrems de la nostra analisi. Per fer-ho presentem
el Mapa 2 on es reflecteixen aquestes transformacions de forma comparada.
Apareixen amb claredat, tant les diferencies interprovincials de l'estructura sec
torial com l'evolució que han sofert.
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Mapa 2
Evolució comparada per grans sectos (1973 i 1994)
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Sobre la base ja coneguda de descens de la indústria i de la construcció front
al corresponent increment del sector serveis , malgrat que sense assolir encara
de superar la indústria, el seu repartiment i evolució són relativament homo
genis amb algunes excepcions. El descens industrial, representat per les dues
barres de l'esquerra en el mapa, es practicament uniforme amb poques excep
cions en 12 províncies, entre les quals sobresurten A Corunya (6 empreses
industrials m és), M álaga (4) o Castelló (3). En qualsevol cas es tracta de valors
mínims. El mateix pot dir-se del sector de la construcció, on la concentració
és molt més gran en unes poques províncies, amb una clara tendencia a per
dre pes en el conjunto Només Guipúscoa presenta dues empreses més en aquest
ámbit, junt a altres quatre províncies amb una empresa més sobre un total de
9 províncies en les quals esta present la construcció. En aquest cas el descens
global esta motivat per les perdues a Madrid (de 38 descendeix a 24) i, ja a
gran distancia, a Barcelona (de 9 a 4).

El creixent paper dels serveis es fa manifest pel fet que només produeix sal
dos positius, sense cap província que hagi perdut empreses en aquest sector. Es
redueixen de 37 a 13 les províncies que no disposen de cap centre direccional
en serveis.

En observar el Mapa 2 es fa visualment evident tant la polarització com les
tendencies, deixant molt clar el paper predominant de Madrid com a centre
direccional. En aquest sentit cal constatar que en tot moment dins d' aquest
període Madrid és la província que més gran participació absorbeix en tots els
grans sectors. La imatge que pot existir de Barcelona com el nucli industrial
més important d'Espanya, mesurat en termes de PIB / no es correspon amb el
control sobre la gran indústria, ja que en qualsevol d 'aquests moments s'ha
exercit majoritariament des de Madrid (240 front a 207 al 1973 i 187 front a
143 al 1994, havent augmentat la diferencia absoluta de 33 a 44 , malgrat hagi
disrninuít el volum global d 'aquestes empreses) , fet que podem considerar com
un reflex de la importancia del paper que exerceix un centre direccional, així
com la diferenciació que cal assimilar entre direcció-gestió i les activitats indus
trials de producció efectiva, fet que en el paisatge es visualitza com un espai
industrial i que atorga el carácter de área industrial a un territorio Precisament
un centre direccional aillat de l'activitat productiva crea un paisatge clarament
terciari, amb independencia dels factors que tal empresa manipuli i sobre els
quals basi la seva aportació de valor afegit. En total Madrid superava Barcelona
en 120 empreses en 1973 (381/261), augmentant aquesta diferencia a 180 en
1994 (427/247) i 181 al 1997.

En termes relatius des de Madrid es controlen entre el 30% i el quasi 700/0
segons sectors i moments, amb tendencia creixent a la concentració, mentre
que Barcelona es mou entre l' 11 % i el 27%, amb tendencia decreixent.
Mentre que en la resta del conjunt global del territori espanyol es reparteix

7 Al 1973 el valor afegit de Barcelona represen tava el 20,9% del total espanyol, fro n t al 12 ,6% de
M adrid"Al 1992 aq ues tes xifres eren respec tivament de 17,30/0 i 12,8% , sobre dad es del BBV
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entre el 16% i el 40%, amb tendencia global decreixent de la indústria entre
les grans empreses, sobretot per la perdua de pes de la cornisa can tá b r ic a,
pero amb certa dispersió relativa d 'una perita part de la construcció i un
guany de poc més del 7% en els serveis. No es alié el paper del turisme en
aquest increment de pes relatiu de províncies com Balears, M álaga, Valencia
o Tenerife.

Dependencia deIs centres productius

En termes de control territorial, la localització dels centres direccionals cal
complementar-la amb la localització de les unitats productives de les quals es
serveixen aquestes empreses per obtenir la seva producció global. Al control
indirecte que exerceixen les grans empreses sobre l'activitat d 'altres empreses
es suma el control directe sobre ocupaci ó/activitat en les seves centres pro
ductius dispersos pel territori espanyol. Es tracta de la manifestació de la divi
sió espacial de la producció per part de cada empresa, amb les conseqüencies
territorials que comporta, tant de tipus di recte com indirecte.

La dimensió i objectius d' aquesta investigació no ha premés endinsar-se en
el coneixement de la relació entre localització dels centres de decisió i localit
zació de la unitats de producció. En part es pot suplir aquest déficit fent recurs
a un trebaU efectuar per Elena Giráldez prenent com a base la mateixa font
d'informació per el any 1975, amb la qual cosa ens situem en el període ini
cial del nostre estudi. "

La transcendencia d 'aquesta situaci ó és, en paraules de la propia Elena
Giráldez, que «una gran part de l'activitat econ ómica provincial es realitza en
establiments que depenen de centres de decisió exteriors a la província en que
es troben localitzats, de tal forma que les decisions de l'empresa que pot afec
tar establiments que realitzen la seva activitat en províncies no es prenen a
aq uest niveU sinó a l'estatal. Així succeeix, per exemple, amb les polítiques de
salaris, d'inversions, de compres, etcétera, que en prendre's, tenint en compte
els interessos globals de les empreses, no acostumen a considerar necessaria
ment els interessos locals de les províncies on estan situats els establirnents. »
(p. 53)

Retinguem que l'interes que aporta aquest aspecte no és tant avaluar la
dependencia en termes de Uocs de trebaU com observar l' extensió territorial
que assumeix l'influx dels centres direccionals en relació a l'articulaci ó territo
rial de l seu propi sistema productiu, rnitjancant la introducció estratégica de
la divisió espaial de la producció. Més allá de la influencia territorial sobre la
resta del sistema productiu, les diferenciacions de controlldependencia terri
torial comencen per les propies empreses mitjancant una localització dispersa
de les seves propis centres de producció. D 'aquest procés es deriva la importan-

8. GIRÁLDEZ PIDAL, Elena (19 83) «La geog rafía de los cen tros de decisión em presariales: los casos de
España y Fran cia», Situación , 198 3/1 , p. 52 -83.
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cia d'introduir la quasi sempre oblidada i ignorada variable territorial com
variable analítica.

Tanquem aquí aquesta incursió sobre la vinculació entre ocupació i control i la
seva relació territorial, remarcant 1'aspecte de més gran rellcváncia i transcenden
cia representat per la bipolarització entorn de Madrid i Barcelona. Tendencia que
no únicament no trenca el procés de concentració, sinó que el reíorca de forma
espectacular, sense que, repetim-ho, la nova organització politicoadministrativa
de 1'Estat hagi introduít cap canvi, com podia haver-se esperat.

