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“L’assignació ineficient 
del talent”

José V. Rodríguez Mora 

Hi ha un acudit que diu que el cel és el lloc 

on els cuiners són francesos, els policies són bri-

tànics, els mecànics són alemanys, els amants 

són italians i els banquers són suïssos. En canvi, 

l’infern és un lloc on els cuiners són britànics, 

els policies són alemanys, els mecànics són fran-

cesos, els amants són suïssos i els banquers són 

alemanys. Aquesta broma refl ecteix els diferents 

estereotips, però també, i és per això que la men-

ciono aquí, la idea que l’assignació de persones 

a tasques és important. En aquest opuscle argu-

mentaré que l’assignació del talent a les diferents 

tasques és un factor crític a l’hora de determinar 

el nivell de productivitat d’una societat. Els indi-

vidus difereixen en les seves habilitats. Les feines 

difereixen en les habilitats que requereixen. Per 

tant, no totes les assignacions de persones a tas-

ques serà efi cient. Ens agradaria saber com apa-

rellar persones amb feines, i si el mercat ho fa de 

manera efi cient. 

És fàcil d’entendre que l’assignació efi cient de 

persones a tasques és aquella en què cadascú s’es-

pecialitza en l’activitat amb la qual té un avantatge 

comparatiu i intercanvia amb els altres la seva pro-

ducció. És exactament el mateix resultat que s’ob-

té en el model ricardià de comerç internacional, 

simplement que en lloc de països són les persones 

qui intercanvien la seva producció. Però es tracta 

del mateix concepte.
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tatge econòmic, no relacionat amb les seves capaci-

tats: podria haver heretat un munt de diners mentre 

que d’altres tenen difi cultats per aconseguir crèdits; 

o podria haver heretat una xarxa de contactes que 

poden resultar molt útils al món dels negocis.

Fins i tot en un món més prosaic (i, fi ns i tot, 

amenaçador), el Sr. Maldestre podria pertànyer a 

una ètnia o a grup racial afavorit, podria no parlar 

l’idioma afavorit per l’administració, o podria ser 

home i viure en un país on es discrimina les do-

nes... Així doncs, una primera raó per la qual l’as-

signació del talent pot ser inefi cient és l’existència 

de barreres institucionals o socials que separen el 

que és òptim del que és factible.

L’assignació pot inclús empitjorar quan hi ha ex-

ternalitats associades amb el talent. Imaginem que 

hi ha activitats per les quals l’individu amb més ta-

lent rellevant per aquella tasca no pot apropiar-se 

de tota la retribució que l’esmentada activitat gene-

ra. Per exemple, si un empresari innova és possible 

que només aconsegueixi capturar una petita part 

dels ingressos generats per la innovació. En aquest 

cas seria difícil assolir una assignació òptima del 

talent, donat que la valoració que l’empresa fa de 

la innovació seria inferior a la valoració social. En 

concret, imaginem que el Sr. Maldestre no és mas-

sa bo com a innovador però sap com extreure un 

gran percentatge del valor social de la seva activitat 

empresarial perquè ha heretat habilitats per a això, 

mentre que altres individus amb més talent podri-

en apropiar-se d’un percentatge molt inferior. En 

aquest cas, el producte agregat seria molt més gran 

si els individus amb més talent fossin els innova-

dors. Però precisament a causa del fet que aquests 

individus captarien només una petita part de la re-

tribució, és el Sr. Maldestre qui té l’avantatge relatiu 

en les activitats innovadores.

En defi nitiva, existeixen moltes situacions en 

les quals el Sr. Maldestre podria acabar tenint molt 

Un exemple ens pot resultar útil. Considerem 

el Sr. Maldestre. És la persona que té menys talent 

de tota la societat. El pobre Sr. Maldestre seria el 

pitjor fuster, el pitjor cuiner i, en defi nitiva, el pit-

jor treballador en qualsevol professió imaginable. 

En el nostre exemple, no hi ha cap tasca en la qual 

el Sr. Maldestre tingui un avantatge absolut respec-

te a qualsevol altre individu en aquesta societat. 

Malgrat això, ha d’existir alguna tasca on, fi ns i 

tot el Sr. Maldestre, tingui un avantatge relatiu. Per 

exemple, potser com a fuster seria només una mi-

queta pitjor que la resta, mentre que en totes les 

altres professions seria molt, molt pitjor que els 

altres. Per tant, a l’assignació òptima el Sr. Mal-

destre serà fuster mentre que els altres ciutadans 

realitzaran les altres tasques. Després, al mercat, 

intercanviarà els seus serveis de fusteria per altres 

béns i serveis. Es farà fuster perquè no és un mal 

fuster en termes relatius i, per tant, té un avantatge 

relatiu com a fuster.

Una assignació del talent és òptima quan cada 

ciutadà treballa al sector en el qual té avantatge 

relatiu. Altrament, seria possible incrementar el ni-

vell de producció de la societat modifi cant l’assig-

nació de persones a tasques. Aquesta reassignació 

del talent seria equivalent a l’ús d’una tecnologia 

més efi cient en aquesta economia.

Fins ara, la qüestió és anàloga al comerç entre 

països. Com és el cas del comerç internacional, si 

els mercats funcionessin correctament, l’assignació 

de persones a tasques seria efi cient. El problema 

és que no hauríem d’esperar que els mercats fun-

cionin correctament. Des d’un punt de vista privat, 

el Sr. Maldestre podria tenir un avantatge relatiu i 

fi ns i tot absolut en la realització de certes activi-

tats malgrat tenir fortes mancances de les capacitats 

requerides. Per exemple, imaginem que hi ha una 

activitat altament remunerada. És possible que el Sr. 

Maldestre la realitzi malgrat les seves escasses ca-

pacitats perquè ha heretat dels seus pares un avan-
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(a) Podria haver-hi fallides en el funcionament 

de la societat, de manera que la persona que té 

l’avantatge relatiu no pot fer-lo servir. Per exem-

ple, si hi ha imperfeccions al mercat de capital, un 

individu pobre i brillant podria haver de pagar un 

cost molt elevat per establir una empresa –potser 

una quantitat molt més gran que algú amb menys 

talent però que té accés més fàcil a crèdits. Per 

tant, les fallides de mercat poden induir els agents 

a prendre trajectòries professionals que són su b -

òptimes des del punt de vista de l’interès general. 

Tornarem a aquest punt a la secció 3.1. 

(b) També podria succeir que malgrat que la 

societat fos capaç d’explotar efi cientment el talent 

dels individus, hi hagués inefi ciències en el pro-

cés d’adquisició del talent. Per exemple, persones 

amb potencial per adquirir molt talent podrien ha-

ver d’adquirir-lo en condicions poc propícies pel 

seu desenvolupament (per exemple, en una famí-

lia disfuncional). Així doncs, persones amb me   nor 

potencial podrien acabar tenint més talent a causa 

del fet que han gaudit d’un entorn més propici per 

adquirir-lo. 

O potser els agents podrien percebre equi-

vocadament quin és el seu avantatge relatiu. Per 

exemple, si s’educa un individu sota el paradig-

ma que esforç i sacrifi ci no mereixen la pena, és 

improbable que acabin realitzant grans esforços 

durant la seva vida adulta. Les seves aspiracions i 

els seus objectius seran necessàriament diferents 

dels d’una altra persona idèntica en tots els aspec-

tes excepte pel fet d’haver crescut en un entorn 

que l’ha induït a creure que l’esforç personal té les 

seves recompenses. 

És important adonar-se que el concepte d’efi ci-

ència és notòriament nebulós en aquest últim cas, 

donat que el problema radica en el que l’individu 

vol fer, no en què no fa el que vol. Cal determinar 

en quin sentit és inefi cient que una dona esculli tre-

més èxit en la vida del que un podria preveure, 

donades les seves escasses capacitats; i moltes si-

tuacions en les quals l’assignació del talent en la 

societat esdevindria inefi cient. Algunes d’aquestes 

inefi ciències són evidents, d’altres són més subtils.

