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RESUM

La crisi econòmica actual ha portat al primer plànol de l’actualitat 
les retribucions dels alts directius d’empresa. La coexistència d’empre-
ses rescatades amb fons públics, accionistes que han perdut bona 
part del seu patrimoni i simultàniament directius retirats en condicions 
privilegiades, ha generat un important malestar social. En aquest 
treball s’ha realitzat un estudi de les retribucions del Consell d’Ad-
ministració i l’Alta Direcció en l’empresa cotitzada espanyola durant 
el període 2005-2010, amb el doble objectiu de mostrar la seva 
evolució i la relació amb indicadors d’acompliment. Els resultats mos-
tren, en primer lloc, que les retribucions de les cúpules directives han 
augmentat al llarg del període d’estudi, fins i tot durant els anys de 
forta crisi econòmica. També es constata la inexistència d’una relació 
significativa entre retribucions i acompliment per part de directius i 
consellers empresarials.
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ABSTRACT

Top managers’ remunerations is one of the most debated issues in 
recent times due to the economic crisis. The coexistence of rescued 
firms (by the government) and shareholders that have lost an important 
part of their wealth with managers who have retired under privileged 
conditions has generated unrest. This paper provides a study of the 
Board and Top Management retributions in the Spanish listed compa-
nies for the period 2005-2010. The objective is twofold: on the one 
hand to describe the evolution of the retributions and on the second, 
to provide evidence of its relationship with performance indicators. 
Results show, in the first place, that the retributions have increased 
in the period analysed, even in the years of strong financial crisis. 
Second, there is no significant relationship between retributions and 
performance.
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1. Introducció

Durant l’última dècada, la retribució de directius i membres de con-
sells d’administració ha despertat un interès creixent, tant a nivell general 
com en l’àmbit acadèmic. Aquesta situació s’ha vist afavorida per l’ele- 
vat nombre d’escàndols relacionats amb els privilegis dels quals gaudeixen 
alguns alts directius i consellers de les grans empreses, com per exem- 
ple: indemnitzacions estratosfèriques o golden parachutes, sous milionaris, 
plans d’incentius, etc. La coexistència de situacions d’aquest tipus amb la 
severa crisi econòmica actual ha suscitat la desconfiança de la societat res-
pecte del correcte funcionament dels mecanismes de control en les grans 
empreses.

El 2002, Alan Greenspan, el llavors president de la Reserva Federal 
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nord-americana, va criticar els sous dels alts directius, quan va afirmar: 
«Considero que molt del que s’està pagant als alts directius no va dirigit 
a crear valor per als accionistes, que són els que estan pagant la factura»2. 
Segons Bloomberg Markets, Citigroup, el banc més gran dels Estats Units 
per actius, encapçala el rànquing de directius més ben pagats i és també 
l’entitat amb menor creació de valor. El seu CEO va obtenir una retribució 
de 6,7 milions de dòlars mentre que la cotització de les accions en el pe-
ríode 2009-2011 va caure un 60,66%3. A Espanya aquest tema ha tingut 
particular repercussió en el sector financer. Mentre que el salari mitjà es-
panyol és un 20% inferior a la mitjana europea4, si s’analitza el salari dels 
alts directius de la banca espanyola, els espanyols són els tercers amb 
major retribució, només darrere de suïssos i britànics5. Els casos més sor-
prenents es troben en les caixes d’estalvi. Com a conseqüència de la crisi 
actual, aquestes entitats van necessitar una reestructuració i posterior reca-
pitalització. Part d’aquesta recapitalització ha estat finançada amb càrrec 
als pressupostos públics a través del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB). Després dels processos de fusió i nacionalització que 
va iniciar el Banc d’Espanya, es van destapar nombrosos escàndols relacio- 
nats amb la remuneració de les cúpules directives, entre els quals destaca 
Bankia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Nova Caixa Galícia i 
Caixa Penedès. Durant els anys de creixement econòmic, les retribucions 
de les cúpules directives no van suscitar gaire interès, en part a causa de 
l’escassa informació existent. No obstant això, la sortida a la llum d’aques-
tes dades durant la crisi actual és la que ha posat el punt de mira en l’ac-
tuació i retribució del Consell d’Administració i de l’Alta Direcció. La 
qüestió principal que es planteja és si les retribucions de consellers i alts 
directius estan realment justificades per l’aportació que aquests realitzen a 
l’empresa.