Creiem que en aquest cas, a més de la importancia que l'organització poli
ticoadministrativa aporta en termes d'avantatges de capitalitat, juga també el
paper aglutinador de les grans metr ópolis en el context de la xarxa urbana mun
dial, reforcat pel paper de les grans ciutats metropolitanes com punt de vin 
culació i enllac amb aquesta xarxa. En aquest fet es basen els avantatges com
paratius de localització dels centres direccionals, obtenint profit tant les
economies d'aglomeració que s'hi concentren, com dels nusos de transports i
comunicacions en els quals es sustenta la interrelació i internacionalització a
escala mundial.

Al mateix temps es possible visualitzar un altre vessant important del con
trol territorial. Extrapolant la magnitud dels resultats d 'aquest darrer apartat
podem imaginar el que deu succeir a escala mundial en relació a l'actuació terri
torial de les empreses multinacionals. Al mateix temps és una via que pot aju 
dar a endinsar-nos en el tema del control sobre l'empresa espanyola per part
del capital estranger. Aquesta extrapolació en porta a percebre el paper del s
centres productius d' aquestes empreses imaginant que per elles Espanya és una
«provincia» a escala europea o mundial.

Doble procés de dependencia i concentració de la gran empresa

És oportú canviar l'escala d 'analisi per estudiar i coneixer la vinculació que
s'estableix entre aquestes empreses i els territoris de procedencia de la propie
tat de ls seus capitals. El seu coneixement ens perrnetrá introduir-nos en la rela
ció entre els centres de decisió de l'empresa jurídica espanyola i l'articulació
territorial del capital a l'escala mundial i, en conseqüencia, amb els centres de
decisió reals de que depenen. És aquí on es pot cornencar a reconeixer la veri
table empresa, aquella que es autonoma en les seves relacions de propietat i de
capacitat de decisió.

Malgrat tot, cal prendre amb molta cautela aquesta vinculació territorial en
sí mateixa donat que, en l'estadi actual de desenvolupament d 'internaciona
lització i vinculació de capitals a escala mundial, les empreses que apareixen
com a empresa matriu poden estar, i en nombrosos casos ho estan, participa
des per altres empreses, les quals al seu torn, es troben sotmeses a altres vin
eles, i així successivament, formant una complexa trama d 'interrelacions i vin
culacions empresarials i territorials.
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La internacionalització de l'empresa pot ser considerada des dels diferents fac
tors que constitueixen el procés productiu i empresarial, entre els quals dife
renciem alguns processos rellevants. Des de la perspectiva de les vendes una
empresa es converteix en internacional per la seva capacitar per exportar els seus
productes vers paises estrangers. Des de la perspectiva de la producció el pro
cés d 'internacionalització és basa en la capacitar d 'establir unitats de producció
en més d 'un país, fet que la converteix en una empresa multinacional. Des de
la perspectiva dels factors tecnics un procés d'internacionalització es pot esta
blir per diverses vies: quan s'autoritza l'ús de tecnologia propia per empreses
externes; quan es participa en un altre empresa exterior per mitja d' aportació
tecnol ógica; així com la seva inversa, quan una empresa cerca en els mercats
internacionals tecnologia, suport tecnic o participació empresarial. Aquest camp
es materialitza per mitja del pagament de royalties o de diverses formes d' acords.

En el que portem escrit no s'ha fet al-lusió a la composició del capital. En
introduir la internacionalització com factor empresarial s'observaran diversos
camins de vinculació dels capitals: per expansió d'una empresa penetrant en el
capital d 'altres empreses estrangeres; cercant una empresa local capitals en l'es
tranger; aix í com per un doble procés d'interpenetració en les dues direccions,
bé rnitjancant l'intercanvi d 'accions, bé creant una empresa comú, o bé per
mitja d'altres possibilitats de col-laboraci ó empresarial. Seguir aquesta via d 'ana
lisi ens perrnetrá una primera aproximació a la geografia dels vincles interna
cionals de la gran empresa a Espanya, així com avanc;ar alguna conclusió sobre
el seu grau de dependencia en relació als capitals internacionals i a les tenden-
. .

eres que es seguelxen.
D e les diverses possibilitats d 'internacionalització dels capitals que acabem

de m encionar, ens limitarem a considerar els moviments que s'han produit des
de l'exterior vers les empreses localitzades a Espanya, cosa amb que deixarem
de costat els moviments vers l'exterior o d 'intercanvi que hagin pogut efectuar
durant aquests anys les empreses espanyoles. Cal assenyalar que dins del perío
de que cobreix el nostre estudi, la importancia dels moviments vers l'exterior
d 'inversió de capitals ha estat molt petit en relació amb els volums de pene
tració a Espanya d 'inversions, sia en tecnologia" o en capitals. Malgrat tot, en
aquests darrers an ys, pero sobretot ja en la d écada dels noranta, s'esta assistint
a un augment de la internacionalització activa de l'empresa espanyola vers l'ex
terior," sense que vulgui significar que hagi disminuit la internacionalització
passiva, per pen etració externa, sobre el sistema productiu espanyol. Una últi
m a consideració a tenir en com pte és que ens estem referint exclusivament a

9 Un deral lat estudi per secto rs de la penetrac ió tecn ol ógica a Espanya a: BUESA, M ., M OLERO , J.
(1989) Innovación industrial J' dependencia tecnológica de España, Madrid, EUDEMA.

la Al 1992 s' irn plan ra el «Plan de Internacionalización de la Em presa Espa ño la» co m a co nj unt d ' ins
rr urnents de supon a les cst ra teg ics d 'expa ns ió in ternacional de les em preses, així com a pos te riors m esu 
res de foment a l'exportació . Vege u ESPI NA M o TERO, A. (1995) Hacia una estrategia de competitividad,
Madrid , Fun dació n Argen ta ria - Visor D istribuciones, p. 225 . El d arrer pr océs d e privaritzacions d el
mo no po lis estatals ha per rnes co ns t itu ir un pe t it nucli d 'en1p reses que so bre la base d e la seva gra ndaria
de monopoli han apostat per l'expansió internacional (Telefónica i Repsolsó n les m és sign iflca tives) .
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inversions productives directes, que són les que es relacionen veritablement
amb el món empresarial, deixant de costat aquelles inversions especulatives,
que fins i tot havent estat rnolt importants per l'economia espanyola, i també
havent-li creat greus problemes, no estan interessades en l'activitat productiva
directa rnitjancant la participació empresarial.

En endinsar-nos en el camí de la internacionalització dels capitals es planteja un
dels aspectes més importants de la globalització de l'economia. Es tracta de con ei
xer la procedencia territorial-o si es prefereix geopolítica- dels agents que partici
pen en la propietat de les més granes empreses jurídiques que actuen a Espanya.
Aquí es clarifica Í'interes per parlar d'empreses a Espanya que hem estat mantenint
alllarg del text, ja que l'analisi haurá de perrnetre'ns avaluar si realment es tracta
d'empreses espanyoles, en el sentit que són controlades per agents interns, o si es
tracta únicament de centres productius que, encara que poden ser de gran volum
relatiu dins de l'economia espanyola, són dirigides des de centres de decisió exte
riors, allí on es trobin els propietaris majoritaris del seu capital.

