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RESUM

Aquest article tracta d’analitzar els sistemes de retribució variable 
que s’han generalitzat de forma considerable en les últimes dècades 
i que, a partir de la crisi, han provocat inquietuds en els professionals 
de la direcció i fins i tot entre el públic en general. Començant per fer 
una breu història del tema, principalment als Estats Units, passa des-
prés a analitzar els arguments a favor i en contra d’aquests sistemes 
que s’han exposat. Com a favor solament hi ha l’argument intuïtiu obvi 
mentre que en contra hi ha tots els fets desgraciats que han originat 
la crisi, molts dels quals provenen dels sistemes d’incentius, l’article 
presenta i proposa els incentius «febles» (és a dir, relativament petits) 
basant-se en una idea de John Roberts. Aquesta idea complementa la 
que la remuneració variable, més que motivar, ha de ser un reconei-
xement al bon treball fet.
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ABSTRACT

This paper tries to analyse the variable remuneration systems that 
have been considerably generalized in the last decades and that, 
since the financial crisis, have generated doubts in managers and 
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even in general public. Starting from a historical review of the subject, 
in particular in the United States, it also discusses the arguments sup-
porting or detracting those systems. Supporting arguments we find the 
intuitive obvious one while detracting arguments are all those terrible 
events that have originated the crisis, many of which are derived from 
the incentives system. Following the previous, the article presents the 
«weak» incentives (that is, relatively small), based on an idea from John 
Roberts. This idea complements the one stating that variable remune-
rations, more than motivate, should recognise the good work done.

KEYWORDS

Salaries, variable remunerations, incentives, weak incentives, mo-
tivation.

1. Introducció

No hi ha cap dubte que la remuneració de directius és un dels temes 
que més inquietuds ha provocat en els professionals de la direcció i fins i 
tot entre el públic en general en els últims temps. La crisi actual, que ha fet 
molt mal a un munt de persones, ha coexistit (i segueix coexistint) amb 
remuneracions astronòmiques a alts directius, una part important de les 
quals són variables. Potser l’exemple més clar és, a Espanya, el d’Alfredo 
Sáenz, que després de ser condemnat pels tribunals i inhabilitat per exercir 
la professió per un delicte d’acusació falsa a uns clients de Banesto, de ser 
indultat pel Govern de Zapatero, i posteriorment desindultat pel Tribunal 
Suprem, ha hagut de cessar en els seus càrrecs, però (segons la premsa) 
s’ha emportat en pensions i assegurances una quantitat propera als 100 
milions d’euros. Òbviament, als milions d’aturats, als desnonats, als que 
han sofert retallades de sou i a tots els que han sofert la mossegada de la 
crisi els costa entendre aquestes xifres en un directiu bancari que ha de 
cessar per imperatiu legal.

I encara sort que en l’últim any (2012) la remuneració del Sr. Sáenz ha 
baixat un 29% en relació a l’any anterior. Pobre, ha hagut de passar amb 
només 8,2 milions, tan car com està tot. I com la notícia de premsa explica-
va que la part variable de la seva retribució havia baixat un 50%, mentre 
que la fixa s’havia mantingut constant, això vol dir que la part variable 
d’aquesta era del 60% aproximadament. O sigui que, si no estic equivocat, 
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d’acord amb la notícia de premsa esmentada, i malgrat que les xifres publi-
cades no són del tot consistents, la seva retribució variable el 2011 proba-
blement era d’uns 7 milions. Déu n’hi do!

En un ordre de xifres molt més modest, a Catalunya Caixa hi ha hagut 
també canvis en els sous. En una entitat intervinguda, i en la qual hi ha 
hagut necessitat d’abundants ajudes públiques, l’autoritat pertinent va de-
cidir que els ingressos del president de l’entitat, Sr. Todó, baixessin dels 
1,55 milions de l’any de l’exercici 2011 (dels quals uns 700.000 eren de 
retribució variable) fins a 300.000 com a màxim. Abans, el 2010, ell va 
decidir que pugessin, segons va dir recentment al Parlament de Catalunya, 
perquè a pesar que els resultats de la caixa eren cada vegada pitjors, era el 
que s’havia convingut per contracte. Els sous del conjunt de treballadors de 
l’entitat, mentrestant, estaven pràcticament congelats. En qualsevol cas, 
resulta almenys sorprenent que hi hagi una retribució variable forta, i aug-
mentada, en una entitat on, de manera òbvia, el carro se n’està anant pel 
pedregar.

Això, que té (o pot tenir) les seves raons, posa de manifest la dificultat 
de dissenyar un sistema de retribucions variables que sigui eficaç (que és 
l’objectiu) i que sigui just (que és una condició que no s’hauria de violar 
mai) (Cugueró-Escofet i Rosanas, 2013). La primera pot ser, com veurem, 
una condició impossible de complir, però en el cas que no ho fos, pot ser 
incompatible amb la segona.