La remuneració, no només és una mera compensació pel treball exercit 
sinó que a més és un mecanisme que permet a les empreses, d’una banda 
retenir gestors qualificats, i per una altra, generar incentius adequats per- 
què els seus comportaments siguin concordes amb els interessos dels ac-
cionistes [Arrondo et al., 2008]. Per tant, la retribució pot minimitzar els 
problemes entre l’agent i el principal apuntats per Berle i Means (1932) i 
formalitzats posteriorment per Jensen i Meckling (1976). Aquesta teoria eco-

2. Alan Greenspan, testimoni davant el Comitè del Senat sobre Banca. 16 de juliol de 2002.
3. Noticia publicada per Bloomberg, el 25 de desembre de 2012.
4. Noticia publicada per Cinco Días, en la seva edició del 18 de gener de 2010.
5. Guillermo Moratinos. Publicat per El Confidencial, en la seva edició de 29 de novembre  
de 2011.
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nòmica, denominada teoria de l’agència, s’aplica a situacions en les quals es 
manifesten asimetries d’informació entre el principal (accionista) i l’agent 
(directius). El principal vol induir l’agent a fer el millor per crear valor per a 
l’empresa. No obstant això, de vegades resulta molt difícil per al principal 
observar les accions que duu a terme l’agent, cosa que propicia l’existència 
dels conflictes d’agència.

L’asimetria d’informació va afavorir la proliferació d’escàndols corpo-
ratius. En resposta a aquests escàndols, alguns governs van decidir interve-
nir promulgant lleis per garantir el bon govern corporatiu. L’any 2002, Es-
tats Units va aprovar la Llei Sarbanes-Oxley dirigida a empreses cotitzades 
en borsa i la finalitat de la qual era evitar fraus, disminuir el risc de fallida 
i protegir l’inversor. Amb el mateix objectiu es va aprovar a Espanya la Llei 
Financera també l’any 2002 així com normatives similars en altres països 
occidentals. Posteriorment, l’any 2006 Espanya va aprovar el Codi Unifi-
cat de Bon Govern, conegut també com a Codi Conthe, per la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Aquest obliga les societats espa-
nyoles cotitzades a consignar en el seu Informe Anual de Govern Corpora-
tiu, el grau de seguiment de cinquanta-vuit recomanacions, incloent-ne al-
gunes relatives a les retribucions. La legislació espanyola deixa a la lliure 
autonomia de cada societat la decisió de seguir o no les recomanacions de 
govern corporatiu, però els exigeix que, quan no ho facin, revelin els mo-
tius que justifiquen el seu procedir, a fi que accionistes, inversors i mercats 
en general puguin jutjar-ho [CNMV, 2006]. Els governs d’alguns països 
han anat més enllà de les simples obligacions de transparència establertes 
pels codis de bon govern, i han proposat mesures tendents a frenar els sala-
ris abusius dels alts executius.

La retribució de l’Alta Direcció i el Consell d’Administració ha des-
pertat també l’interès de la comunitat científica. Diversos autors han ana-
litzat les retribucions, si bé la majoria de treballs investiguen el cas dels 
Estats Units. Els estudis més rellevants analitzen la relació entre la remune-
ració del CEO i rendibilitat de l’empresa [entre altres, Coughlan i Schmidt, 
1985; Murphy, 1985; Jensen i Murphy, 1990; Abowd, 1990; Leonard, 1990; 
Hall i Liebman, 1997; Tosi et al., 2000; Murphy i Zabojnik, 2004]. Altres 
treballs han examinat si els CEOs van ser destituïts a causa de mals resul-
tats de les pròpies companyies [Weisbach, 1988; Warner, Watts i Wruck, 
1988].