Com el nostre proposit no és avan~ar pel camí de la xarxa d 'internaciona
lització fins les seves darreres conseqüencies, ens limitarem a situar-nos en el
primer estadi, aquell que s'estableix entre la procedencia territorial de les enti
tats jurídiques que detenten el capital de les empreses del nostre estudio Per
poder efectuar una primera analisi assajarem de corieixer la titularitat jurí
die/territorial amb que s'ha constituit cada empresa, acceptant aquest primer
nivell de vinculació territorial.

El primer grau de discriminació analítica el situarem en la relació capital
nacional/capital estranger. Aquesta primera distinció ens parlara d'un primer
nivell de vinculació, si més no aparent, entre interessos del capital i interessos
sociopolítics del territori on es localitzen les unitats productives. Encara que
cada cop més els detentadors i els gestors del capital es tornen més apatrides
per la logica del propi procés d 'interconnexió a una única escala mundial, no
podem menysprear de forma absoluta la permanencia de vinculació amb les
seves arrels socioterritorials. " Pero la transcendencia de la vinculació socioter
ritorial es més forta quan la relació propietat/gestió es més directa en les peti
tes i mitjanes empreses, difuminant-se progressivament a mida que aquestes
perden relació personal, o bé quan es subsumeixen en una societat per accions
on queda molt clar que l'objectiu empresarial és la consecució de la taxa de
guany que permeti «rem unerar» al capital invertit, amb independencia de com
sigui aconseguit, de per mitja de quin tipus de producció, d 'on s'cfectuí la pro
ducció, de a qui es vengui o d 'on es trobin els mercats i els consumidors.

Malgrat tot, interessa aproximar-se a investigar les grans tendencies en la
procedencia geopolítica dels capitals, prenent com a unitat a l'Estat/terrirori
de procedencia o als estats quan sigui des de més d 'un, així com el grau per
centual de participació.

11 Veure al respecte com Michael Porter planteja la importan cia de la vinc ulació nac iona l deIs capi
tals i dels centres de decisió dels quals que reforcen el seu paper intern acional. PORTER, M.E. (1994) La
ventaja competitiva de las naciones, Barcelon a, Plaza y ]anés, p. 59 ss.
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Per últim, i com reiteradament hem assenyalat, hem de prevenir sobre la
cautela amb que han de prendre's les magnituds quantitatives, pero com es
constatara per mitja dels valors que es mostraran, les rendcncies s'evidencien
amb tal claredat que, si més no des de la perspectiva tendencial, creiem que els
resultats són significatius. Fins i tot inferim que el paper dels capitals estran
gers és més gran del que es reflecteix en els quadres, ja que en aquells casos en
que no es disposava més que d'informacions qualitatives que no permetien una
quantificació explícita, s'ha optat per atribuir el mínim valor que assegurés la
presencia del país, pero sense arribar a avaluar el seu pes. D'aquesta decisió es
deriva la minusvaloració que pressuposem.

El territori deis capitals estrangers

Un tema complex i fonamental és coneixer en quina direcció evolucionen
les relacions de dependencia internacional de la gran empresa que actua a
Espanya. Es constata amb extrema claredat que l'evolució de la inversió estran
gera durant aquests anys en aquest grup d'empreses ha estat extremadament
important, fent arribar el grau de vinculació i de dependencia a límits extrems,
amb clara tendencia a controls del 100 per 100.

Aix ó ens porta a distingir entre control dirccte, control indirecte i control
global. Quan la participació es majoritaria pressuposarem una capacitar direc
ta derivada efectivament d 'aquesta propia majoria (proporcional al percentat
ge de capital). Si la participació es minoritaria parlarem de control indirecte
(la diferencia entre els volums de control directe i el volums totals de 1'empre
sa) , sense prejutjar que sempre sigui així ja que pot exercir-se igualment un
control real efectiu. La suma d'ambdós podem designar-la com a control glo
bal. Creiem que la distinció no és banal, ja que 1'important no rau només en
la participació en els beneficis, sinó també en el control i la gestió, que en molts
casos són els aspectes més importants en tant que siguin els que condicionin
la consecució dels objectius empresarials, per mitja de la seva influencia i capa
citat d 'intervenció efectiva sobre la gestió. No només és important el benefici
a obtenir, sinó assumir-lo, i per aixo és necessari el control de la gestió. No
insistirem aquí en la transcendencia del tema de la gestió en la seva relació amb
la propietat dels mitjans de producció.

L cvoluci ó alllarg d 'aquests anys ha estar d 'increment substancial de la pene
tració de capitals internacionals, tal com queda clarament visualitzada en el
Grafic l. El procés de penetració de capital estranger en el sistema econo
mic/productiu espanyol no només és molt important, sinó que s'ha accelerat
durant aquest curt lapse de temps de 21 anys.
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Grillc 1
Evolució de las participació de capital estranger
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Si al 1973 consten 311 empreses (31,1 %) amb participació de capital estran
ger, aquesta participaciópassa a estar present en 1994 en més de la meitat (544)
de les grans empreses. Es a dir, practicament s'ha doblat en aquests anys. El
procés no només no s'ha aturat amb les etapes de crisi, sinó que ha anat en
augment dins de cada període, amb una máxima acceleració en la segona mei
tat dels anys vuitanta.

En correspondencia amb la hipótesi que hem plantejat, l' empresa espa
nyola deixa cada cop més de ser-ho, per passar a ser una empresa a Espanya,
maxim si tenim en compte que es produeix un doble tipus d'intervenció, on
al costat de la important perdua de pes de les empreses de capital autócton
es produeix un substancial increment en aquelles controlades al cent per cent
per empreses i accionistes externs. La visualització del grafic és clarament
espectacular al respecte. De les 74 empreses que consta que eren propietat
total de capitals estrangers en 1973, s'ha passat a 305. És a dir, més del 300/0

de les 1.000 més grans que actuen a Espanya són propietat absoluta d'em
preses o capitals estrangers. Si a aquesta xifra li sumem les que superen el
500/0, s'arriba a una magnitud de141 ,8 0/0 (418 empreses). Fem insistencia en
que aquestes xifres deuen ser realment encara més grans per la valoració a la
baixa ja explicada. Malgrat tot, queda patent la importancia i magnitud de
la situació.
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Aquesta és una primera conclusió fonamental del treball. La qüestió básica
referent a un procés creixent de dependencia, que s'havia plantejat com a con
dicionant, es verifica amb aquests dades sense cap dubte.

Una visió més clara d'aquest procés d 'augment de dependencia ens la pro
porciona l'evolució interna en les mateixes empreses, cosa que podem seguir
sobre un volum de 350 empreses presents sim ultaniame n t al principi i a la fi
del període (Q uadre 6).