En aquest article intentarem veure les principals consideracions sobre 
el fenomen de les retribucions variables, que han estat tan d’actualitat en 
els últims temps. Començarem per una molt breu història, principalment de 
l’entorn americà, on sempre es disposa de més dades que en el nostre, però 
fent alguns comentaris sobre el que ha passat en el nostre, per veure després 
els arguments a favor i en contra d’aquest tipus de retribucions i acabar 
amb una proposta de John Roberts, introduint alguna consideració addicio-
nal de factors no econòmics que creiem importants.

2. Una breu història americana

La història americana, principalment quant a la remuneració dels mà-
xims executius de les empreses (en anglès, CEOs) està molt ben resumida 
(encara que d’una manera una mica esbiaixada ideològicament) en l’article 
de Murphy del 2012 que el lector pot trobar a la llista de referències. En 
aquest article es posa de manifest una vegada més (per si calia) que no hi 
ha res de nou sota el sol, és a dir, no hi ha cap problema que no tingui clars 
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antecedents en la història: la Gran Depressió dels anys 30 ja va posar sobre 
la taula el mateix tipus de problemes que es discuteixen avui.

Però és que ja Adam Smith, a «La riquesa de les nacions», el 1776, 
explicava com és de fàcil que les persones que estan a càrrec de diners que 
no són seus, no exerceixin la mateixa vigilància sobre aquests diners que exer- 
cirien si fos seu, i com poden ser negligents i balafiadors amb molta més 
facilitat.

Molts anys més tard, en el context de la Gran Depressió, un altre llibre 
clàssic, el de Berle i Means (1932), posava de manifest les conseqüències 
de la separació entre la propietat i el control, com tornarem a comentar més 
endavant; i insistia en la idea de Smith que els professionals que no són 
propietaris poden no actuar en el millor interès d’aquests últims. Final-
ment, en la segona meitat del segle XX, tota una literatura sobre el que des 
de llavors es diu «el problema d’agència» torna a posar de manifest, en al-
guns casos de manera molt formalitzada (Holmstrøm, 1979) i en altres ca-
sos amb una anàlisi més verbal i gràfica (Jensen i Meckling, 1976), que els 
interessos de propietaris i directius professionals poden estar lluny de ser 
coincidents. Tota aquesta literatura (o, millor dit, el conjunt de les dues li-
teratures, la formalitzada i la més verbal) posa una certa èmfasi en un pro-
blema que després s’ha considerat «menor»: el de les possibles diferències 
entre propietaris i directius en la seva actitud cap al risc, és a dir, tots els 
problemes de risc i assegurança (Gibbons, 1998). Un propietari seria, se-
gons aquestes anàlisis, neutral al risc i voldria maximitzar el valor esperat 
de la seva inversió, mentre que el directiu seria advers al risc i per tant 
prendria decisions més conservadores. O bé al contrari: com que el directiu 
no pot perdre uns actius perquè no són seus, prendria decisions més arris-
cades amb les quals només hi pot guanyar (mai no pot perdre uns actius 
que, com diem, no són seus). Des de la perspectiva actual, podríem afegir 
que això és una mica el que ha passat en la crisi que estem sofrint: mentre 
tot «anava bé», els directius prenien decisions arriscades (per exemple, do-
nant hipoteques a qui probablement no les podia tornar, augmentant així els 
beneficis comptables sobre els quals, directament o indirecta, estava basa-
da la seva remuneració variable). Quan més tard s’ha vist que els actius 
consistents en aquestes hipoteques tenien un valor proper a zero, qui ha 
perdut fins a la camisa no han estat mai els directius que van contribuir a 
concedir el crèdit, sinó els titulars de les hipoteques, els accionistes del 
banc (els que ja ho eren o ho han arribat a ser en el procés), alguns dels 
creditors dels bancs (en el cas espanyol, els titulars de les accions prefe-
rents) o els contribuents que han hagut de córrer a rescatar els bancs per 
evitar que tothom perdés els seus estalvis.
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A principis del segle XX, no obstant això, aquests problemes pràctica-
ment no existien. Les empreses eren en la seva majoria familiars (als Estats 
Units i a la resta del món), dirigides pel propietari que havia estat l’empre-
nedor, pels seus descendents, o per algun familiar que tenia una part impor-
tant de la propietat.

Això va ser canviant amb el temps, i, segons Murphy (2012), entre 
1895 i 1904 gairebé dues mil empreses industrials petites es van combinar 
per formar 157 corporacions de grans dimensions, en les quals el treball de 
la direcció va passar de ser exercit pels propietaris a ser-ho per professio-
nals que tenien qualitats directives, però que no tenien cap part substancial 
de la propietat. Just abans de començar la Depressió, els 2/3 de les grans 
empreses tenien incentius basats essencialment en el benefici. En general, 
aquestes remuneracions eren molt més baixes que les d’ara, i encara que la 
part variable era de l’ordre del 40% del total de la remuneració, el total no 
era gaire alt perquè, com diem, les remuneracions no ho eren, tot i que hi 
havia excepcions importants que, en termes reals (és a dir, ajustades per la 
inflació), no es van tornar a veure fins als voltants del 1970.