Per al cas concret d’Espanya, la literatura ha relacionat la retribució 
dels directius amb l’estructura i característiques del Consell d’Administra-
ció [Sanchez i Lucas, 2008; Mazaneque et al., 2010], amb factors econò-
mics i polítics [Lucas, 2009], i ha qüestionat l’eficàcia de la vinculació de 
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la retribució a indicadors financers [Gómez-Mejía, 2007]. Respecte a la 
retribució dels consellers, Arrondo et al. (2009) qüestionen les remune-
racions variables, principals causants dels grans increments en les retribu-
cions.

Com s’ha pogut observar, existeixen nombrosos estudis que analitzen la 
retribució des de diferents perspectives. Els estudis empírics utilitzen com a 
factors explicatius de la retribució variable com la grandària de l’empresa, 
indicadors econòmics, la competència, la creació de valor, etc. Aquesta dis-
paritat, tant en qüestions abordades com en variables utilitzades, fa que els 
resultats obtinguts per aquests treballs no resultin en molts casos compara-
bles, dificultant així el consens.

Aquest treball analitza la retribució de l’Alta Direcció i el Consell 
d’Administració de les empreses cotitzades espanyoles en el període 2005-
2010. Es pretén, en primer lloc, oferir una visió panoràmica de la situació 
actual i la seva evolució recent, particularment durant la crisi financera, 
així com mostrar la influència de factors com el sector d’activitat de la 
companyia o la grandària de l’empresa en la retribució. Es vol també con-
trastar si aquestes retribucions estan o no justificades per la contribució que 
alts directius i consellers realitzen a l’empresa, així com identificar aque-
lles empreses que s’han apartat en major mesura del comportament mitjà 
del seu sector.

Aquest treball s’estructura com segueix. En el següent apartat es pre-
senta la metodologia d’anàlisi. A continuació es discuteixen els resultats 
obtinguts i finalment es plantegen les principals conclusions i les implica-
cions que se’n deriven.

2. Metodologia

L’estudi es basa en les dades de retribució de directius i Consells d’Ad-
ministració de les empreses que constitueixen el mercat continu espanyol, 
durant el període 2005-2010. La informació relativa a retribucions s’ha ob-
tingut dels informes de govern corporatiu que anualment publica la CNMV. 
La informació específica sobre resultats s’ha obtingut de Thomson Reuters 
Knowledge. Finalment, les dades relatives a la creació de valor s’han obtin-
gut dels estudis de Fernández i Carabías (2006, 2007), Fernández i Bermejo 
(2009) i Fernández i del Camp (2009). Fernández i Carabías (2007: 2), de-
fineixen la creació de valor en un període com la capitalització al principi 
del període multiplicada per la diferència entre la rendibilitat per als ac-
cionistes i la rendibilitat exigida. Per tant, existeix creació de valor per als 
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accionistes en un període quan la rendibilitat per als accionistes és superior 
a la rendibilitat exigida.

3. Resultats

D’acord amb els objectius plantejats a la introducció, aquest apartat 
s’ha estructurat en dos subapartats. En primer lloc, s’analitza l’evolució de 
les retribucions durant el període d’estudi, en funció de la grandària de 
l’empresa, sector d’activitat, i moment del cicle econòmic, centrant l’aten-
ció en aquelles empreses que mostren un comportament més allunyat de les 
que els són semblants. A continuació, es realitza una anàlisi de la relació 
entre retribucions i variables indicatives de l’acompliment del Consell i 
l’Alta Direcció.