1. Tres raons per l’assignació   
ineficient del talent: el paper   
de l’herència

Per què l’assignació del talent que genera el 

mercat pot ser inefi cient? Al cap i a la fi , el Sr. 

Maldestre no té cap interès a perjudicar-se a ell 

mateix. Entre les diferents trajectòries professionals 

que té al seu abast, escollirà aquella que ell percep 

que li reportarà majors ingressos1. Aquesta serà 

l’opció que el mercat assenyala com aquella en la 

qual ell té avantatge relatiu.

Evidentment, si l’assignació del talent és inefi ci-

ent ha de ser perquè el mercat no proporciona els 

senyals adients a les persones a les quals ho hau-

ria de fer. Existeixen tres possibles tipus de causes 

d’aquesta situació. S’han subratllat en cursiva en 

el paràgraf anterior i ens permeten desenredar les 

raons per l’assignació inefi cient del talent.

En primer lloc, tenim la qüestió de la llibertat. 

No es pot assolir l’assignació òptima si s’impedeix 

a algunes persones l’accés a certes ocupacions a 

causa de les qüestions que no tenen res a veu-

re amb l’economia. La coacció és rarament amiga 

de l’efi ciència. A la secció 2 desenvoluparem amb 

més profunditat aquest punt.

En segon lloc, podria donar-se el cas que la 

professió on es pot obtenir el major ingrés no si-

gui la professió on es pot generar el major ingrés. 

Això es pot donar per dos motius. 
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de tenir. Veurem que sovint tot això està relacio-

nat amb el paper de l’herència. Això és així per-

què quan els agents s’enfronten al món no ho fan 

únicament amb els seus talents i habilitats inna-

tes (determinats per la seva composició genètica). 

També ho fan amb els coneixements adquirits en 

el lent i difícil procés de créixer. Ho fan amb els 

recursos fi nancers que els seus pares han decidit 

invertir en ells, els quals no prenen decisions amb 

l’objectiu de maximitzar el retorn, sinó intentant 

garantir el benestar dels seus descendents. 

És un fet: algunes persones hereten avantatges. 

En la mesura que aquests avantatges estiguessin 

correlacionats amb les seves “habilitats innates” no 

hi hauria cap problema amb l’assignació de recur-

sos. El problema radica en què sovint aquest no 

és el cas. Els que hereten capital no són necessàri-

ament els que l’utilitzarien més sàviament. Els que 

creixen exposats a la música i a les arts no són 

necessàriament els més inclinats a apreciar-les. 

Els que obtindrien major rendiment d’un entorn 

intel·lectualment estimulant poden créixer en un 

entorn intel·lectual trist i gris. Els que formen part 

de l’ètnia dominant no són necessàriament els que 

tenen més talent. Per descomptat, les dones no 

són menys capaces que els homes per realitzar la 

majoria de tasques que impediments socials situen 

més enllà de les seves aspiracions. 

Són dues coses: el grau d’herència del “talent 

innat” i qui hereta els avantatges. Si ambdós es do-

nessin simultàniament no hi hauria cap problema. 

Però aquest no és el cas. Existeixen moltes raons 

per a això: (1) Els avantatges que van més enllà 

del “mèrit” són aclaparadorament heretats pels fi lls 

dels rics.3 (2) Aquells que són rics ho poden ser 

per qüestions que van més enllà del seu propi 

talent. I (3) les complicacions de la barreja genè-

tica i el procés d’aparellament indueixen a què el 

“talent innat” (sigui el que sigui) no s’hereta amb 

gran exactitud. 

ballar menys. Pot ser inefi cient en un cert sentit re-

lacionat amb l’educació i l’assimilació, però hem de 

tenir en compte que la societat no pot canviar qui 

és el fi ll de qui i no és fàcil ajustar l’entorn al qual 

els nens estan exposats. Podria ser més efi cient que 

el carnisser criés el fi ll del fuster, però ni el nen, ni 

el fuster, ni el carnisser estarien satisfets amb aquest 

canvi. Tornarem a aquest punt a la secció 3.2. 

Finalment, el mercat dóna senyals equivocats 

quan existeixen externalitats. Quan els agents es-

cullen la seva carrera professional, no tenen en 

compte el valor de les externalitats (positives o 

negatives) que produeixen en la resta d’agents. 

Un exemple: considerem dos agents i una feina 

que requereix unes certes capacitats empresarials. 

Un d’aquests agents (el Sr. Pobrebonnoi) produ-

eix innovacions que generen grans externalitats 

positives per a la societat perquè no pot captar el 

retorn de les seves innovacions. L’altre agent (el Sr. 

Ricbeneit) no té imaginació i és incapaç d’innovar; 

d’altra banda, és molt més efi caç negociant amb 

els sindicats (el Sr. Ricbeneit és un tipus dur), i per 

tant és capaç de retenir una porció major de la 

seva activitat innovadora. El Sr. Ricbeneit gaudeix 

d’una posició més avantatjosa per convertir-se en 

empresari, la qual cosa no és bona per a ningú 

excepte per a ell mateix. Desenvoluparem aquest 

punt a la secció 4. 

Quan haguem vist les raons de l’assignació 

inefi cient del talent, farem tres observacions im-

portants respecte al paper de la distància, la des-

igualtat i els incentius (secció 5.1), el paper de 

la competència i el comerç internacional (secció 

5.2) i també sobre la possibilitat de tenir múltiples 

estats estacionaris. 

Així doncs, per alguna d’aquestes dues raons 

(i, de fet, n’hi pot haver fi ns i tot tres2), el talent 

s’assigna de manera inefi cient quan aquells que 

tenen un avantatge relatiu no són els que l’haurien 
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eixen la meitat, o potser més, de la nostra espè-

cie. Impedir que contribueixin al manteniment 

i a la millora dels altres mitjançant el seu esforç 

infringeix les regles de cooperació pública fins 

al punt que la nostra societat nacional queda 

impossibilitada com un cos humà que té para-

litzada la seva meitat. Tanmateix, les dones no 

són inferiors als homes ni en les seves capacitats 

intel·lectuals ni físiques. [...] La raó per la qual 

les dones es troben desfavorides és la percepció 

que són totalment ignorants i que no saben res 

del dret ni del saber, del benefici ni del dany. 

Moltes són les conseqüències perverses que re-

sulten d’aquesta situació de les dones, comen-

çant per una criança deficient dels seus fills.” 

La cita anterior no pertany a un feminista ra-

dical ni és recent. Va ser escrita per Nanık Kemal 

(poeta i periodista, profeta i predecessor dels Jo-

ves Otomans4) i va aparèixer al diari turc Tarvish-i 

Efkâr l’any 1867.5 

Al llarg del temps i en diferents societats ha 

estat impossible per a les dones aspirar a competir 

en igualtat de condicions per posicions de prestigi. 

És més, això succeeix fi ns i tot a la nostra societat 

i en el nostre temps. En moltes societats simple-

ment se’ls impedeix l’accés a determinades profes-

sions, en concret a aquelles en les quals podrien 

exercir algun tipus de poder. Han estat recloses a 

les seves cases, invertint la majoria del seu temps 

a portar al món nens i a criar-los; a cuidar-se de la 

casa i potser com a mà d’obra complementària en 

activitats agrícoles. Òbviament, la situació ha de 

ser altament inefi cient: la meitat de la població no 

pot contribuir lliurement al comerç. El mercat del 

talent no està funcionant. 