Durant els feliços anys 20 les qüestions relacionades amb la remune-
ració eren poc controvertides. Els professionals i l’opinió pública en ge-
neral acceptaven els salaris alts que (per a l’època) existien perquè les co-
ses anaven bé. Però això va començar a canviar amb la Depressió. En certa 
mesura, és similar al que ha succeït en els últims anys, encara que ara, fins 
i tot en els anys bons hi havia algunes crítiques obertes a les altes remune-
racions dels executius, que en ocasions no arribaven a l’opinió pública. 
Però les crítiques han estat molt més grans i han arribat al públic en general 
després d’esclatar la crisi. Començàvem aquest article, precisament, amb 
un parell d’exemples trets de la premsa.

Després de la Depressió, als Estats Units van anar augmentant les re-
gulacions per les quals els salaris executius s’havien de publicar, cada ve-
gada amb més detall, quan abans no es publicaven en absolut. El mandat 
del President Roosevelt i el seu «New Deal» va contribuir a aquesta «dis-
closure» forçada de la remuneració executiva.

Després, a poc a poc, es van anar introduint noves formes de remu-
neració (les famoses «opcions», que suposadament havien de resoldre el 
problema i que no han fet més que agreujar-lo), que es van introduir i van 
anar augmentant de proporcions a partir de finals dels anys 50 (Murphy, 
2012).

Les quantitats absolutes de l’època, no obstant això, eren escasses 
comparades amb les dels últims temps. Segons Frey i Osterloh (2005), el 
1970, un CEO nord-americà guanyava, de mitjana, unes 25 vegades el que 
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guanyava un treballador industrial. Vint-i-dos anys després, la mitjana dels 
CEOs era de 75 vegades el d’un treballador industrial, tenint en compte 
només els salaris i els incentius monetaris. Si mirem tota la renda, incloent 
les opcions exercides, la ràtio en relació al treballador mitjà puja fins a 210, 
i cap als primers anys 2000 ha arribat a més de 500, i més tard fins i tot a 
més de 700. Si no hagués estat per la crisi, no sabem on haurien arribat, 
perquè no semblava que això tingués aturador.

Fins i tot amb la crisi, hi ha molts defensors dels grans salaris, sobre la 
base que els directius fan un treball molt difícil i mereixen ser ben pagats, 
cosa en què estaríem tots d’acord, però que no diu res sobre si hi ha d’haver 
un límit ni, si això és així, quina quantitat comença a ser excessiva. Que els 
salaris els fixa «el mercat», com de vegades s’argumenta, és una fal·làcia 
com poques: el mercat dels alts executius, com el dels futbolistes, està molt 
lluny de ser un mercat ni tan sols acceptablement competitiu. Però, clar, 
quan una empresa ha hagut de rebre ajudes públiques en una quantitat im-
portant es fa difícil justificar al contribuent mitjà que una part d’aquestes 
ajudes vagin a parar a la butxaca dels grans executius, alguns dels quals han 
contribuït clarament a desenvolupar la crisi. De fet, alguns bancs nord-
americans es van apressar a retornar les ajudes públiques quan van poder, 
per evitar les restriccions que aquestes ajudes públiques posaven als grans 
salaris.

La raó que se sol donar per a aquests grans salaris i aquests augments 
és essencialment la intuïtiva que això millora els resultats de l’empresa. Se 
suposa que en una quantitat molt major, clar. Però aquest fet sembla més 
aviat dubtós. Murphy (1999) diu que si bé hi ha suficients dades per argu-
mentar que els CEOs, com els altres executius, responen de manera perfec-
tament predictible a estructures de remuneració disfuncionals, és molt més 
difícil documentar que l’augment en incentius basats en les accions faci 
que els CEOs s’esforcin més i més en l’interès dels accionistes.

Però fins i tot quan realment l’empresa té un augment de beneficis, de 
valor o de qualsevol altra variable financera, es té dret a dubtar en quina 
part contribueixen el CEO o els directius en general, en aquest augment. 
Mintzberg, Simons i Basu (2002) donen algunes xifres. Segons ells, durant 
molts anys, els accionistes van estar quiets i silenciosos en mans dels direc-
tius fins que el moviment en favor del valor dels accionistes va començar. 
Però per aconseguir-ho, ho van fer premiant els directius de manera despro-
porcionada. D’acord amb un estudi que citen («Executive Excess 2001», 
de l’Institut of Policy Studies), el sou dels CEOs va augmentar durant els 
anys 90 un 570%, mentre que els beneficis només van augmentar un 114% 
i el salari del treballador mitjà en un 37%, molt poc més que la inflació 
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(32%). Si la paga dels treballadors hagués seguit la dels directius, el sala- 
ri mitjà hagués estat de 120.491 $ en lloc de 24.668 $ al final de la dècada. 
I el 1999, els salaris dels directius van tornar a pujar un 10,8%, mentre la 
rendibilitat per als accionistes baixava un 3,9%.