3.1. Evolució temporal del període d’anàlisi

Els gràfics 1a i 1b mostren l’evolució de la retribució mitjana i medi-
ana, en milions d’euros, del Consell i l’Alta Direcció respectivament, du-
rant el període d’estudi. Com es pot observar, les remuneracions són molt 
més grans en mitjana que en mediana, la qual cosa indicaria que unes 
poques empreses remuneren les seves cúpules directives molt per sobre 
de la mitjana. D’altra banda, el gràfic 1a mostra com la retribució del 
Consell ha estat una mica volàtil en el període d’estudi, però amb una 
clara tendència negativa durant els anys de crisis, tant en mitjana com en 
mediana. No obstant això, l’evolució de les retribucions a l’Alta Direc-
ció, gràfic 1b, ha experimentat una tendència creixent al llarg dels sis 
anys d’estudi, amb un augment més pronunciat de retribucions en mitjana 
que en mediana. Així, podem concloure que, mentre els consellers de les 
empreses del mercat continu han rebaixat les seves remuneracions en els 
anys de crisi econòmica, no ha succeït el mateix amb les remuneracions 
de l’Alta Direcció, que han augmentat gradualment al llarg de tot el pe-
ríode d’estudi.
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Gràfic 1a: Evolució (mitjana i mediana) de la retribució del Consell d’Admi-
nistració en milions d’euros

(Escala en milions d’euros)

Gràfic 1b: Evolució (promig i mitjana) de retribució de l’Alta Direcció en milions 
d’euros

(Escala en milions d’euros)

Els gràfics 2a i 2b són diagrames de caixes que mostren la retribució 
per sectors del Consell i Alta Direcció, respectivament. L’interès d’aquests 
gràfics resideix, en primer lloc, a comparar la grandària de la caixa entre 
sectors. Aquestes caixes recullen el 50% de les empreses, per la qual cosa, 
com més gran és la grandària de la caixa, major dispersió retributiva exis-
teix a les empreses del sector. En segon lloc, els gràfics mostren també 
aquelles empreses que s’aparten en major mesura del comportament mitjà 
del sector. Com es pot observar, el sector amb menor dispersió en les seves 
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remuneracions, tant del Consell com de l’Alta Direcció, és el sector de 
Serveis de Consum. No obstant això, cal destacar, que aquest sector té un 
punt molt atípic en la remuneració del Consell, com és la companyia Indi-
tex, que remunera el seu Consell molt per sobre de la mitjana del seu sector, 
tot i que no succeeix el mateix en relació a la remuneració de l’Alta Direc-
ció. Per contra, els sectors de Tecnologia i Telecomunicació i Petroli i Ener-
gies són els que presenten major heterogeneïtat en les retribucions. En el 
primer, destaca la companyia Amadeus com a punt atípic en la remuneració 
de directius, mentre que en el segon Endesa i Iberdrola en relació amb la 
retribució al Consell i Endesa respecte a la de l’Alta Direcció. El sector 
Serveis Financers i Immobiliaris destaca, no només per la seva disparitat en 
remuneracions sinó també per l’elevat nombre de punts atípics existents. 
Com podia esperar-se, Banc Santander i BBVA són les entitats que s’apar-
ten en major mesura de la retribució mitjana del sector tant del Consell com 
de l’Alta Direcció. Finalment, el sector Materials Bàsics, Indústria i Cons-
trucció es troba en una situació intermèdia en termes d’heterogeneïtat, si bé 
compta amb un punt atípic destacable tant en la remuneració al Consell, 
l’empresa Ferrovial, com en la remuneració a l’Alta Direcció, l’empresa 
ACS.