El fet de ser dona no és hereditari,6 donat que 

totes les dones tenen una mare i un pare. Per tant, 

la història anteriorment esmentada sobre la mo-

bilitat social i l’assignació del talent no és aplica-

Per tant, arribem a un dels principals punts 

d’aquest opuscle: la mobilitat intergeneracional és 

un senyal del grau de salut d’una societat. Assenyala 

la qualitat de l’assignació de recursos. Com menor 

sigui el grau de mobilitat intergeneracional (menor 

probabilitat que els fi lls dels pobres siguin rics), més 

probable és que l’assignació del talent en la societat 

sigui inefi cient. Aquesta relació es dóna en la mesu-

ra que els “avantatges” són heretats pels rics, mentre 

que el “talent” sorgeix entre la descendència dels 

pobres amb més probabilitat del que sorgeixen els 

“avantatges”. En parlarem a la secció 6. 

A la resta de l’opuscle desenvoluparem aques-

tes qüestions (les causes de l’assignació inefi cient 

i el paper de l’herència) i acabarem avaluant quant 

sabem sobre mobilitat i què és el que ens pot ex-

plicar sobre l’assignació del talent. 

2. La discriminació empitjora 
l’assignació del talent

Una persona està discriminada quan té (en re-

lació amb una altra persona) un desavantatge en 

l’assignació d’una tasca per motius que no tenen 

res a veure amb la seva habilitat per realitzar l’es-

mentada tasca. En el cas més obvi s’impedeix la 

possibilitat de desenvolupar la tasca. El factor clau 

és que la discriminació afecta l’avantatge relatiu de 

les persones, i no pas a causa de les seves habili-

tats sinó per raons exògenes que no tenen relació 

amb qüestions econòmiques. Les conseqüències 

no poden ser bones. 

La discriminació de les dones. 

“Enguany no es concep cap altre objectiu per 

a les nostres dones que el de tenir nens; se les 

considera com un entreteniment més, com els 

instruments musicals o les joies. Però constitu-
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qüestió diferent de la de discriminació. La discri-

minació és inefi cient, punt. Com més discrimina-

ció existeix, pitjor és el resultat. El fet és que fins i 

tot quan no hi ha discriminació, una situació on la 

participació de la dona fos escassa seria inefi cient 

en la mesura que les preferències i la visió de la 

vida que tenen les dones és una conseqüència de 

l’“adquirit” i no de l’“innat”.

És important assenyalar que, malgrat que la 

condició de ser dona no és hereditària, la manera 

com els nens són educats sí que ho és, i en aquest 

sentit, el grau d’inefi ciència a l’economia podria 

ser una funció dels patrons educatius del passat. 

Les dones que creixen en entorns on es valora i 

s’aprecia l’activitat laboral de les dones són més 

propenses a realitzar activitats al mercat.

La discriminació de trets hereditaris:   
raça o origen ètnic

Que algunes persones, en algunes societats, 

són discriminades per la seva raça o el seu grup 

ètnic és un fet. Existeixen forts arguments per 

creure que les persones que tenen avantpassats 

africans han estat (i molt probablement encara 

són) discriminades en la majoria (sinó la totalitat) 

dels països d’origen europeu. Deixant de banda el 

vergonyós negoci de l’esclavitud, el cas més des-

tacat seria el de Sud-àfrica durant el període de 

l’apartheid. L’assignació no només era injusta, sinó 

també enormement inefi cient perquè la quantitat 

del talent malbaratat prenia proporcions absurdes 

(per no parlar dels recursos necessaris per sostenir 

un sistema irracional). 

La qüestió que voldria ressaltar és que la prin-

cipal diferència qualitativa entre les discriminaci-

ons per qüestió de raça i les discriminacions de 

gènere és el seu component hereditari. En el cas 

de la discriminació de gènere el tret que genera 

la discriminació no és hereditari, mentre que en el 

ble a aquest cas. Bé, almenys no directament. La 

manera com la societat tracta les dones és un tret 

hereditari. 

Respecte a la qüestió de la participació femeni-

na al mercat laboral, el problema de l’efi ciència va 

més enllà de la discriminació. Podríem parlar de 

discriminació de gènere sempre que s’impedeixi 

l’accés a les dones a certes professions malgrat els 

seus (1) talents i (2) inclinacions. Imaginem per 

un moment que es tracta d’una societat on s’edu-

ca les dones de manera que desitgin mantenir-

se allunyades del mercat laboral. Segons aquesta 

“funció d’utilitat”, potser el més efi cient no seria 

que els seus talents s’empressin al mercat laboral. 

Si no hi hagués una força que ho impedís, el mer-

cat assignaria un preu als seus talents de manera 

que el seu grau de participació al mercat de treball 

fos òptim. En aquest cas, no hi hauria discrimina-

ció de cap tipus. Tanmateix, el resultat no seria 

efi cient perquè, almenys en el nostre exemple, el 

fet que a les dones “no els agradin” les activitats 

del mercat de treball no és exogen; depèn de l’en-

torn en el qual han crescut. Que les dones tenen 

una menor participació en el mercat de treball que 

els homes és un fet. Fins i tot en un context sense 

discriminació on les dones preferissin participar 

menys en el mercat laboral que els homes, seria 

una qüestió empírica (que no ha estat resolta) si 

això és efi cient o no. Seria efi cient en la mesura 

que a les dones els agradés participar menys per 

la seva condició inherent de ser dones (maternitat, 

etc.). Seria inefi cient en la mesura que els agradés 

participar menys perquè han crescut en un entorn 

determinat; en la mesura que amb una educació 

diferent es pogués millorar l’“oferta del talent” del 

mercat laboral. Es tracta del debat de l’“innat” ver-

sus l’“adquirit” traduït al seu sentit econòmic. Si la 

tendència de les dones a no participar ve donat 

per l’“innat” el problema és menys crític del que 

seria si el que genera aquests patrons d’oferta és 

l’“adquirit”. En aquest cas estaríem parlant d’una 
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A Viladolenta es discrimina les persones de 

“raça b” de tal manera que de mitjana acaben sent 

substancialment més pobres del que serien si no 

hi hagués discriminació (qualsevol discriminació 

generaria aquesta situació). En canvi, a Vilabona 

les diferents activitats s’assignen a diferents perso-

nes depenent únicament de les seves habilitats. 

Del que ens hem d’adonar és que, en la mesu-

ra que el talent no s’hereta perfectament, el grau 

de mobilitat intergeneracional serà més gran a Vi-

labona que no pas a Viladolenta. A Viladolenta, 

no només el talent, sinó també la raça tenen un 

impacte econòmic; i ambdós s’hereten fi ns a un 

cert punt. Com major sigui el grau en què els trets 

amb contingut econòmic s’hereten, menor serà el 

grau de mobilitat social a la societat. Donat que el 

talent i la raça no estan correlacionats8, a Vilado-

lenta l’herència de trets racials té un component 

econòmic ja que ens serveix per predir la posició 

que tindrà un individu en la societat. Viladolenta 

tindrà menor mobilitat intergeneracional. 

Més endavant veurem que es pot considerar 

el grau de mobilitat intergeneracional com un in-

dicador de la salut de l’economia, de la qualitat 

del procés d’assignació del talent. Tanmateix, cal 

ressaltar que, malgrat ser la principal qüestió que 

tractem, aquest raonament fa referència únicament 

als trets que s’hereten. Per tant, no s’aplica al cas 

de les discriminacions de gènere. 

Existeixen altres formes de discriminació que 

vénen generades per trets hereditaris. Imaginem 

una societat que exerceix una discriminació po-

sitiva cap a la gent atractiva (aconsegueixen mi-

llors feines amb el mateix talent); aquest és un tret 

completament exogen i no econòmic. Imaginem 

que el talent i la bellesa són ambdós hereditaris tot 

i que s’hereten amb certa variabilitat. Com més im-

portants siguin els avantatges que s’hereten, me-

nor serà la mobilitat. Conseqüentment, com més 

cas de les discriminacions de raça o ètnia el tret és 

en gran part hereditari. Conseqüentment, el grau 

de discriminació racial en una societat tindrà un 

impacte en la mobilitat intergeneracional, mentre 

que la discriminació de gènere no el tindrà (al-

menys no de la manera més evident). Parlarem en 

més detall sobre això a la secció 6, però una mica 

d’intuïció pot resultar-nos útil ara. 