Quadre 6
Evolució del canvi de dependencia

(empreses de 1994 que formaven part del grup al 1973)

Situació al 1994

Sense participaci ó

1 a 49%

50 a 99%

100%

Total em preses al 199 4

Total em p reses com unes

Situació

el 1973

2 15

48

46

4 1

35 0

Sense

participació

127

9

1

O

137

Percentatge de participació (%)

1 a 49% 50 a 99 % 100 %

42 22 24

13 9 17

3 13 29

1 2 38

59 46 108

Canvi del grau de dependencia per les mateixes empreses

Dependencia el
1973

Mantenen Augmenten la
status dependencia

Disminueixen
la dependencia

Saldo
d 'augment de
dependencia

Sense participació

1 a 49%

50 a 99%

100%

Total em preses al 199 4

Percen tatge de variació

2 15

48

46

4 1

35 0

100

127 88

13 26
13 29

38 O

19 1 143

55 4 1

O

9
4

3
16

5

88

17

25

-3

127

36

Fonr: SÁNCH EZ, J.-E., 1998. La gran empresa en España , p. 190

Mantenen el mateix estrat generic de participació 191 de les 350 empreses
(55%) , mentre que augmenten la dependencia 143 (41 %) i només 16 (5%)
la dismin ueixen alllarg d 'aquests anys. Molt important és seguir els desp laca
ments interns, ja que de 215 empreses no participades en 1973 , 88 augmen
ten la dependencia, i de manera significativa vers el domini complert, de mane
ra que de 41 empreses controlades al 100% en el any 1973 es passa a 111 al
199 4.
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Tornant al GraJlc 1, sembla clar que amb quasi el 42% de les grans empre
ses que actuen a Espanya controlades absolutament o m ajoritáriament per capi
tals estrangers, i que s'arriba al 54 ,4% si afegim les participades minoritaria
ment, difícilment podem continuar qualificant i parlant d 'empreses espanyoles.
Fer el contrari és voler donar una imatge que no sembla ajustar-se en absolut
a la realitat, i que no fa més que confondre, fins i tot sobre les possibilitats íutu
res d 'actuació des de la política econó m ica i la política territorial.

Complementant l'avaluació d 'aquesta situació amb la valoració del pes real
que aquestes empreses tenen dins de l'activitat econó m ica, segons les seves xifres
de negoci i els recursos humans que directament mobilitzen, la situació es fa,
si es possible, més inquietant. Efectivament, en volum d'ingressos les empre
ses totalment espanyoles es situen rnolt per sota del seu volum com empresa
(45,60/0 front a 34,3% en 1994), distancia que s'ha anat engrandint amb el pas
del temps. Del 690/0 d 'empreses que mobilitzaven el 64% de negoci es passa
al 46% d'empreses que ara només mobilitzen el 34% de negoci global, fet que
representa una diferencia de 12 punts front als 5 de 1973. En canvi les plan
tilles es mantenen en la mateixa relació, la qual cosa pot ser un indicador d 'una
menor productivitat general d 'aquest grup d 'empreses.

El control sectorial internacional

Endinsant-nos en l'estudi de la inversió sectorialitzada ens situem en front
d 'un deIs aspectes centrals d 'una analisi de penetració de capital, ja que és per
rnitjá de l'activitat a la qual es destinen, i en combinació amb les circumstán
cies socioterritorials de la seva localització, que es produira l'objectiu central
de tota inversió privada capitalista: l'obtenci ó d 'un mínim de taxa de guany 
la máxima, la més segura o la més estratégica per 1'inversor. No cal oblidar que
dins d' aquest grup de grans empreses es troben compreses algunes de les acti
vitats de serveis públics que l'administració ha d 'aportar.

Durant aquest període solament s'havia iniciat, més o menys tímidament,
el procés de privatització que sera característic de les polítiques econorniques
dels anys noranta, malgrat que ja comencés a percebre's en els dades de 1994.
Les privatitzacions s'inicien pel més tacil, cosa que significa privatitzar empre
ses que aporten beneficis, deixant per últirn lloc aquelles que només són cau
sants de perdues, les quals en bona logica inversora, només seran atractives per
invertir-hi quan se'ls vegin perspectives de generar guanys i no només si poden
garantir-se perdues, Per aixo la pervivencia d'un «nucli dur» dins del bloc d 'em
preses autoctones que mostren baixes productivitats i, consegüentment, menor
proporció relativa d 'ingressos. Tots tenim a la ment empreses com Renfe,12 1es
drassanes o Hunosa.

12 Com a servei que deu garantir la mobilitat terr itorial per tora la península, no en alguna de les
seves arees d'activ itat espec ialitzada, com a efectivament succeeix .
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La primera visió general de l' evolució de participació en els grans sectors
d' activitat ens porta a constatar el progressiu augment de la participació en tots
els sectors sense excepció, en magnituds que oscil-len entre el 12% i el 34%
d' incremen t.

Un segon aspecte marca la diferencia entre el succeit en el conjunt de la
indústria i construcció, en relació amb els serveis. La perdua de pes en nom
bre d'empreses industrials i de la construcció és paral-lela a un important aug
ment d' empreses participades, especialment al 100% , en les industrials que es
mantenen dins d'aquest grupo Una primera conclusió que sembla desprendre's
és que en els sectors recessius, sobretot industrials, el control per part del capi
tal estranger ha ajudat efectivament al seu manteniment. Així controls de la
magnitud del 8-44% al 1973 ascendeixen a un interval entre 33% i 72% de
control. Per la seva part els serveis, encara que creixent tant en empreses de capi
tal espanyol exclusivament com en empreses participades, mostren una dife
renciació important entre un equilibri en el conjunt del comerc i l' hosteleria,
front a una molt important penetració en el conjunt de les financesJ assegu
rances i serveis a l'empresa, fins controlar el 61% d'aquest grupo

La territorialitat del control internacional

Malgrat que cada cop resulta més difícil de concretar els territoris des deIs
quals s'exerceix el control, donada la creixent internacionalització dels capitals
i la espessa xarxa d'interconnexions que es produeix entre el capital interna
cional, podem preguntar-nos per les procedencies territorials aparent dels capi
tals, aquelles a les quals estaran vinculades en més grau els agents i els centres
de decisió territoriallocals. Aquesta dificultat es veu agreujada també per la
creació d' empreses interposades o per empreses instrumentals, amb les quals
s'actua estrategicament a escala mundial i localitzades en zones intermedies o
en paradisos fiscals o des d 'on sia més facil penetrar en certs espais geopolítics.
Aixó pot fer perdre la pista a l'origen real deIs capitals. Aquest darrer aspecte
és especialment significatiu en relació a la Unió Europea, com a rnitjá per actuar
com una empresa comunitaria a efectes legals.

Assumides aquestes limitacions, malgrat tot podem realitzar una aproxima
ció al joc/ús de l'espai-territori en la seva relació entre Espanya i la resta del
món, per després preguntar-nos per la relació amb els territoris interiors.