Gràfic 2: Retribució del Consell i l’Alta Direcció per sectors

(Escala en milions d’euros)
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Els gràfics 3a i 3b mostren l’evolució de les retribucions del Consell i 
l’Alta Direcció en funció de la grandària de l’empresa. A simple vista es pot 
observar que la grandària influeix directament sobre les retribucions, de 
manera que les empreses de l’Ibex 35 són les que en major mesura retri-
bueixen el Consell i l’Alta Direcció, seguides de les empreses de l’Ibex 
Medium Cap, i que les empreses més petites, les pertanyents a l’Ibex Small 
Cap, són les que remuneren en menor mesura. S’ha de tenir en compte, no 
obstant això, que les empreses de major grandària, solen tenir també un 
major nombre de consellers i alts directius, per la qual cosa la major retri-
bució total no significa necessàriament una major retribució individual per 
conseller o directiu. De l’observació conjunta de tots dos gràfics, podem 
extreure algunes conclusions. Les retribucions tant de l’Alta Direcció com 
del Consell són relativament semblants per a les empreses mitjanes i peti-
tes, en relació amb les grans empreses. D’altra banda, mentre que l’evolu-
ció de la retribució de l’Alta Direcció en les empreses mitjanes és similar a 
la de les empreses petites, en el cas del Consell resulta similar a la de les 
grans. Destaca també, que mentre que l’any 2010 la retribució del Consell 
disminueix de manera important per a les empreses grans i mitjanes, la re-
tribució de l’Alta Direcció continua augmentant de forma clara a les grans 
empreses i es manté a les mitjanes. Finalment, també destacar que per al 
conjunt del període analitzat, que inclou tres anys de creixement econòmic 
i tres anys de crisi, la retribució de l’Alta Direcció de les grans empreses ha 
augmentat aproximadament en el 50%, mentre que la del Consell per a 
aquestes mateixes empreses ho ha fet de forma molt més moderada.

Gràfic 3a: Evolució de la retribució del Consell d’Administració per grandària 
d’empresa

(Escala en milions d’euros)
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Gràfic 3b: Evolució de la retribució de l’Alta Direcció per grandària d’empresa

(Escala en milions d’euros)

Els gràfics 4a i 4b són diagrames de caixes que mostren les retribuci-
ons del Consell i de l’Alta Direcció respectivament, en anys de creixement 
i en anys de crisi. De l’observació conjunta de tots dos gràfics, es conclou 
en primer lloc, que les retribucions, tant de consellers com d’alts directius, 
no s’han vist pràcticament afectades per la crisi econòmica actual, ja que 
tots dos gràfics presenten situacions molt similars abans i durant la crisi. 
Tant la grandària de les caixes com els bigotis es mantenen sense canvis 
importants en els dos subperíodes. Finalment la presència d’observacions 
atípiques tampoc no mostra canvis importants en cap dels dos gràfics.

Gràfic 4: Efecte de la crisi econòmica en les retribucions del Consell i l’Alta 
Direcció

(Escala en milions d’euros)
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3.2. Relació entre retribucions i acompliment

L’objectiu principal d’aquest apartat és analitzar si les retribucions es-
tan justificades en relació amb l’aportació a l’empresa de consellers i di-
rectius. S’utilitzen dos indicadors d’acompliment: la Rendibilitat sobre Ac- 
tius (ROA), el valor creat per a l’accionista, i el valor creat per l’accionista 
ponderat per actius. El primer es defineix com el Benefici abans d’Interessos 
i Impostos dividit entre l’actiu de l’empresa, mentre que el segon indicador 
s’ha obtingut de Fernández i Carabías (2006, 2007), Fernández i Bermejo 
(2009) i Fernández i del Campo (2009).

El gràfic 5 compara sectorialment les retribucions de les cúpules em-
presarials contra la variable creació de valor. El gràfic 6 consta de dues es- 
cales. La de l’esquerra fa referència a les retribucions, tant del Consell com 
de l’Alta Direcció, en milions d’euros, mentre que l’escala de la dreta mos- 
tra els indicadors d’acompliment, ja sigui la creació de valor o el ROA. La 
taula 1 mostra la variació de retribucions i creació de valor per al conjunt 
del període per grandària d’empresa. Finalment, la taula 2 mostra les cor-
relacions de les variables estudiades.