El talent podria ser poc hereditari –molt pro-

bablement això és cert en gran part. Pares i fi lls 

tenen en comú trets genètics que correlacionen 

els seus talents i habilitats. Tanmateix, aquesta cor-

relació és lluny de ser perfecta. Certament, el fet 

que es necessiti un pare i una mare per procrear 

implica que els seus fi lls tindran característiques 

d’ambdós, però no idèntiques a cap d’ells. La intel-

ligència i el talent són qualitats altament multidi-

mensionals i en qualssevol d’aquestes dimensions 

els fi lls poden tenir un major o menor “talent” que 

qualssevol dels seus progenitors. 

Les característiques racials són un exemple 

interessant perquè són unidimensionals i perquè 

evidentment són hereditàries. Els fi lls podran tenir 

més o menys talent que els seus pares, però certa-

ment seran de la seva mateixa raça.7 

Com a exemple considerem dues societats, 

anomenem-les Vilabona i Viladolenta. En ambdu-

es conviuen persones de dues “races” diferents, 

els anomenem “w” i “b”. Per a aquest exemple 

suposem que el que anomenem “raça” és simple-

ment una característica perfectament hereditària 

que és observable però que no té cap relació 

amb les característiques productives de l’indivi-

du. Podria ser que les persones de “raça w” tin-

guin la pell verda, mentre que les persones de 

“raça b” la tenen blava. Per simplifi car les coses, 

suposem que ambdós països tenen la mateixa 

composició racial. 
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que no només les fi nanceres. Un també adquireix 

coneixements sobre quines coses poden fer-te ric. 

Al cap i a la fi , els pares que són rics han de saber 

més que els pares que són pobres sobre el que 

fan els rics. Aquest segon tipus d’avantatge és més 

subtil, ja que fa els rics “millors” d’una manera in-

herent, però és també la causa de grans inefi cièn-

cies. Explorarem ara ambdós tipus d’avantatges.

3.1. Imperfeccions al mercat de capital

Entenem per “talent” la capacitat de resoldre 

problemes, idear noves maneres de fer les coses, 

ser bo en l’organització de la producció i en la 

presa de decisions. Donada aquesta defi nició, 

sembla evident que el talent i l’activitat empresa-

rial estan interrelacionats. Les persones amb més 

“talent” també seran els millors empresaris, gaire-

bé per defi nició.

Ara bé, les imperfeccions als mercats de ca-

pital generen assignacions inefi cients del talent 

per dues raons: (1) les activitats empresarials no 

necessiten només talent sinó també capital. (2) 

Quant “talent” té un individu està (en part) rela-

cionat amb la inversió en capital humà. Els pares 

rics inverteixen més en els seus fi lls, fi ns i tot quan 

aquesta inversió té un retorn inferior del que tin-

dria educar altres nois molt intel·ligents, però po-

bres. A continuació, examinem aquests dos punts 

separadament.

Empresaris i empreses

Els problemes d’informació fan que l’accés a fi -

nançament al mercat de capital sigui limitat. Si una 

persona té una gran idea per establir una empre-

sa, però no disposa dels recursos necessaris per 

fi nançar-la, haurà de convèncer un capitalista (o 

bé un banc o la borsa) que el seu negoci generarà 

benefi cis. Cosa que serà difícil, potser impossible, 

sense garantia col·lateral.

discrimina una societat a favor de la gent atractiva, 

menor és la mobilitat social i menys efi cient és 

l’assignació del talent. En general, la discriminació 

ètnica és el cas més interessant per ser el més 

comú, el més obvi i el més hereditari.

3. La persona equivocada per la 
feina equivocada

Recordem la nostra defi nició de discriminació: 

situació on algunes persones són, o bé obligades 

a acceptar feines per raons no econòmiques, o 

bé se’ls impedeix acceptar-les. En aquesta secció 

veurem que l’assignació del talent és inefi cient fi ns 

i tot en societats on no hi hagués discriminació en 

el sentit anterior. La raó és que en totes les socie-

tats hi ha individus relativament rics i relativament 

pobres; ambdós reben una dotació dels seus pa-

res, però els rics obtenen una millor dotació.

El cas més fl agrant es dóna quan persones 

que neixen en famílies riques tenen un accés més 

fàcil a recursos fi nancers que no pas les persones 

nascudes en famílies més pobres. Quan es deci-

deix si realitzar o no una certa inversió, un factor 

clau és l’accés a fi nançament extern. En un món 

amb imperfeccions al mercat de capital, l’accés 

al crèdit és limitat. Pots tenir molt talent, però 

has de demostrar-ho per aconseguir que una ter-

cera persona fi nanci la teva idea. De la mateixa 

manera, jo podria heretar una empresa i acabar 

dirigint-la malgrat no ser la persona més indicada 

per a aquesta tasca. Podria ser millor contractar 

un directiu que tingués més talent que jo, però 

podria desconfi ar del seu comportament i ell po-

dria no tenir sufi cients recursos per comprar-me 

l’empresa.9

Però el fet de néixer en famílies amb una bona 

situació sòcioeconòmica atorga més avantatges 
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ció del talent i un nivell de mobilitat intergenera-

cional baix. I això perquè els pares traspassen als 

seus fi lls molt més que gens i educació: també els 

traspassen la seva riquesa fi nancera.

Imperfeccions del mercat de capital i 

l’acumulació de capital humà

Tenir pares rics és un avantatge quan un s’està 

plantejant realitzar una inversió. Ja sigui a fi  de 

començar una empresa o d’adquirir una educació. 

En un món amb mercats de capital imperfectes, 

l’adquisició de capital humà depèn crucialment 

de la quantitat de diners que els pares es puguin 

gastar en els seus fi lls. Això ha estat àmpliament 

explorat per la literatura econòmica, i s’ha demos-

trat que té conseqüències per a l’efi ciència i el 

creixement econòmic, com va ser posat en relleu 

en l’article seminal de Galor i Zeira (1993).

En la mesura que les imperfeccions del mer-

cat de capital afectin l’adquisició de capital humà, 

les polítiques educatives tindran un gran impac-

te potencial en l’assignació efi cient del talent. Es 

tendeix a pensar que l’accés gratuït a l’educació 

afecta positivament la mobilitat intergeneracional 

i l’assignació del talent (la primera per desvincu-

lar l’educació dels fi lls dels recursos fi nancers dels 

seus pares, la segona per igualar les oportunitats 

de tots els individus). Malgrat això hi ha diferèn-

cies crítiques entre rics i pobres sobre la valoració 

de l’educació, aspiracions i preferències que fa 

que els fi lls dels rics obtinguin més de l’educació 

pública que els fi lls dels pobres. De tal manera 

que l’extensió de l’educació pública podria fi ns 

i tot disminuir la mobilitat social i perjudicar l’as-

signació del talent. Els rics no simplement hereten 

més diners, també creixen en llars on reben més 

incentius a l’ús de l’educació pública. Aquest efec-

te queda refl ectit en l’article de Checchi, Ichino i 

Rustichini (1999) i és també un factor important a 

Hassler, Rodríguez Mora i Zeira (2004).

En canvi, cap altre individu que tingués una idea 

molt menys enginyosa (potser perquè té menys ta-

lent) però que hagi heretat els fons necessaris no 

tindria necessitat de fi nançament extern. La seva 

idea (la pitjor idea) és la que s’acabarà implemen-

tant, i és bastant obvi que això ens allunya de la 

situació òptima.