El Quadre 7 ("Evolució del nombre d 'em preses segons procedencia geogra
fica dels paisos inversors") i l'expressió visual del Grafic 2 ens informen del pro
cés territorial d 'inversió estrangera a Espanya. Levoluci ó creixent de penetra
ció de capitals que acabem de presentar, on s'ha passat de 311 a 544 empreses
participades, pot ser analitzat des de l' óptica de la procedencia d 'aquests capi
tals per veure si es mostra alguna tendencia específica en aquest procés. La pri
mera observació l'efectuarem per grans regions mundials, d 'on es pot extrau
re quatre primeres grans tendencies,
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Quadre 7
Evolució del nombre d'empreses segons procedencia

geográfica deIs paísos inversors

Nombre d'empreses Diferencia
Area geografica 1973 1976 1981 1986 1991 1994 1994 - 1973
Franca 42 46 68 60 84 92 50
Alemanya 32 31 33 36 49 51 19
Regne Unit 31 23 18 25 47 41 10
Italia 19 14 14 19 28 38 19
Paises Baixos 13 11 14 21 32 25 12
Belgica 11 8 9 8 10 9 -2
Suíssa 19 29 27 29 29 37 18
Resta d'Europa 9 8 11 12 25 29 20
Cap,diversos paises europeus 21 24 22 31 28 31 10
EUA, Canadá 89 88 93 97 100 91 2
]apó i paises sud-est asiátic O 3 6 9 18 18 18
Capital de diversos paises 16 17 18 17 33 44 28
Resta delmón 1 7 6 13 15 12 11
Desconegut 8 10 6 11 20 26 18
N, d'empreses participades 311 319 345 388 518 544 233
N, d'empreses sense participació 689 681 655 612 482 456 -233
Total empreses 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Europa 197 194 216 241 332 353 156
EUA, Canadá 89 88 93 97 100 91 2
[apói paises sud-est asiátic O 3 6 9 18 18 18
Resta del món i diverses combinacions 25 34 30 41 68 82 57
N, d'empreses sense participació 331 319 345 388 518 544 233
Fonr: SÁNCH EZ, J.-E. , 1998. La gran empresa en España, p, 204



284 Treballs de la SCG, 5 1, 200 1 Joan-Eugeni Sinchez

Grafic 2
Evolució del nombre d'empreses participades per paísos
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En primer lloc el gran pes absolut dels capitals europeus, amb un important
creixement, que els porta a doblar la seva presencia en relació al moment inicial
(de 197 empreses participades per capital europeu s'ha passat a 353). En segon
lloc es verifica que ha estat dins d' aquest període on s'inicia el procés de pene
tració des dcls paises asiatics, primer des de Japó i ja en els darrers temps des d' al
tres paises deIs denominats «tigres asiatics», en especial Corea. Aixó ha portat a
passar des de l'absencia d'inversió en grans empreses a un volum final de 18, amb
més gran creixement en la segona rneitat dels anys vuitanta. El tercer aspecte es
la presencia creixent de capitals combinats d'una gran diversitat de territoris vers
una sola empresa, grup que arriba a representar el 8,20/ 0 (82). Per últim l'estan
cament de la penetració directa des d'Estats Units, a que hem sumat Canadá,
que fluctua entorn de quasi el 100/ 0 de grans empreses participades.

Un més detallat desglossament per unitats geografiques d' estats o grups d' es
tats, ens mostra que van ser els Estats Units els que varen invertir de forma impor
tant a Espanya. Aquests han mantingut una presencia estable en el nombre d' em
preses dins del grup, amb una participació de quasi el 100/0. De ser el maxim
inversor en tots aquests anys ha estat desplacat en el darrer moment per Franca
com el país amb més gran presencia empresarial. Una analisi més a fons d' aquest
aspecte ens portaria a comprovar que sota aquesta aparen~a s'amaga una realitat
de més gran penetració nord-americana que l'aparent que reflecteixen les xifres.
En efecte, es constata que una serie d'inversions de capital nord-arnerica es comp
tabilitzen com inversions europees o internacionals, ja que ho fan per mitja d 'em
preses jurídiques europees, les quals de fet estan controlades des de l'altre costat
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de l'Atlántic, per exemple per mitja del paradís [uxernburgues, o des d' altres para
disos fiscals com Panamá o Bahames, que s'incorporen al creixement que mos
tren les dades de la resta del món. Assumint aquesta important matisació vegem
que ha succeit amb els capitals aparentment europeus.

La dinámica de penetració des de la resta d'Europa, i rnolt especialment des
de 1'Europa comunitaria, és clarament manifesta. Franca és el país que ha efec
tuat una més gran i més espectacular penetració, que la situa en 1994 com el
rnáxim país individual invertint en grans empreses a Espanya, fins hi tot supe
rant en aparens:a, com hem dit, a Estats Units. Passar en vint anys de 42 a 92
empreses representa haver més quals doblat el seu pes en el gran món empre
sarial espanyol. De la resta de paises comunitaris l'acompanyen, ordenats per
volum decreixent d 'empreses en les que participa en 1994, Alemanya (32 a 51
entre 1973 i 1994), Regne Unit (31 a 41), Italia (19 a 38), Paises Baixos (13
a 25) i Belgica (11 a 9), essent aq uest l'únic país que descendeix en els seus
valors absoluts. Com país europeu no comunitari amb importants interessos
a Espanya apareix Suíssa, que augmenta de 19 a 37 empreses.

A aquestes inversions individuals per paisos, s'h i han d 'afegir dues catego
ries més. La que correspon a la resta de paisos europeus, que com territoris
individuals es situen en un segon nivell, pero que en total augmenten de forma
considerable des de 9 a 29 empreses. La segona és el pes de capitals interna
cionals europeus, és a dir formats per aportacions des de diversos estats, que
augmentes des de 21 a 31 empreses. Com veiem, són xifres que es situen al
l' entorn de doblar la presencia alllarg d 'aquests anys, la qual cosa es un símp
toma d 'una forta integració per la via dels capitals, pero integració dependent,
en la mida que no es correspon a una similar penetració des d 'Espanya, i per
capitals espanyols, sobre aquests territoris.

Per últim, en aquesta primera aproximació global, recordar la incorporació
japonesa i asi ática a la gran empresa a Espanya. De no tenir participació en
1973 han passat a intervenir en 18 empreses en 1994.

Una primera conclusió que reflecteix aquest procés es la de colonització per
part dels capitals europeus, i especialment comunitaris, que es dinamitza en major
grau a partir de 1985, en el moment de l'adhesió d 'Espanya a la Unió Europea.

Tot i ésser importants, aquestes xifres no reflecteixen amb suficiencia la realitat
que estem vivint. Per aixo convé filtrar aquesta informació global per mitj á de tres
indicadors que aportaran elements qualitatius i quantitatius per a una millor com
prensió d 'aquest procés, que hem qualificat inicialment com de colonització i
dependencia. Es tracta de coneixer en primer lloc el grau de participació -mino
ritaria, rnajoritária o total. En segon lloc convé preguntar-se pels llocs elegits dins
del territori espanyol des dels quals gestionar i dirigir els seus interessos a Espanya.
Per últim, i com tercer aspecte, ens preguntarem per l'existencia d' alguna vincu
lació entre la localització de les inversions, per mitjá dels centres direccionals, i els
sectors i activitats més o menys especialitzades als que es dirigeixen, per exemple
vinculades a produccions destinades al mercat intern o bé al mercat europeu o
internacional, o entre activitats de serveis i activitats industrials.
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Interessa observar l'important salt qualitatiu que ha portat vers una tenden
cia homogenenzadora d 'increment de la fórmula de control majoritari sobre
els capitals, així com avancant decididament vers la propietat absoluta de les
empreses en les quals inverteixen, tal com mostra clarament el Quadre 8.