En el gràfic 5 la variable creació de valor es presenta sense ponderar 
pels actius de l’empresa. Aquest fet, si bé en dificulta la interpretació com 
a indicador d’acompliment, permet comparar en la mateixa magnitud, mi-
lions d’euros, la creació de valor generada amb les retribucions percebudes. 
D’aquesta manera es pot observar clarament que en el període analitzat, 
cap sector ha creat valor per a l’accionista de forma significativa, sinó tot 
el contrari. Així bé, la primera conclusió del gràfic 5 és que els sectors amb 
major destrucció de valor, Serveis Financers i Immobiliaris i Petroli i Ener-
gies, són aquells amb les retribucions més elevades.
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Gràfic 5: Comparativa per sector de les retribucions mitjanes al Consell d’Ad-
ministració i a l’Alta Direcció contra la creació de valor

(Escala en milions d’euros)

També és destacable, que el sector amb millor comportament en crea-
ció de valor, el de Béns de Consum, és el que menors remuneracions ofe-
reix. L’observació del gràfic suggeriria que les retribucions no estan rela-
ciones positivament amb el valor creat per a l’accionista, sinó més aviat el 
contrari.

El gràfic 6 mostra l’evolució de les retribucions en comparació de 
l’indicador d’acompliment ROA, per al conjunt de la mostra. Com pot obser-
var-se mentre el ROA sofreix una destacada caiguda fins a 2009 on repunta 
lleugerament, les retribucions a l’Alta Direcció es mantenen clarament en 
ascens, mentre que les del Consell es mantenen pràcticament constants. Això 
indicaria que mentre que la rendibilitat empresarial ha arribat a caure per 
sobre del 50%, els alts directius han continuat gaudint de considerables aug-
ments retributius.
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Gràfic 6: Evolució de les retribucions al Consell d’Administració i a l’Alta Direc-
ció en comparació amb el ROA

(Escala de l’esquerra: remuneracions en milions d’euros; Escala 
de la dreta: indicador d’acompliment ROA)

L’objectiu de la taula I és mostrar la relació entre retribucions i creació 
de valor, tenint en compte la grandària de l’empresa. La creació de valor 
s’ha mesurat tant en valor absolut com ponderat pels actius de l’empresa. 
Com es pot observar, les empreses de major capitalització borsària, les per-
tanyents a l’IBEX 35, són aquelles on les retribucions tant del Consell com 
de l’Alta Direcció han sofert un augment més significatiu. Són també 
aquestes empreses les que han destruït valor en major mesura. No obstant 
això, en ponderar la creació de valor pels actius de l’empresa, són les em-
preses de l’IBEX 35 les més eficients, en ser les que menys valor destruei-
xen. Segons aquest mateix indicador, les empreses menys eficients haurien 
estat les de l’IBEX Small Cap. Malgrat això, les retribucions dins d’aquesta 
categoria han augmentat molt significativament, clarament per sobre de les 
de les empreses de l’IBEX Medium Cap.
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Taula I: Variació percentual de les retribucions i indicadors de creació de valor 
en el període 2005-2010, per grandària d’empresa.

Variació 
percentual 
retribució 

C.A.

Variació 
percentual 
retribució 

A.D.

Mitjana de 
creació  
de valor 
(2005-
2010) 
milions  
d’euros

Mitjana de 
creació  

de valor/
Actius 
(2005-
2010)

IBEX 35 30% 48% –634,60 –0,00760

IBEX Medium Cap 2% 30% –111,60 –0,10830

IBEX Small Cap 27% 36% –141,88 –0,21750

La taula II mostra els coeficients de correlació de Pearson al costat dels 
seus nivells de significació estadística per a les variables de retribució i 
d’acompliment utilitzades en l’estudi. En primer lloc s’ha analitzat el con-
junt del període (panell A) i a continuació el subperíode 2005-2007 (panell 
B), amb l’objectiu d’eliminar les distorsions derivades de la crisi econòmi-
ca. A partir de la taula es poden extreure algunes conclusions. En primer 
lloc, una correlació positiva i significativa entre la retribució del Consell i 
de l’Alta Direcció. Cal assenyalar també que per al conjunt del període, 
existeix en ambdues retribucions una correlació negativa amb la creació de 
valor i positiva amb el BAIT, en tots dos casos estadísticament significa-
tives a l’1%. Aquest comportament oposat pot explicar-se millor si ob-
servem que en el període 2005-2007 es manté la correlació positiva amb el 
BAIT i ara també és positiu el signe de la correlació amb la creació de 
valor. És a dir, la relació negativa entre retribucions i creació de valor 
s’explica per la crisi econòmica. La conclusió més interessant seria, no 
obstant això, que no existeix correlació significativa entre retribucions i 
cap dels dos indicadors d’acompliment utilitzats: ROA i creació de valor 
ponderada per actius. A diferència del resultat anterior, aquest fet no és 
imputable a la crisi econòmica, ja que si s’observa el panell B, la conclusió 
de no existència de relació significativa entre retribucions i acompliment es 
manté.
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Taula II: Correlació entre retribucions i indicadors d’assoliment.