Com menys efi cient sigui el mercat de capital, 

més important serà la riquesa en la decisió de qui 

serà empresari i, en conseqüència, més inefi cients 

seran les empreses. Això és conegut des de fa 

temps; articles que desenvolupen models per ex-

posar aquesta línia argumental són, per exemple, 

Banerjee i Newman (1993), Erosa (2001), Erosa i 

Gentilhome (2004), o Caselli i Gennaioli (2002).

Un exemple destacat d’aquest problema són 

les empreses familiars, on la gestió de les quals 

passa de pares a fi lls. Sovint, acostumen a ser em-

preses de mida petita o mitjana on el propietari 

és el fi ll o fi lla de l’anterior amo. Suposem que el 

fundador de l’empresa era una persona amb molt 

talent (cosa que és probablement certa donat que 

l’empresa sobreviu durant diverses generacions). 

Això no implica que la seva fi lla tingui el talent 

necessari per dirigir l’empresa tan bé com el seu 

pare.10 Si la fi lla no és gaire bona empresària, po-

dria considerar vendre-la, però potser és difícil tro-

bar un comprador que estigui disposat a pagar el 

preu adequat (sent el valor de l’empresa informa-

ció privada, molt difícil de verifi car). També podria 

donar-se el cas que una empresa dirigida per una 

fi lla sense massa talent sobrevisqui si el mercat en 

qüestió no és gaire competitiu, com es descriu en 

Pica i Rodríguez Mora (2005). En qualsevol cas, 

l’assignació del talent seria inefi cient.

En resum, això ens suggereix que una societat 

on hi ha difi cultats o accés restringit als mercats de 

capital, i/o hi ha una gran incidència d’empreses 

familiars, serà una societat amb una mala assigna-
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3.2. L’educació dels fi lls

La qüestió primordial aquí és el fet que “el que 

defineix un individu” és el producte de barrejar 

les seves habilitats innates amb la formació que els 

seus pares li hagin pogut donar. Els individus crei-

xen en famílies, que és on es dóna gran part del 

procés educatiu. Però els pares difereixen en els 

seus coneixements, en el que poden transmetre 

als seus fi lls, i els fi lls difereixen en les seves ca-

pacitats de benefi ciar-se de les atencions dels seus 

pares. Un exemple molt simple ens pot ajudar a 

entendre algunes de les implicacions que això té.

Seria fantàstic que els fi lls dels músics fossin els 

nens amb més talent musical, però això és bastant 

improbable. Els nens que creixen en una família 

de músics probablement es convertiran en bons 

músics, però no perquè hagin nascut amb un ta-

lent especial per la música sinó perquè els seus 

pares, músics, els han ensenyat els trucs de l’ofi -

ci. Això els pot donar un avantatge relatiu com a 

músics: malgrat que el fi ll del pastisser va néixer 

amb increïbles habilitats innates per la música, el 

xaval mai no les va desenvolupar, perquè mai va 

ser exposat a ella.

L’avantatge relatiu del fi ll del músic serà ser 

músic, i està bé que sigui així, perquè quan sigui 

gran serà millor músic que el fi ll del pastisser... 

tanmateix el resultat hauria estat millor si el fi ll del 

pastisser hagués crescut en la família del músic. 

Aquesta vegada no és culpa del mercat, que fa 

la seva feina ben feta: indica al fi ll del músic que 

es faci músic perquè és millor músic, malgrat que 

el fi ll del pastisser hauria pogut ser-ho. Probable-

ment en aquest exemple no podem esperar a mi-

llorar molt les coses, i hem de considerar l’habilitat 

com a herència del conjunt del talent i de l’entorn 

en el qual s’ha crescut. No obstant això, existeixen 

altres casos on aquest tipus d’històries tenen con-

seqüències més interessants.

Imperfeccions als mercats de capital com a 

discriminació cap als pobres

Les imperfeccions del mercat de capital fun-

cionen d’una manera semblant a la discriminació 

racial o a la de qualsevol altre tret hereditari. Si 

en un cas és un tret “genèticament” hereditari (el 

fet de pertànyer a una certa raça) el que indueix 

a què els fi lls dels pobres siguin pobres (ja que 

ambdós pertanyen a la mateixa ètnia), en l’altre els 

fi lls dels pobres segueixen sent-ho perquè no te-

nen possibilitats (o són reduïdes) d’ascendir d’es-

calafó social, fi ns i tot malgrat tenir talent.

En ambdós casos, les barreres d’accés són 

“construccions socials” dependents no pas de cap 

factor físic, sinó de la interacció entre els indivi-

dus. Podríem imaginar una societat on no hi ha-

gués cap discriminació racial, potser de la mateixa 

manera en què podríem imaginar una societat on 

els mercats de capital funcionessin correctament. 

De fet, fi ns i tot si fos impossible desfer-nos de 

les imperfeccions dels mercats de capital, seria 

possible eliminar els seus efectes negatius: es po-

drien eliminar les diferències de renda mitjançant 

polítiques redistributives, col·locant tothom en el 

mateix punt de sortida. El cas és que en ambdós 

casos és concebible una societat sense aquest ti-

pus de barreres, ni les ètniques ni les que són con-

seqüència d’imperfeccions als mercats de capital. 

Les barreres existeixen només perquè la societat 

les construeix sense que hi hagi fonaments físics 

més enllà del joc i la interacció social.

No totes les diferències en la línia de sortida 

són així. Com veurem a continuació, a més a més 

del talent, existeixen altres diferències entre indi-

vidus que no són “construccions socials” i que no 

es poden eliminar canviant convencions socials o 

mitjançant l’acció pública.
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seus desigs, les seves aspiracions i les seves formes 

d’entendre la vida. Créixer en famílies relativament 

riques, amb un alt nivell educatiu, predisposa a 

tenir una visió de la vida diferent d’aquells que 

creixen en una família de classe treballadora... i a 

reaccionar de manera diferent davant d’eventuali-

tats. Piketty (1995) presenta un model en què la 

percepció sobre quin és el rendiment de l’esforç 

difereix entre rics i pobres pel fet que han estat 

exposats a diferents experiències. Hassler i Rodrí-

guez Mora (2000) presenten un model en el qual la 

quantitat d’informació econòmicament útil que els 

nens reben dels seus pares depèn de la professió 

d’aquests. A Checchi et al. (1999) i a Hassler et al. 

(2004), l’impacte de l’educació pública és diferent 

entre els fi lls dels rics i els dels pobres com a con-

seqüència del nivell educatiu dels seus pares.

El fet primordial és que, en la mesura que els 

fi lls dels rics aprenguin coses que els ajudin a con-

tinuar sent rics i els fi lls dels pobres ho facin en 

menor mesura, es donaran les següents conse-

qüències: (1) l’assignació del talent serà inefi cient i 

(2) el grau de mobilitat intergeneracional serà infe-

rior que si haguessin crescut en ambients similars.

Estem parlant d’un procés lent i complex: créi-

xer, aprendre i adquirir un conjunt de valors i as-

piracions durant anys a la llar dels pares. L’expo-

sició a un conjunt d’experiències específi ques que 

depenen crucialment de com són els teus pares. 