Quadre 8
Control del capital estranger sobre les grans empreses

a Catalunya (1997)

Per empreses Control directe sobre els ingressos(M de ptes.)

Província Total Sense 1-49% 50-99% 100% Total Sense 1-49% 50-99% 100%
particip particip

Barcelona 246 95 24 22 105 11.733.963 5.413.458 367.592 687.372 5.265.542

Girona 7 5 1 1 124.575 94.425 10.320 19.830

Lleida 7 5 1 1 214.764 146.81 0 7.311 60.643

Tarragona 9 4 1 4 194.991 93.401 7.650 93.940

T. Catalunya 269 109 26 23 111 12.268.293 5.748.0936 382.553 697.692 5.439.955

Barcelona 100 38,6 9,8 8,9 42,7 100 46,1 3,1 5,9 44,9

Girona 100 71,4 0,0 14,3 14,3 100 75,8 0,0 8,3 15,9

Lleida 100 71,4 0,0 14,3 14,3 100 68,4 3,4 0,0 28 ,2

Tarragona 100 44,4 11 ,1 0,0 44,4 100 47,9 3,9 0,0 48,2

T. Catalunya 100 40,5 9,7 8,6 41,3 100 46,9 3,1 5,7 44,3

Control indirecte sobreels ingressos (Mdeptes.)

Província Sense 1-49% 50-99% 100%
particip

Barcelona 3.966.955 1.536.561 963.768 5.266.679

Girona 91.845 ° 12.900 19.830

Lleida 132.361 21.760 ° 60.643

Tarragona 77.867 17.000 ° 100.1 24

T. Catalunya 4.269.028 1.575.321 976.668 5.447.276

Barcelona 33,8 13,1 8,2 44,9

Girona 73,7 0,0 10,4 15,9

Lleida 61 ,6 10,1 0,0 28,2

Tarragona 39,9 8,7 0,0 51,3

T. Catalunya 34,8 12,8 8,0 44,4
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El pas de 311 a 544 empreses participades entre 1973 i 1994 s'ha efectuar
sobre la base de mantenir les dues grans m etr ópolis nacionals com els centres
direccionals quasi exclusius a Espanya. Del 79% de localitzacions conjuntes
de centres direccionals participats en 1973 s'augmenta lleugerament al 80%
en 1994, front al 64% i 67% del total d 'empreses ubicades en aquestes dues
arces metropolitanes. És a dir, les empreses participades estan sobrerepresen
tades en aquests territoris. Al seu torn, l'augment de la monoconcentració
madrilenya s'ha vist afavorida per les noves inversions estrangeres, en passar
del 48% en 1973 al 52%, mentre que Barcelona descendeix del 31 % al 28%
en el mateix període.

El cas de Barcelona mereix especial atenció, perqué mostra una de les cares
de la incapacitar del capitalisme local (si és que existeix i pot parlar-se encara
en aquests termes) per adaptar-se als canvis en les noves condicions de com
petencia capitalista que les noves circumstancies del capitalisme internacional
per una costat, i de la nova vinculació amb l'espai econ órnic de la Unió Europea
per altre, estan posant a l' empresariat autocton. "

En una primera aproximació podem dir que ha tingut lloc un procés de subs
tituci ó de capitals, on el capitalisme local ha optat en gran mida per vendre les
seves empreses al capital internacional, mentre que aquest últim ha aprofitat unes
estructures productives i comercials ja existents, així com una experiencia i un
mercat de treball ja estructurat, en front la incapacitat dels agents econ órnics per
resistir la competencia, o per enfrontar-se amb la competencia que s'acostava.
Caldria insistir en aquest fet i cercar part de l'explicació en les específiques cir
cumstancies en que ha viscut el nostre capitalisme, empitjorades durant el fran
quisme, per fer d 'ell un sector raquític (financerament, empresarialment i com
a mercar), en comparació amb l'agressivitat del capitalisme internacional dels
anys d' expansió econ ómica i, encara més, de la crisis que es junta a la reformu
lació de l'espai europeu.

El cas del País Basc en el seu conjunt mostra un panorama diferente Caldria
explicar la seva perdua d 'atractiu, o millor la fugida dels capitals, passant de 25
a 15 empreses Biscaia, de 6 a 4 Guipúscoa i només augmentant Alaba de 4 a
5, cosa que representa una perdua absoluta de 11. 1 per explicar-ho, la majo
ria d 'analistes in trodueixen factors socials relacionats amb les especials cir
cumstancies sociopolítiques en les quals esta vivint la societat basca.

Malgrat que de forma certament tímida i incapac de trencar amb la bipola
rització, Valencia (+9) , Saragossa (+5) i Navarra (+5) apareixen com els nous
espais atractius per el capital internacional. La resta, escassa, es distribueix de
forma prácticarnent per unitats aíllades per la diversitat del territori restant,
sense cap significació específica.

En el cas de Madrid s'amaga una situació més greu ja assenyalada, perqué si
no incloguéssim les empreses controlades directament per l'administració de

13. El pro cés de Barcelona es complementa am b la capacita r del poI petroquímic de Tarragona per
atra ure centres dir eccionals estra nge rs (de O a 6 a Tarragona).



288 Treballs de la SCG, 5 1, 200 1 Joan-Eu geni Sánchez

1'Estat en forma d 'empreses nacionals i de grans serveis públics, que tenen la
seva seu central en la capital de 1'Estat, veuríem ascendir acusadament el con
tro l del cap ital privat per part del capital est ranger.

És per aixo que la situació de dependencia territorial, com no podia deixar
de ser després de cone ixer la dependencia sectorial, adquireix una importan
cia social digne de major analisi que hauria d 'efectuar-se en termes de les seves
conseqü encies de futur.

En síntesi, sembla clar que els capitals tendeixen vers l'aprofitament d 'eco
no mies de concentració i aglomeració vinculades especialment al sector serve is
a les empreses , cas especialment de Madrid i Barcelona, i només secundaria
ment vinculats a les activitats productives, especialment in d ustrials, que han
estat elegides com a punts estrategicament situats a esca la europea am b un
menor pes d 'expansió respecte al mercat espanyol. Seria el q ue succeeix de
manera majoritaria en 1'eix de 1'Ebre, on Tarragona i la indústria pet roquím i
ca seria un exemple representatiu.

Reflexió i un possible debat sobre la transcendencia d'aquest procés

Aquest assumpte és també molt important des del punt de vista del destí
final dels excedents empresarials. El control majoritari, amb tendencia al con
trol absolut, porta aparellada la perdua territorial deIs beneficis d 'aquestes
empreses, tant en relació al valor afegit produit en un territori com sobre la
seva reinversió , en la mida que aquesta és font potencial inductora de genera
ció de riquesa posterior en el propi territorio Paral-lclamcnt aquest control majo
ritari portara aparellada la perdua de control sobre les decisions empresarials
de tot tipus, sia sobre els recursos humans, sobre la tipologia de productes o
sobre les esrrategies d 'innovació.