Panell A

2005-2010

Retribució 
Consell 

Administració

Retribució Alta 
Direcció

Retribució Consell Administració 1,000

0,7350 1,0000

Retribució Alta Direcció ***

–0,1185 –0,1312

Creació de valor *** ***

0,7201 0,6552

BAIT *** ***

0,0463 0,0397

Creació de valor/Actius

0,0590 –0,0014

ROA

Panel B

2005-2007

Retribució 
Consell 

Administració

Retribució Alta 
Direcció

Retribució Consell Administració 1,0000

0,6847 1,0000

Retribució Alta Direcció ***

0,3886 0,3348

Creació de valor *** ***

0,5962 0,6588

BAIT *** ***

–0,0161 –0,0156

Creació de valor/Actius

0,0276 –0,0488

ROA

  * Significació estadística al 10%
  ** Significació estadística al 5%
 *** Significació estadística al 1%
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4. Conclusions

L’actual crisi econòmica ha portat al primer pla de l’actualitat les retri-
bucions dels alts directius d’empresa. La coexistència d’empreses res-
catades amb fons públics, accionistes que han perdut bona part del seu 
patrimoni i simultàniament directius retirats en condicions privilegiades, 
ha generat un important malestar social. En aquest treball s’ha realitzat un 
estudi de les retribucions del Consell d’Administració i l’Alta Direcció en 
l’empresa cotitzada espanyola durant el període 2005-2010, amb el doble 
objectiu de mostrar la seva evolució i la relació amb indicadors d’acom- 
pliment.

Els resultats d’aquest estudi permeten extreure algunes conclusions. 
En primer lloc, que les retribucions de les cúpules directives han augmentat 
al llarg del període d’estudi, fins i tot durant els anys de forta crisi econòmi-
ca, tot i que l’augment ha estat superior en les retribucions de l’Alta Direc-
ció que en les del Consell d’Administració. En segon lloc, s’observa que 
mentre que sectors com el de Serveis de Consum es caracteritzen per un 
comportament molt homogeni en relació amb les retribucions, altres sec-
tors, com a Petroli i Energies i Tecnologia i Comunicació presenten una 
elevada heterogeneïtat.

Les retribucions constitueixen un mecanisme que permet a les empreses 
retenir gestors qualificats i generar incentius adequats perquè els compor-
taments d’aquests gestors siguin concordes amb els interessos dels accionis- 
tes. S’esperaria, en conseqüència, una relació positiva entre retribucions i 
indicadors d’acompliment. El nostre principal resultat en aquest punt és la 
no existència d’una relació significativa entre retribucions i acompliment. 
Aquest resultat es manté per als dos indicadors d’acompliment utilitzats, i 
no obeeix a les distorsions que ha pogut generar en els indicadors d’acom- 
pliment la severa crisi econòmica actual.

Seria convenient seguir aprofundint en l’estudi de la relació existent 
entre retribucions i acompliment amb metodologies més robustes, com per 
exemple l’anàlisi de regressió. En cas de mantenir-se els resultats apuntats 
per aquest treball, convindria proposar mecanismes que afavorissin el rol 
de les retribucions com a generadores d’incentius per a l’adequat compor-
tament dels gestors empresarials.
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