Aquestes experiències (tant bones com dolentes) 

no poden ser compensades per l’educació formal, 

almenys no en la seva totalitat 11. Com en el cas 

del pastisser i el músic, no podem intercanviar 

les llars on el nen pobre amb talent i el nen ric 

sense talent creixen, però això no signifi ca que el 

resultat sigui irrellevant. Afecta, per exemple, la 

visió que li hauríem de donar a l’educació formal, 

en concret a l’educació pública. Potser hauríem 

de posar més èmfasi en “motivar” i no només en 

“informar” els fi lls dels individus relativament po-

Un altre exemple. Diguem que els individus po-

den ser empresaris o treballadors; neixen amb més 

o menys talent, però només els fi lls dels empresaris 

aprenen com dirigir una empresa. Els fi lls dels tre-

balladors poden fer-se empresaris només si el seu 

talent és de tal magnitud que poden superar l’avan-

tatge inicial que els fi lls dels empresaris tenen. En 

aquest cas tampoc no hi ha fallides de mercat, les 

persones que es fan empresaris són els que millor 

ho fan, però el món podria haver estat millor si 

les persones que acabessin sent empresaris fossin 

els que tenien més capacitats innates. Observem 

que dic “podria haver estat millor”, no que podem 

millorar-lo partint de com està. Al marge de la pos-

sibilitat de canviar qui educa a qui, no hi podem fer 

res. Tot i així ens hem de preocupar d’això. 

Ens n’hem de preocupar perquè (1) podrien 

existir externalitats i (2) fi ns a quin punt la rique-

sa dóna un avantatge és endògena al funciona-

ment de l’economia. Desenvoluparem aquestes 

qüestions més endavant, de moment simplement 

notem que com més gran sigui l’externalitat po-

sitiva que genera el talent dels empresaris, més 

inefi cient serà la situació que analitzem. El resul-

tat és ineficient perquè el talent i l’avantatge que 

dóna la riquesa no estan correlacionats a causa 

de l’avantatge inicial dels fills dels rics. Com ma-

jor sigui l’avantatge inicial que tenen els fills dels 

rics, pitjor serà l’assignació del talent. Com major 

sigui l’avantatge inicial, majors seran els efectes de 

l’externalitat. A la pròxima secció analitzarem en 

més detall aquestes qüestions, per ara val la pena 

avançar que aquests efectes poden autoalimentar-

se (una pitjor assignació del talent produeix menys 

mobilitat que produeix una pitjor assignació del 

talent...), generant múltiples estats estacionaris.

El fet és que als fi lls se’ls transmet molt més que 

gens i diners. També se’ls transmet una visió del 

món fi ltrada pels ulls dels pares. Els pares transme-

ten els seus coneixements, els seus contactes, els 
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dividus no obtenen el “retorn” social que les seves 

activitats generen, és a dir, el seu valor des d’un 

punt de vista social. Les externalitats fan que la re-

tribució privada i social del treball difereixi. Com a 

resultat, acaben induint a decisions sobre el tipus 

de carrera professional que, malgrat ser correctes 

des d’un punt de vista privat, són inefi cients des 

d’un punt de vista social.

Podríem considerar els agents com dotats de 

certs “actius”. Per simplifi car les coses, en un pri-

mer exemple suposem que aquests “actius” són el 

talent musical i el talent per cuinar, que hi ha no-

més dues professions (pastisser i músic) i que en 

l’assignació òptima les persones amb més talent 

musical en relació amb d’altres, treballen com a 

músics. Suposem també que els músics no perce-

ben tot el valor del producte de la seva feina: el 

valor social del talent musical d’un músic és més 

gran que la retribució que ell rep. Així doncs, la 

quantitat del talent musical emprat en les activitats 

musicals serà inefi cientment baixa. En general, els 

músics seran persones amb molt poc talent rela-

tiu13 per cuinar, no necessàriament persones amb 

un gran talent musical. I això perquè les persones 

amb molt talent per a ambdues professions es de-

dicaran a ser pastisseres donat que es valora molt 

més aquesta professió: els pastissers reben la tota-

litat del valor de la seva producció, els músics no.

A més del cas de la música, hi ha externali-

tats en moltes altres professions i talents. Potser 

les més importants són les associades a les inno-

vacions creades, induïdes i/o desenvolupades pels 

empresaris. Hi ha molts talents que defi neixen un 

bon empresari. Un d’ells és la capacitat d’innovar i 

d’enfrontar-se a nous reptes. Un altre és la capacitat 

d’organitzar la producció, d’utilitzar la tecnologia 

estàndard i els processos de producció ja imple-

mentats. La diferència entre els dos tipus del talent 

és que el primer indueix a una externalitat: quan 

innoves, d’altres poden seguir-te sense cap cost.

bres. També podria tenir sentit introduir mesures 

especials per donar suport als fi lls dels pobres en 

l’educació de grau superior, potser algun tipus de 

discriminació positiva.

Voldria emfatitzar que existeix una diferència crí-

tica entre aquest mecanisme i l’herència de capital. 

En ambdós casos es tracta de condicions heredità-

ries. En ambdós casos es tracta de persones que te-

nen un avantatge a l’inici de les seves vides, però:

1. Les diferències en el nivell de capital no tin-

drien un impacte en l’efi ciència si no hi hagués 

imperfeccions al mercat de capital. Les diferèn-

cies en l’entorn familiar en què creixen els nens 

tindrien un impacte en l’efi ciència fins i tot si els 

mercats de capital fossin perfectes i no hi hagués 

discriminació.

2. Les diferències en el nivell de capital poden 

reduir-se mitjançant la redistribució. Les diferènci-

es en l’entorn familiar difícilment poden ser reduï-

des d’aquesta manera; són molt més subtils.

Finalment, voldria remarcar que això també és 

rellevant pel cas de les diferències de gènere. Tor-

nant al que vèiem a la secció 2, és possible que les 

dones tinguin una participació menor en el mercat 

laboral per decisió pròpia, però en el cas on això 

sigui degut al fet que han estat induïdes a pensar 

així per la seva educació això serà inefi cient. Al-

menys en el sentit que la producció en aquesta 

societat seria major si haguessin estat educades 

d’una manera diferent.12 

4. Les externalitats distorsionen la 
percepció de l’avantatge relatiu

La presència d’externalitats contribueix a la in-

efi ciència en l’assignació del talent perquè els in-
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convenient, ja que l’avantatge relatiu no dependria 

de l’externalitat. El problema sorgeix quan la cor-

relació entre diferents talents no és perfecta.

La qüestió de les externalitats es combina amb 

la resta de qüestions que hem discutit anterior-

ment. Els efectes negatius de les externalitats per 

l’assignació del talent són més forts com major sigui 

l’avantatge que alguns individus tenen, sempre que 

aquests avantatges no estiguin relacionats amb els 

seus talents sinó amb la discriminació o amb alguna 

forma d’herència de capital o de coneixements.

5. Tres comentaris

5.1. Distància i incentius

Es desprèn de la nostra discussió que com 

menys distància hi hagi entre rics i pobres, més 

efi cient serà l’assignació del talent. Menors diferèn-

cies econòmiques no relacionades amb el talent es 

tradueixen en una major efi ciència econòmica.

Això és cert en tot el que hem discutit, però 

resulta d’utilitat concentrar-nos en els efectes de 

les imperfeccions del mercat de capital i l’herència 

d’actius fi nancers. Clarament, depenent del nivell 

donat d’imperfeccions als mercats de capital, com 

més gran sigui la distància entre rics i pobres, més 

difícil serà per al fi ll amb talent d’una persona po-

bra competir amb el fi ll d’una persona rica. Això 

és així perquè en una societat desigual els fi lls 

dels rics tendeixen a invertir més (ja que tenen 

més capital) i els fi lls dels pobres tenen més pro-

blemes per compensar amb talent les diferències 

de capital, ja que comencen amb menys (i n’han 

d’obtenir més) que si haguessin crescut en una so-

cietat més igualitària. Per tant, aquest mecanisme 

fa que la desigualtat es tradueixi en falta de mobi-

litat i inefi ciència en l’assignació del talent.

Considerem dues professions: empresari i tre-

ballador. Els agents que opten per la professió em-

presarial són els que obtenen una major retribució 

dirigint l’empresa que treballant en ella. Per tant, si 

l’economia genera una generosa retribució a les ha-

bilitats innovadores dels empresaris, el conjunt de 

candidats a empresari estaria format per agents que 

són innovadors. En canvi, si els empresaris són re-

tribuïts principalment per les seves habilitats directi-

ves, el talent innovador seria relativament escàs.