Per últirn des d 'aquesta perspectiva, apareix la perdua de control sobre les
vinculacions interempresarials, que pel seu propi volum i potencia en el siste
ma economic hem assenyalat que aquestes empreses tenen.

La gravetat d 'aquesta situació es resumeix en el fet que són 418 empreses
sobre 1.000, cosa que equival al 420/0 de les grans empreses (quasi la meitat) ,
les quals de forma majoritaria tenen una vinculació territorial indirecta. Si a
aquest fet li afegim el 13% (126 empreses) en que esta present amb una par
ticipació minoritaria, més de la meitat de la gran empresa que actua a Espanya
queda fora del con trol interior.

El que havíem constatat que representava per a les províncies el control extra
territorial es pot extrapolar, amb els matisos oportuns, a la lirnitaci ó d 'auto
nomia per a les seus a Espanya, considerada com una «provincia» en el con
text internacional. Segons aixo la dependencia en relació als centres de decisió
exteriors fa que es vegin afectades decisions de l' empresa com poden ser les
polítiques de salaris, d 'inversions, de compres, etcétera, ja que en prendre-Ies
tenint en compte els interessos globals de l'empresa, no tenen perqué consi-
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derar necess áriament els interessos locals delUoc on estan situats els centres
productius, interessos que passen a ocupar una posició secundaria. Malgrat tot,
caldria matisar aspectes diferencials entre aquestes dues situacions, com la
diferencia de marc legislatiu. Pero en el fons , el problema de la dependencia
territorial interempresarial té el mateix substrat en ambdues situacions.

En no haver tingut Uoc un procés paral-lel d 'internacionalització, en el sen
tit d 'intercanvis o de fluxos de capitals vers l'exterior, que la debilitat del capi
talisme nacional aquests anys no possibilitava, fa que aquesta perdua de con
trol sigui real i sense contrapartides amb capacitat de negociació a altres escales.14

Podríem interpretar per mitjá d 'aquest procés que un dels mecanismes que
van tenir Uoc durant aquests anys fou l'entrada de grans quantitats de diners
amb les quals es van pagar participacions autoctones en aquestes empreses a
canvi de perdre el control sobre els centres de generació de valor afegit, cosa
que de fet estaria significant la perdua de control sobre els centres de genera
ció de riquesa. Aquesta enorme massa monetaria aUiberada va propiciar l'es
peculació, amb les conseq üencies conegudes. L estil empresarial de finals deIs
vuitanta i principis dels noranta de yupisme de fer diners facil, que de forma
tan evident va afectar la societat espanyola aniria en sentit paral-lel, Deixem
apuntada aquesta hip ótesi que no és el moment de desenvolupar en aquestes
pagines.

La logica de la privatització que s'ha imposat en els darrers an ys, pressionará
encara més en la mateixa direcció, en la mida que siguin capitals estrangers els
que es faran amb el control majoritari de les em preses que fins ara estaven en
mans de I'Administració. Haura de veure's si la tendencia creixent en la sorti
da vers l'exterior de capitals espanyols obre un procés real d 'internacionalitza
ció per l'empresa espanyola i compensa en cert grau el procés que acabem de
descriure.

La situació que se'n dedueix obre un conjunt d 'interrogants de gran
importancia per al futur de l'economia espanyola i catalana i de l'articulació
del territorio Aquesta conclusió sembla valida malgrat els esíorcos d'interna
cionalitzaci ó als quals darrerament estem assistint.

En aquests estrategies d'internacionalització apareixen trets diferencials de
les empreses que ho fan des d 'un o altre territorio a) Grans empreses producte
de la privatització dels antics monopolis estatals (Endesa, Repsol, Teleftnica) que
s'expandeixen des de la seva base territorial a Madrid i en bona part ~ers

14 «Lo qu e sí está fuera de dudas es que en España se carece de multinacionales autóctonas y que el
número de grandes em presas es relativamente reducido, con la partic ularidad de que la mayoría de ellas
o son extra nje ras, o son monopolios públicos. Esta es un a de las razones que se ad ucen para exp licar la
limitada presencia exte rior de nu estras em presas, cuya ma ni festación más tangibl e es la escasa cuantía
alcanzada por la inversión dir ecta en el extra njero, qu e en los mo me ntos álgidos de la pasad a década
seguía siendo casi cinco veces menor, en térm inos del PIB, qu e la realizada por los grandes países com u
nitario s (0,40/0, frente a 1,8% en 1989). Algo similar podría decirse de las restri ccion es qu e impone esa
peculi ar estructura de las grandes em presas para dedicar recursos a la formac ión o a la investigación y
desarrollo.» B ENGO EC H EA, J. ;ERRA5TI, J. M . (1994) «Una aproximación a la com petitividad de la empre
sa españ ola», Situación, 1994/2, p. 147.
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Iberoamerica; no hem d'oblidar l'interes de la banca per aquestes empreses,
així com els interessos polítics que s'hi estan jugant. b) Empreses catalanes de
dimensió molt més limitada pero de base privada i en molts casos familiar, amb
una major preferencia territorial vers Europa i Asia, sense oblidar América, en
el que ha donat per anomenar-se amb l'eufemisme «rnultinacionals de butxa
ca». Ambdós moviments d'internacionalització tenen pero en comú la seva
débil base de participació en l' aportació tecnol ógica capdavantera i bé són
empreses de serveis o de tecnologies de sectors madurs.

En resum dependencia i concentració territorial i de capitals respecte a cen
tres de decisió concentrat en el territori espanyol i respecte a decisions finals
preses en el marc d' empreses multinacionals estrangeres amb tendencia a con
trols absoluts o clarament majoritaris.

En conclusió, gran empresa a Espanya, de que s'esta parlant?

Quines són les conclusions que podem extraure? De que s'esta parlant quan
es fa al-lusió a la gran empresa espanyola? A qui i a que es dirigeixen quan es
fa referencia a competitivitat internacional de l'empresa espanyola?

La primera resposta és que no fa més que acomplir-se la logica d 'especialit
zació del nostre sistema productiu com un sistema dependent, on una de les
estrategies d'inversió del capital esta exclusivament interessat en Espanya com
espai de producció final per l' exportació a la «regió económica Europa», i en
certs casos a la resta del món. Aquest aspecte, que fou essencial durant el «desa
rrolllsmo» fins els primers anys del període que estem considerant, quan les
condicions socials i de vida espanyoles eren rnolt inferiors a la mitjana euro
pea, pot haver perdut pes. Malgrat tot, es rnanté parcialment vigent aquesta
logica d' especialització del nostre sistema productiu com un sistema depenent,
a la qual es sumaria l'interes dels inversores pel control del mercat interior per
vendre-hi i distribuir-hi les seves mercaderies i serveis de consum directe.