«Darrere de tot això hi ha un conjunt d’hipòtesis massiu: que el cap 
executiu és l’empresa, que ell solament és responsable pels resultats, que 
els resultats es poden mesurar i el president executiu pot ser premiat per fer 
el que és millor per als accionistes. Aquesta manera de pensar s’ha refor- 
çat per uns mitjans de comunicació que estan encantats de tenir persona-
litats de les quals parlar i explicacions simples. És típica l’afirmació del  
14 d’abril de 1997 de Fortune: “En quatre anys, Gerstner ha afegit més de 
40.000 milions al valor de les accions d’IBM”. Admetent que Gerstner és 
un bon CEO, es pot dir que ho va fer ell solament?» (Mintzberg, Simons  
i Basu, 2002). Per molt bon treball que faci un directiu, és indubtable  
que qualsevol guany es deu també al treball dels altres, i és materialment 
impossible atribuir una part de l’augment a cada persona que hi ha col-
laborat.

Per les nostres latituds, no tenim estudis rigorosos, principalment 
d’anys enrere. Però no és difícil adonar-se que la situació a Espanya en els 
anys 50 i 60 no era gaire diferent, probablement, a la dels Estats Units al 
començament del segle XX: unes remuneracions moderades, basades en un 
sou fix i una part variable, discrecional per part de la direcció. La possible 
retribució variable era molt més petita percentualment, normalment no ba-
sada en paràmetres quantificables, sinó en el criteri subjectiu de la direcció, 
i se l’anomenava «un sobre», que, com els de Bárcenas, eren de color al-
menys gris marengo. Tampoc no és difícil veure que en les dues últimes 
dècades, han augmentat molt tant les quantitats absolutes com el tant per 
cent variable de la remuneració dels directius. Argumentarem més enda-
vant que el sistema «antic» era probablement molt millor que els sistemes 
actuals.

3. Els arguments sobre els incentius

Des que existeixen, les retribucions variables o sistemes d’incentius 
han tingut fortes crítiques. I, curiosament, molt pocs arguments a favor. 
Essencialment un: el que «els beneficis potencials de lligar la paga als re-
sultats són obvis» (Baker, Jensen i Murphy, 1988), argument que sol proce-
dir dels economistes més que dels empresaris i professionals de la direcció, 
encara que en aquests últims temps molts d’aquests professionals semblen 
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haver «comprat» l’argument. I en canvi, ja deia Bertrand Russell (1918, 
p.78) que «L’obvietat és sempre l’enemic de la correcció», per la qual cosa 
hauríem d’anar previnguts contra els arguments «obvis». Els autors clàs-
sics en temes de motivació han argumentat sempre que els diners, com a 
motivador, té poca entitat. Així, Herzberg (1968), en un article molt citat, 
deia que el que ell anomenava «KITA» (que vol dir, literalment, puntada al 
cul, ja que són les inicials de «kick in the ass»), pot produir moviment, però 
mai motivació. El que molts no s’adonaven llavors i tal vegada encara no 
s’adonen ara és que el comentari de Herzberg es pot aplicar als premis 
monetaris, que es podrien considerar com una puntada «positiva». Així, 
Slater (1980) diu que «fer que la gent persegueixi diners... només produeix 
gent perseguint diners. Utilitzar els diners com a motivador condueix a una 
progressiva degradació en la qualitat de tot el que es produeix». Herzberg 
afegeix un comentari interessant: el fet que massa pocs diners com a retri-
bució pugui irritar i desmotivar a la persona no significa que més i més 
diners porti a una satisfacció més alta o encara menys a una motivació  
més alta. Més endavant tornarem a aquest punt, que pot ser més important 
del que sembla.

Però potser l’al·legat més fort contra els incentius sigui el d’Alfie Kohn 
(1993), on dóna sis raons per les quals els incentius no poden funcionar.  
En primer lloc, perquè la paga no és un motivador, diu citant a W Edward 
Deming. L’afirmació pot semblar absurda, però quan es pregunta a la gent 
què els importa en aquesta vida, la paga no sol anar més amunt de la sisena 
o setena posició; i fins i tot si les persones estiguessin preocupades només 
pels seus salaris, això no prova que els diners sigui un motivador. La idea 
anterior de Herzberg contribuiria a establir aquest punt.

De la mateixa manera, i en segon lloc, els premis monetaris castiguen, 
o són una puntada positiva com dèiem abans: no rebre un premi que un 
espera, és una puntada tal com Déu mana. De fet, els directius creen uns 
llocs de treball en els quals les persones se senten controlades, no un entorn 
en el qual poden explorar, innovar, aprendre i progressar.