Ara bé, si el creixement econòmic és el resultat 

del procés d’innovació dels empresaris, l’econo-

mia creixeria més com més es retribueixi el talent 

innovador aplicat a les activitats directives. Però 

donat que hi ha una externalitat associada amb el 

talent innovador i no amb el talent directiu dels 

empresaris, això es traslladarà en un ritme de crei-

xement inefi cientment baix. Això ha estat posat en 

relleu a Hassler i Rodríguez Mora (2000), i Galor i 

Tsiddon (1997).

En aquest exemple hi ha dues característiques 

addicionals que són interessants. En primer lloc, el 

grau en què l’economia retribueix dos tipus dife-

rents del talent és endogen d’una manera molt in-

teressant, tractarem aquest tema a la secció 5.3. En 

segon lloc, és més fàcil tenir habilitats directives si 

els teus pares han estat directius, de la mateixa ma-

nera que hem descrit a la secció anterior. En canvi, 

la capacitat innovadora no s’aprèn, o s’aprèn en 

una menor mesura. La tens o no la tens. Per tant, si 

la capacitat innovadora s’hereta, serà a causa de la 

genètica i no de la professió dels teus pares.14 En 

conseqüència, el grau de mobilitat intergeneracio-

nal serà (altra vegada) un bon indicador del nivell 

d’efi ciència en l’assignació del talent.

El que és important per a nosaltres és el grau 

en què el talent que genera l’externalitat es dóna 

de manera simultània amb altres talents. Si es do-

nessin sempre conjuntament no hi hauria cap in-
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guin petites, l’“efecte incentiu” serà perjudicial per 

a l’assignació del talent. Clarament, els efectes de 

la “redistribució permanent” (si és que aquest con-

cepte té sentit) són ambigus. Clarament volem un 

terreny de joc aplanat. Volem igualtat “d’oportuni-

tats”, però ens agradaria arribar a això sense posar 

en perill els incentius que tenen els individus per 

invertir, lluitar i intentar tenir èxit. La redistribució 

té els efectes que hem esmentat abans i altres po-

lítiques poden tenir problemes similars.

En concret, l’impost de successions certament 

contribueix a aplanar el terreny de joc, però a la 

vegada pot generar problemes d’incentius si els 

agents decideixen acumular menys riquesa com a 

conseqüència de la impossibilitat de traspassar-la 

als seus descendents. En els últims anys hi ha ha-

gut una tendència als EUA i a Espanya a eliminar 

l’impost de successions argumentant, en la línia 

de l’“efecte incentiu”, que és un tipus d’impost al-

tament inefi cient. Però donat que aquest impost 

té efectes positius i negatius per a l’efi ciència, la 

qüestió hauria de ser bàsicament empírica. Tan-

mateix, no conec cap estudi específi c que, d’una 

manera clara, hagi tingut en consideració ambdós 

efectes de l’impost de successions. Malgrat això, 

donat que la literatura empírica ha trobat que l’he-

rència que les persones deixen als seus fi lls és bas-

tant inelàstica als impostos, em sorprendria si els 

efectes negatius de l’impost de successions fossin 

grans. Si això és correcte, la recent popularitat de 

les propostes d’eliminar l’impost ha de tenir molt 

més a veure amb la distribució de poder (entre 

aquells que han de deixar herència i aquells que 

no) que amb una política que intenta aconseguir 

efi ciència en l’assignació de recursos.

5.2. La competència millora l’assignació  
del talent

Recordem que el problema apareix perquè 

els fi lls de pobres amb talent tenen difi cultats per 

Com és el cas a Hassler et al. (2004), ens refe-

rim a aquest fet com “l’efecte distància”: com més 

desigualtat hi hagi, més difícil serà compensar els 

desavantatges de néixer pobre. Des d’aquest punt 

de vista la desigualtat és perjudicial. La redistri-

bució aplanaria el terreny de joc i en milloraria 

l’efi ciència.15 

Però això no és el fi nal de la història. La igual-

tat (petites diferències, petita distància) també té 

un impacte en els incentius. Si no hi ha grans dife-

rències econòmiques entre rics i pobres no impor-

ta massa el que faig amb la meva vida... no val la 

pena esforçar-se al màxim per tenir èxit. L’esforç 

personal estaria obstaculitzat per l’aplanament del 

terreny de joc, les persones estarien menys inclina-

des a iniciar inversions si sabessin que el resultat 

fi nal no depèn d’ells. I fi ns i tot hi hauria una con-

seqüència molt més perversa: l’impacte d’aquesta 

disminució dels incentius seria, amb tota probabi-

litat, més fort entre els pobres que entre els rics. 

Aquest fenomen es dóna perquè els rics tenen un 

avantatge no pecuniari associat al seu estatus eco-

nòmic. Em refereixo al tipus d’herència no fi nan-

cera del qual hem parlat a la secció 3.2. Els fi lls 

dels rics han d’esforçar-se menys per tenir “èxit” 

en la vida i, conseqüentment, la presència de me-

nors incentius els afecta menys. La conseqüència 

de tot això és que, a causa de l’“efecte incentiu”, 

més desigualtat es tradueix en més mobilitat social 

i en una assignació més efi cient del talent.

Aquesta discussió i la distinció entre l’“efecte 

distància” i l’“efecte incentiu” són rellevants per al 

disseny de polítiques públiques. Considerem els 

efectes d’haver tingut una política redistributiva 

generosa durant l’últim parell de generacions: la 

distància entre rics i pobres serà menor. En conse-

qüència, la redistribució passada contribueix a la 

mobilitat i a l’efi ciència. Considerem, en canvi, els 

efectes de la redistribució futura. Si les persones 

esperen que les diferències entre rics i pobres si-
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qui esdevé què és endògena: depenent de si els 

empresaris tenen molt talent o molta informació 

els problemes seran nous o no, donat que els em-

presaris amb talent innoven (i devaluen la infor-

mació que poguessin donar els pares) mentre que 

els que no tenen talent no poden innovar.

En general, la manca de competència permet 

la creació de rendes fi ns i tot no relacionades amb 

el talent. Evidentment, si dirigeixes una empresa 

amb força poder de monopoli pots aconseguir be-

nefi cis considerables malgrat no tenir gaire talent. 

El valor de l’herència (fi nancera o incorporada en 

la teva visió del món) és major com menys com-

petència hi hagi. En conseqüència, un menor ni-

vell de competència es tradueix en una assignació 

del talent més inefi cient.

(2) Existeix un altre mecanisme pel qual la 

manca de competència perjudica l’assignació del 

talent. Pica i Rodríguez Mora (2005) demostren 

que hi ha un efecte d’equilibri general pel qual 

més competència indueix a increments en els sa-

laris, que fa que sigui molt més difícil que perso-

nes d’escàs talent acabin sent empresaris. Aquest 

efecte es dóna fi ns i tot quan no hi ha herències.16 

La raó és fàcil de veure: quan la gent amb talent 

decideix fer-se empresari, genera una externalitat 

pecuniària negativa en els altres empresaris, ja que 

incrementen la productivitat i, en conseqüència, 

els salaris que tots els empresaris han de pagar. 