La segona conclusió que es percep és la impressió que el grau de dependen
cia de l'economia espanyola és tal que no es disposa de capacitat de resposta
als efectes exteriors, ja que des de dins es mira l' exterior com l'estranger, fent
que el mercat a aquesta escala aparegui com un mercat exterior, amb el qual el
desplacament de mercaderies és considerat com una exportació; mentre que
per l' empresa multinacional que produeix a Espanya, pero sobretot si ho fa per
al mercat internacional, no es tracta més que d 'una transferencia empresarial
interna dins de la seva unitat territorial-regional económica (que pot conside
rar a Europa com regió). Tingui's en compte que entre elles es situen, al seu
torn, les máxirnes empreses importadores des d'Espanya. Lúnica diferencia és
que encara existeixen cert tipus d 'aparences juridicoeconorniques que poden
formalitzar-se com transferencies entre espais geopolíticament independents,
pero no és així des de la logica interna de l' empresa. Certes fluctuacions de la
moneda o certs regims aranzelaris vigents ofereixen aquesta imatge d 'aparen<;a
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exportadora, pero en realitat no deixa de ser més que una mínima expressió de
divisió. De fet la construcció de 1'Europa Unida pretén assumir el grau d 'uni
tat política que, basada en la ja establerta unitat de mercat i de mobilitat, posi
en qüestió el concepte d 'exportació, i de dependencia, que fins ara percebem.

Una pregunta a efectuar seria per que s'han localitzat aquí? Aquesta pregunta
ens mena a introduir com factors d 'atracció, sobretot en els moments inicials
de penetració, els baixos salaris, la pau social, la vinculació territorial amb
Europa o altres aspectes similars, així com al control del mercat interno Mentre
que no trobem elements de resposta en factors del tipus de la independencia
económica, o de la potencia tecnológica, o referits a la qualificació de la for<;a
de treball, o a la capacitat empresarial del nostres agents capitalistes autoctons.

De l'analisi evolutiva de la geografia de la localització de la gran empresa a
Espanya hem obtingut dues conseqüencies basiques a les dues escales d'enfo
cament del problema.

A escala interna del territori espanyol, la forta bipolarització del control del
sistema productiu assentada a Madrid i Barcelona tendeix a la monopolarit
zació a Madrid, amb independencia que dins del període s'hagin produit can
vis importants en l'articulació politicoadministrativa de 1'Estat, sobretot per
mitjá d'una descentralització per la via de 1'Estat de les autonomies. Pero els
processos politicoadministratius semblen anar per un camí, i la tossuderia de 
l'econornic per altre. Així mateix es mostra com més dominant la propia con
sideració de l'espai metropolita com espai econornic, amb les seves relacions
amb les economies d' escala, d' aglomeració/concentració i d 'especialització, que
no les decisions polítiques que puguin implantar-se.

A escala internacional la propensió a la dependencia il-lirnitada, representa
da per 1'increment en el domini al cent per cent de les grans empreses econ ó
micament inductores, es correspon amb el signe d'una reestructuració de l'es
pai economic mundial, i de l'europeu en particular. De fet la tendencia de
concentració locacional deIs centres de decisió a escala estatal serviria per expli
car el mateix procés a escala internacional, ara prenent com escala territorial
les noves figures geopolítiques emergents. LEuropa Unida sera la que, per nosal
tres, tindra més gran impacte socioterritorial.

De fet la construcció de l'Europa Unida pretén assumir el grau d'unitat polí
tica que, basada en la ja establerta unitat de mercat i de mobilitat, posi en qües
tió el concepte d' exportació que fins ara percebem. Quan s'arribi afer d'Europa
una unitat geopolítica, les relacions territorials i els moviments interns hauran
de rebre la mateixa consideració que ara apliquem a les relacions dins deIs estats.
Les categories mentals que assignem a relacions entre Galícia i Múrcia, per exem- .
pIe, podran ser les mateixes que aplicarem a les relacions entre Suecia i Espanya,
per posar un altre exemple. D'aquesta forma el quadre d'exportació i de dependen
cia quedara substancialment modificat i limitat a relacions amb paisos d' altres
continents, fet que implicara deJacto un guany d'independencia, sempre i quan
les altres components de les relacions territorials siguin viscudes en un pla de més
gran igualtat social i cultural, com ara ho són dins deIs estats.
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Una interpretació d 'efectes positius de la inversió estrangera es fonamenta
ria en que pot ajudar a obrir camins vers els mercats internacionals, introduint
certa practica de comerc; internacional en un territori caracteritzat hist órica
ment pel proteccionisme. Des del seu efecte de pressió sobre l'administració
per establir un sistema administratiu de suport per a l'exportació, al seu paper
d 'estí m ul a la creació d 'empreses de serveis especialitzades en diferents aspec
tes vinculats amb l'exportació i el comerc; internacional, o de propiciar un marc
de relacions en sí mateixes internacionals en el qualles seves empreses auxilia
res o subsidiaries es veuen envoltes en un context de relacions internacionals
abans impossibles. En aquest darrer aspecte s'ha fet rnolt important tot el sec
tor d 'indústria auxiliar de l'automobil que competeix, majoritáriamient des
d 'empreses mitjanes, en el mercat internacional del sector de l'automobil.

Es pot assenyalar que l'economia espanyola esta passant per canvis impor
tants en els darrers anys i que, com a conseqüencia de la influencia de rnolts
dels factors que acabem de citar, així com del propi procés d'integració comu
nitaria que estableix un nou marc territorial, en el qual és impossible el pro
teccionisme a l'escala estatal, així corn de la propia dinámica de creixement i
modernització del sistema productiu, sembla que s'estigui entrant en una etapa
d 'expansió vers l'exterior que pot representar un punt d'inflexió respecte al que
venim tractant. Les darrers dades, ja fora del període d 'estudi, apunten vers un
principi d 'inflexió en les tendencies, tant com territori exportador de capitals
com de mercaderies , front a la situació de histórica que aquest últim període
de ser el país que més empreses va vendre a estrangers. "

Una de les dificultades amb que haura d' enfrontar-se aquest procés d'ex
pansió és la inexistencia d 'unitats empresarials de cert volum com grans empre
ses , o com a líders en el mercat internacional, que les faci competitives dins del
seu sector en el mercat global. Per exemple, hem constatar que el sector quí
mic, que inclou al Iarmaceuric, apareixia com a gran exportador, pero trobant
se en mans quasi exclusivament d 'empreses sota control directe exterior, sense
prácticarnent cap empresa aut óctona capac; de comparar-s'hi en termes quan
titatius en el mercat internacional amb les altres empreses. Aquest podria ser
un signe d e debilitat que només la potenciació de la concentració empresarial
pot portar a introduir un mínim volum empresarial amb capacitat competiti
va.

Tot sem bla dependre d e la viabilitat econ ómica del territori espanyol com
un subespai econ órnic dins de la divisió geopolítica mundial, i dins de la divi
sió geop olí tica eu ropea, ja que no pot esp erar- se molt d 'un sistema em p resa
rial débil, sense dimensions competitives internacionals, hipotecat al capital
estran ger i mancat de polítiques sectorials estrategiques,

15 «España fue el país q ue más empresas vend ió a los extranje ros duran te el per iodo 1989- 1993,
entre una lista donde figuran los 16 países más im portan tes de la OCD E, según publica la revista de eco
nornistas», El País, 17-10-94.