En tercer lloc, els premis trenquen les relacions entre les persones. El 
moviment del «Total Quality Management», molt de moda en aquella èpo-
ca, ho deia ben clar: si tothom empeny el sistema per obtenir guanys indi-
viduals, ningú empeny per obtenir guanys col·lectius. El sistema acabarà 
sense treball en equip i sense qualitat. El supervisor que premia i castiga és 
tan benvingut com quan veiem un cotxe de la policia pel retrovisor. No 
només pels possibles càstigs, sinó perquè fins i tot amb els premis, l’em-
pleat pot ocultar al supervisor els problemes que està tenint, perquè no li 
sembli a qui controla els diners que és incompetent o ineficient.
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En quart lloc, els premis ignoren les raons. Per resoldre els problemes 
que es presenten en el lloc de treball, els directius han d’entendre què els ha 
causat. I de vegades el que fan és utilitzar sistemes d’incentius com un 
substitutiu en lloc de donar als seus subordinats el que necessiten per fer el 
treball ben fet: tractar-los bé, donar-los avaluacions amb esperit positiu i 
donar-los la possibilitat d’actuar per si mateixos, que formen part de l’es-
sència de la bona direcció.

En cinquè lloc, els premis desanimen el prendre riscos. Els empleats es 
limiten a fer el que els han dit que cal fer, més o menys al peu de la lletra 
segons el sistema de premis per poder aconseguir-los, i el que realment 
caldria passa a un segon pla.

Finalment, els premis redueixen l’interès dels treballadors. La motiva-
ció intrínseca, tal com s’ha vingut considerant tradicionalment a la literatu-
ra, disminueix en benefici de l’extrínseca. I això pot succeir amb efectes 
irreversibles.

Fins aquí els arguments de Kohn, que són molt de tipus pràctic i com-
portamental. Però des d’un punt de vista formal, és potser encara més clar 
el que passa, i que ha estat l’origen de molts dels problemes dels últims 
temps, incloent el detonador de la crisi. Aquesta literatura va ser breument 
resumida per Rosanas (2006) sobre les idees originals de Baker (1992) i de 
Gibbons (1998). La idea fonamental és que en qualsevol treball complex, 
no hi ha un resultat fàcilment mesurable en un índex, ni senzill ni com- 
post. Qualsevol indicador és, per tant, imperfecte i, davant dues alternati-
ves d’acció, és perfectament possible que la que és millor des del punt de 
vista dels objectius reals de l’empresa, tant els quantitatius com els qualita-
tius, no sigui la millor en termes de l’indicador de gestió que s’utilitza, sinó 
la pitjor, i que si el directiu (o l’empleat, en general) té una remuneració 
variable en funció d’aquest indicador és probable que, actuant en interès 
propi, esculli l’alternativa pitjor per a l’empresa.

En la crisi, aquest tipus de situacions s’han donat, tant aquí com en 
altres països. En concret, en la qüestió de les hipoteques «subprime», era 
freqüent que el venedor d’hipoteques (o els empleats bancaris, o els seus 
superiors) tinguessin un incentiu basat en el total d’hipoteques concedides 
i que, per tant, tendissin a concedir-ne moltes més del que era prudent.

Una anècdota il·lustra aquest tipus de situacions. En un banc espanyol, 
el nom del qual no citarem, un director de sucursal concedia hipoteques 
d’acord amb els criteris de sempre, és a dir, per un valor inferior al de taxa-
ció, i a persones que tinguessin una renda que raonablement garantís que la 
podien retornar amb els interessos corresponents. Doncs bé, els empleats 
«de baix» i els caps del director de sucursal es van posar d’acord per «treu-
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re’l del mig», posant-lo en una oficina bonica en la qual no tingués cap 
poder de decisió, ja que això perjudicava la remuneració variable d’uns i 
altres, basades en les hipoteques concedides i en el resultat comptable, que 
després s’ha vist que era purament fictici.

En treballs no estructurats, complexos, el resultat dels quals és multidi-
mensional i/o abasta diversos anys, qualsevol sistema d’incentius tindrà 
disfuncionalitats d’aquest tipus. Inevitablement. No val dir que les remune-
racions relacionades amb les accions, com les opcions, fins i tot si són di-
ferides a uns anys després, resolen el problema. No ho fan. Inevitablement, 
els beneficis, els recursos propis, el valor de les accions, o qualsevol altra 
variable, té com a referència immediata els beneficis, els recursos propis o 
el valor de les accions del moment en què es pren la decisió, i s’acaba ma-
ximitzant el benefici a curt termini (Senge, 2000). I com més elevats són 
aquests incentius, pitjor. La crisi actual és una bona prova d’això.

4. Els incentius «febles»

En una conferència pronunciada el 2009 a l’IESE i la Fundació BBVA, 
John Roberts, conegut professor de la Universitat de Stanford, coautor amb 
Milgrom d’un llibre clàssic sobre l’Economia de les Organitzacions, feia 
una proposta sobre la qüestió dels incentius que, tot i que no és gaire con-
creta, sí que dóna l’esperit que es desprendria de l’anàlisi anterior. Proposa 
els incentius «febles» com una manera de resoldre el problema. Intentarem 
a continuació resumir els seus arguments i complementar-los i reforçar-los 
en alguna mesura amb consideracions que van més enllà de les qüestions 
purament econòmiques.

Però parlem primer de què signifiquen els incentius «forts». Se sol dir 
que els mercats proporcionen incentius «forts» i voldríem ara aclarir el 
significat d’aquesta paraula. Potser la millor referència sobre aquest tema 
són les obres de Williamson, principalment els llibres de 1975 i de 1985, on 
l’expressió que utilitza per als incentius creats pels mercats és la de «high 
powered incentives» en l’original anglès, que podríem traduir per «incen-
tius d’alta potència». És a dir, quan el mercat actua eficientment, l’empre-
sari, alhora prenedor de decisions, recull tots els beneficis que s’originen en 
decisions afortunades, però també carrega amb les possibles pèrdues, in-
cloent les possibles pèrdues d’actius quan les decisions han estat equivoca-
des (Baumol, 1986). No cal estendre’s gaire a explicar què succeeix amb 
les pèrdues avui quan, sis anys més tard, ho podem veure encara diàriament 
en els resultats de la crisi que va començar el 2007. Aquesta posició parteix, 
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però, d’una hipòtesi no gaire realista: és la que els mercats dels factors de 
producció, principalment el mercat de treball, són altament competitius. Per 
tant, segons aquesta hipòtesi, els diferents factors de producció es limiten a 
obtenir el seu preu de mercat, i tot el benefici (o pèrdua) va a l’empresari 
que és qui ha pres la decisió afortunada (o desafortunada).

Caldria afegir, però, que qüestions com aquesta ja les discutien en els 
anys 30 Berle i Means (1932), enmig d’una «Gran Depressió» que, encara 
que avui ens sembli mentida, era molt pitjor que l’actual «Gran Recessió» 
que estem travessant en aquests moments. Berle i Means van fer un diag-
nòstic molt encertat, que encara avui se cita àmpliament, encara que potser 
les seves recomanacions no ho estiguessin tant (Bratton, 2001). És el pro-
blema de la separació entre la propietat i el control, que cau en mans d’uns 
professionals que poden no fer el que està en el millor interès de l’empresa 
i/o de l’empresari, perquè no corren el risc que corre aquest. De vegades, 
per exemple, s’atribueixen a si mateixos, aprofitant-se del seu poder, uns 
salaris que tenen poca justificació, tal com vèiem al principi. Llavors, els 
beneficis d’una decisió poden no anar a qui té el mèrit d’haver-la pres, sinó 
a altres persones o institucions. De fet, és el que diu Baumol (1986) analit-
zant Williamson: quan es posen controls directes en lloc del mecanisme de 
mercat, com per exemple quan una transacció de mercat queda absorbida 
dins de l’organització com a conseqüència d’una fusió, qualsevol intent de 
retenir els «high-powered incentives» no pot ser totalment reeixida. Fins i 
tot en els casos en els quals es posa un incentiu «fort» (és a dir, quantitati-
vament elevat), els actius de l’empresa no pertanyen al directiu que pren la 
decisió, per la qual cosa el risc que aquesta persona sofreix és diferent del 
que sofreixen els propietaris. La inversió en capital especialitzat, tant humà 
com inanimat, es converteix en un cost consumat i, per tant, els que hi in-
corren corren el risc de ser vulnerables a l’explotació aliena. L’exemple 
clàssic de Fisher Body, que abans de fer una inversió especialitzada per a 
General Motors, va preferir ser absorbida per aquesta última empresa, ve  
a la memòria en aquest context.

La veneració que alguns senten per l’economia de mercat des de la 
caiguda del mur de Berlín, juntament amb els «high-powered incentives» 
que aquesta proporciona, poden estar a la base dels sistemes d’incentius 
«forts», és a dir, quantitativament elevats i depenent de resultats mesura-
bles, que s’han establert en les últimes dècades. Amb això alguns pretenen 
duplicar el mecanisme de mercat i proporcionar mitjançant els sistemes de 
control en les organitzacions l’eficiència que se suposa que els mercats 
proporcionen.

Però hi ha un però. Una empresa, operant al mercat, no pot «fer tram-
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pa» amb els clients, ni en qüestions materials ni en qüestions immaterials 
sense que aquests ho vegin tard o d’hora. Pot ser que a curt termini una 
empresa pugui sortir amb la seva de fer uns beneficis superiors als que es 
mereix donant un producte de qualitat inferior o cobrant un preu superior al 
que podria considerar-se de mercat. Però a llarg termini, això no és possi-
ble. En canvi, els incentius dins d’una empresa poden tenir efectes perver-
sos, com hem tractat de mostrar en l’apartat anterior.

John Roberts analitza els incentius en la mateixa línia en la qual s’han 
criticat en aquest article, i posa de manifest els efectes perversos que els 
incentius «forts» han tingut en el cas de les hipoteques, de les obligacions 
garantides per deute, o de les permutes d’incompliment creditici (credit 
default swaps). Llavors estableix les condicions sobre les quals aquests 
incentius «forts» seran disfuncionals, i per tant (com veurem) els incentius 
«febles» poden ser molt millors: (1) quan els índexs de mesura no són gai-
re bons, (2) quan el treball a fer és multidimensional i algunes dimensions 
no tenen mesures prou bones, (3) quan es necessita cooperació; (4) quan es 
vol que hi hagi experimentació, i (5) quan les diferents persones afectades 
(principal i agent, si utilitzem la denominació típica en la teoria de l’agèn-
cia) no estan d’acord en quin és el millor curs d’acció. Explicarem a conti-
nuació aquests cinc punts, però encara mantenint l’esperit de Roberts, fa-
rem alguns comentaris que difereixen del seu original.

En primer lloc, i com ja hem dit, quan es tracta d’un treball complex, 
no hi ha mai un índex de mesura «bo». Els aspectes qualitatius són impor-
tants, els matisos són importants, i això pot produir en l’índex de mesura 
biaixos cap a tot el que és quantitatiu que ja es va posar de manifest en un 
dels articles més citats de la història del management, el de Kerr de 1975. 
Kerr essencialment afirmava que molts dels problemes que es produeixen 
en les organitzacions són deguts als incentius (explícits i implícits) que es 
produeixen en elles. Moltes vegades, cal posar algun incentiu explícit per 
contrarestar els efectes no desitjables d’alguns incentius implícits que te-
nen a veure amb la situació com a tal. Es produeix llavors una fascinació 
amb els criteris «objectius» que fan que es busqui un indicador simple que 
té tot tipus de defectes, entre els quals Roberts assenyala l’existència d’er-
rors en el mesurament.

En segon lloc, precisament perquè moltes de les tasques que es realit-
zen en les organitzacions són complexes, són multidimensionals (multi-
task, en l’original de John Roberts) i són impossibles de valorar de manera 
exacta, objectiva i que no creï disfuncionalitats en els incentius en quina 
mesura un cert grau de compliment d’un objectiu compensa la falta d’un 
altre. Això (en teoria) podria ser un problema senzillament de trobar uns 
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«pesos» adequats per a cada dimensió que ens permetés trobar un índex 
únic que ho resumís tot. Desgraciadament, ja Ridgway s’adonava el 1956 
que això no és possible fer-ho amb objectivitat i garanties, i que sempre hi 
haurà conseqüències disfuncionals. I, evidentment, com més forts siguin 
els incentius, pitjor.

En tercer lloc, quan es necessita cooperació entre els diferents agents, 
els incentius «forts» solen ser disfuncionals, ja que fan que cadascun vagi 
pel seu compte a tractar d’obtenir una mesura millor per a ell, i s’oblida del 
treball d’equip.

En quart lloc, hi ha ocasions en les quals convé experimentar, és a dir, 
intentar trobar fórmules noves per fer el mateix treball o innovar en els 
productes. Podríem fins i tot dir que, en el context actual, la innovació és 
fonamental per a l’èxit de l’empresa. Llavors, la possible aversió al risc de 
l’agent, pot fer que en treballs (com és normal) que siguin repetitius, la 
primera vegada que es fa una innovació es vagi retardant indefinidament 
per assegurar l’incentiu que proporciona «el producte de sempre» o «el 
procediment de sempre».

Finalment, el desacord en quina és l’acció correcta a emprendre a l’em-
presa entre el principal i l’agent. Aquest és un tema important, que sovint 
s’ha tingut poc en compte en comparació de la diferència d’interessos. La 
diferència d’interessos és molt òbvia: si un té una remuneració dissenyada 
per l’altre, i l’altre es queda amb la resta, és evident que depenent de la 
fórmula de remuneració que s’utilitzi hi haurà uns interessos que difícil-
ment estaran alineats. En canvi, se sol posar poca èmfasi en la diferència de 
criteri: quan tant el principal com l’agent volen el mateix, i estan possible-
ment identificats amb els objectius de l’organització (el que sol estar absent 
dels models econòmics de les organitzacions), però l’un i l’altre creuen que 
la manera d’aconseguir-los no és la mateixa. Llavors, Roberts dóna per 
descomptat que els interessos del principal són «els bons» i que l’agent 
hauria d’adaptar-s’hi, i fa la seva anàlisi mostrant com amb incentius 
«forts», l’agent farà el que ell creu que és la millor manera d’aconseguir els 
objectius, i per tant no farà el que el principal voldria. De nou, Roberts 
proposa els incentius «febles».

Aquesta conclusió és certa, però incompleta. De fet, caldria afegir a 
l’anàlisi el fet que en molts casos, la informació (i tal vegada la formació) 
de l’agent és més adequada per prendre la decisió que la que té el principal, 
de manera que si l’agent fa el que ell creu que ha de fer, pot no ser dolent 
en termes d’aconseguir l’objectiu final.
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5. Incentius i remuneració variable

Aquestes dues expressions se solen utilitzar, i s’han utilitzat en aquest 
article fins aquí, de manera perfectament equivalent. Però les conclusions 
de Roberts ens porten a reconsiderar aquesta igualtat, ja que, com veurem 
en un moment, hi ha una distinció que pot marcar la diferència.

Efectivament, Roberts conclou que els incentius «febles» són els bons, 
perquè mostra (a partir de la literatura existent, d’una banda, i per la seva 
pròpia anàlisi per a una altra) que els incentius «forts» poden ser perillosos 
i disfuncionals.

I aquí es pot plantejar una altra pregunta: si els incentius «forts» són 
perillosos, no ho seran també els incentius «febles», encara que en siguin 
menys? O, dit d’una altra manera, no hauríem de considerar la possibilitat 
d’eliminar completament els sistemes d’incentius? Roberts no sembla ni 
considerar-ho, però no dóna cap raó per posar-los en pràctica. De fet, pro-
bablement no va més enllà de la idea intuïtiva de la qual parlàvem al co-
mençament que lligar resultats i remuneració no pot ser dolent. Però, pre-
cisament, hem vist com sí que pot ser-ho. De fet, en qualsevol treball d’una 
mínima complexitat (i el treball directiu ho és sempre) les cinc condicions 
que examina Roberts es donen totes sempre. Per tant, no hi haurà pràctica-
ment cap situació en la qual els incentius «forts» no siguin disfuncionals. 
Per tant, fins i tot per als «febles» cal tenir una bona raó per posar-los en 
pràctica. Pensem que n’hi ha, de fet, dues. Vegem-les per acabar, amb la 
intenció en part, com hem dit, de reforçar la conclusió de Roberts.

En primer lloc, l’existència d’incentius implícits en qualsevol tipus de 
situació, que Kerr (implícitament també) posa de manifest en el seu article, 
fa que hàgim de considerar la conveniència de fer alguna cosa per compen-
sar els incentius implícits que siguin disfuncionals. De fet, la idea intuïtiva 
de la qual venim parlant tota l’estona té a veure amb un incentiu implícit en 
qualsevol situació en la qual es treballi amb un sou fix exclusivament: la de 
no posar l’esforç necessari per obtenir els resultats que es desitgen. De fet, 
si les persones tinguessin exclusivament motius de tipus econòmic i tin-
guessin, com se suposa en alguns models d’agència, aversió al treball, és el 
que farien: només «cobrir les aparences» per evitar un possible acomiada-
ment, i minimitzar l’esforç i el treball realitzat.

Però l’ésser humà no té únicament motius de tipus econòmics, o extrín-
secs, com s’ha dit moltes vegades en la literatura. També té motius intrínsecs 
(és a dir, tots aquells que tenen a veure amb fer un bon treball, aprendre, 
desenvolupar-se professionalment, etc.) I d’aquells que Rosanas (2013) 
anomena transitius, és a dir, els que tenen a veure amb satisfer les necessi-
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tats dels altres, entre els quals assenyalaríem principalment els companys 
de treball i els clients. Sovint, els motius intrínsecs i transitius són crucials 
per aconseguir els objectius, però a ningú no li agrada, per molt que vulgui 
fer un bon treball i/o satisfer les necessitats dels altres, fer-ho cobrant menys 
que un altre que també ho fa. Per tant, un incentiu «feble» que pugui com-
pensar aquestes diferències pot ser prudent a la pràctica.

En segon lloc, i prescindint de quant es cobra, tot ésser humà agraeix 
un cert reconeixement en relació al treball realitzat, quan aquest és en qua-
litat i quantitat suficient. I les bones paraules poden no ser suficients: una 
quantitat de diners pot expressar-ho millor, perquè té un cost per qui inten-
ta expressar-ho, i per tant ho fa més creïble.

És en aquest sentit que volíem diferenciar incentius i remuneració va-
riable. Segons aquest punt de vista, els incentius serien uns pagaments que 
pretendrien «tibar» de la persona per obligar-li a fer el que el principal vol. 
Això, pot ser perillós i és en certa manera censurable, perquè significa con-
dicionar la llibertat d’una altra persona. En canvi, la remuneració variable 
es pot entendre com una compensació, un reconeixement d’una bona labor. 
Podríem posar a l’inrevés el que dèiem més amunt: el fet que més i més 
diners no porti a una satisfacció més alta o encara menys a una motiva- 
ció més alta, no significa que massa pocs diners com a retribució no pugui 
irritar i desmotivar la persona. Una compensació, un reconeixement, mai 
no és censurable i pot constituir fins i tot un deure de justícia. Però sempre 
que es faci en una quantitat «feble», tal com proposa Roberts. I, que, com 
hem dit, no és gaire diferent del que es feia a Espanya fa cinquanta o sei-
xanta anys...
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