Això implica que alguns empresaris (aquells amb 

menys talent) abandonin el mercat. Això té una 

interessant implicació: davant la decisió d’obrir o 

no els mercats a la competència exterior (1) els 

individus amb molt talent s’oposen a les barreres, 

ja que es poden benefi ciar d’un major mercat; (2) 

els que tenen molt poc talent (els pobres) també 

es benefi cien d’una obertura a l’exterior, perquè 

es benefi cien de salaris més alts induïts per la ma-

jor competència; i fi nalment, (3) hi ha un grup 

d’individus amb nivell del talent mitjà que s’opo-

competir amb fi lls de rics amb menys talent a cau-

sa dels avantatges que aquests segons hereten. El 

problema, per tant, ha de ser major com més im-

portants siguin els avantatges que hereten els “rics” 

i menor com més important sigui el talent per de-

terminar les tasques que es realitzen. Si el talent 

és crític, l’assignació de recursos pot ser “injusta” 

(perquè, concebiblement, els fi lls dels rics poden 

viure molt millor que els dels pobres), però gaire-

bé tautològicament, no pot ser inefi cient. Així, la 

següent pregunta que ens fem és, què determina 

el valor del talent? En quines circumstàncies és 

més determinant el talent?

La resposta, gairebé òbvia, és que la competèn-

cia incrementa el preu (el valor) del talent, millo-

rant-ne l‘assignació, i això per diverses raons.

(1) L’ essència de competir és fer-li la vida di-

fícil al teu competidor. Crear-li problemes. I l’es-

sència de tenir talent és ser capaç de solucionar 

problemes als que no t’havies enfrontat abans. 

Així, com més competència hi ha, més important 

és tenir talent per sobreviure.

Un exemple d’aquest tipus de relació és Hass-

ler i Rodríguez Mora (2000), on els nens tenen dos 

tipus d’actius: la seva intel·ligència i la informació 

que reben dels seus pares sobre com funciona el 

món. La diferència entre aquests “actius” és que la 

intel·ligència permet solucionar problemes als que 

un no s’havia enfrontat abans, mentre que la infor-

mació ajuda amb els problemes que han sorgit an-

teriorment. Si els problemes als que s’enfronta un 

empresari són essencialment els mateixos als que 

es van enfrontar els empresaris d’una generació 

anterior, ser fi ll d’empresari té molt valor, i tenir 

talent té necessàriament menys valor. Altrament, 

si els problemes són nous, la informació que po-

guessin donar els pares està molt devaluada i, en 

canvi, el talent té molt més valor. És interessant 

observar que en aquest context la determinació de 
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societats ex-ante idèntiques, que tenen accés als 

mateixos recursos (humans i físics), però per raons 

històriques tenen diferents estructures socials.

Considerem Vilapobre. La seva classe empresa-

rial consisteix principalment en fi lls d’empresaris 

de l’anterior generació. Des del punt de vista del 

seu nivell intel·lectual, són una mostra aleatòria 

del total de la població, i per tant tendeixen a la 

mediocritat. No són massa innovadors i no pro-

dueixen canvis substancials al món. Malgrat això, 

s’enfronten a reptes econòmics i aprenen d’ells. 

Poden assessorar els seus fi lls sobre quines són les 

millors decisions de la seva carrera professional.

Això és sufi cient perquè els fi lls dels empre-

saris es posin al capdavant –seran els empresa-

ris de la pròxima generació. En conseqüència, la 

intel·ligència de la classe empresarial de Vilapobre 

es mantindrà en la mediocritat. Els vilapobrencs 

tindran un creixement econòmic baix durant les 

pròximes generacions.

D’altra banda, a Vilarica la situació és diferent; 

els empresaris són els individus més intel·ligents 

de la societat, i innoven, generant creixement. Fan 

que el món canviï ràpidament i que la informació 

que els poden transmetre als seus fi lls es depreciï 

tan de pressa que tingui poc o cap valor. La se-

güent generació d’empresaris estarà formada per 

aquells que posseeixen una gran intel·ligència, i 

els habitants de Vilarica gaudiran d’un alt i consis-

tent creixement econòmic.

6. Mobilitat intergeneracional  
i l’assignació del talent

Com hem vist, la mobilitat intergeneracional 

és un indici del grau d’efi ciència en l’assignació 

del talent.18 Això és així perquè (1) la barreja ge-

sen al lliure comerç i estan a favor de les barreres. 

Aquestes són les persones que, si no hi hagués 

competència, serien empresaris (i es benefi ciarien 

de rendes de monopoli), però com a resultat de la 

competència veuen els seus ingressos d’empresa-

ris reduïts, fi ns al punt que alguns d’ells preferei-

xen ser treballadors.

En ambdós casos la moralitat és la mateixa: la 

competència millora l’assignació del talent.

5.3. Retroalimentació

Hem vist com més competència genera una 

millor assignació del talent. La relació de causa-

litat també funciona en l’altre sentit: una millor 

assignació del talent indueix a un major grau de 

competència. A la resta d’aquesta secció, reprenc 

els arguments de Hassler i Rodríguez Mora (2000). 

Als agents amb talent els resulta més fàcil innovar. 

És part del que normalment anomenem “talent”, 

o potser hauríem d’anomenar-lo més específi ca-

ment “intel·ligència”. En qualsevol cas, els empre-

saris que són innovadors (són bons lluitant amb 

problemes nous) són els que generen una exter-

nalitat: ells innoven, els altres els imiten. Com més 

alt sigui el nombre de directius intel·ligents, més 

innovació hi haurà en l’economia i més grans se-

ran les difi cultats d’aquells que lluiten per adaptar-

se a les innovacions. Com més gran sigui el con-

junt de directius amb talent, més alt serà el nivell 

de creixement econòmic i menor serà el valor de 

l’“herència” que rebin els fi lls dels empresaris en 

forma d’informació.

L’efecte retroactiu és evident: una millor as-

signació del talent promou un entorn competitiu 

on es valora molt el talent i poc l’herència. Això 

genera alhora una bona assignació del talent. En 

conseqüència, la multiplicitat d’“equilibris”17 és 

possible. Podem visualitzar el resultat amb la histò-

ria de dues societats. Vilarica i Vilapobre són dues 
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titzar és que la societat es torna més eficient en la 

mesura que la relació entre el futur dels fi lls i dels 

seus pares es torna menys prominent. Trobo això 

molt més potent que dir que una baixa mobilitat 

és injusta. És difícil pensar sobre justícia social, ja 

que el que és just per a uns és injust per a d’al-

tres. En canvi, el concepte d’efi ciència és molt més 

potent; si una assignació és inefi cient, ho és per a 

tots. La societat (en global) podria estar millor.

Per tant, l’estudi empíric de la mobilitat inter-

generacional ens proporciona un mirador per ob-

servar el grau d’inefi ciència en l’assignació del ta-

lent d’una societat. Desafortunadament, no és una 

qüestió exempta de problemes.

Òbviament, hem d’estar previnguts quan ana-

litzem factors no hereditaris que afecten l’assigna-

ció del talent, principalment les discriminacions de 

gènere. El que puc dir és que és un problema im-

portant que mereix ser estudiat directament i per 

la mateixa raó: no només perquè és injust, sinó 

també perquè és inefi cient. Primer analitzarem la 

qüestió de la mobilitat i més endavant l’evolució 

de les discriminacions de gènere.

La mesura de la mobilitat social

Estimar el nivell de mobilitat intergeneracional 

és notablement difícil. La raó és que per fer-ho 

directament i d’una manera que sigui comparable 

al llarg del temps i dels països requereix una base 

de dades de panell ridículament llarga i extensa. 

En general, aquestes dades no estan ni estaran dis-

ponibles.

L’enfocament clàssic utilitza dades de panell 

per estimar la correlació entre els ingressos dels 

pares i dels fi lls. La regressió típica té com a va-

riable dependent el logaritme dels ingressos dels 

fi lls i com a variable independent el logaritme dels 

ingressos dels seus pares. El paràmetre estimat 

nètica i el fet que el procés d’aparellament sigui 

una qüestió complicada i multidimensional asse-

gura que el talent innat sorgeix tant entre els fi lls 

dels pobres com entre els fi lls dels rics, mentre 

que (2) els avantatges no relacionats amb el talent 

els reben aclaparadorament els fi lls dels rics. Si 

el grau de mobilitat és alt, ha de succeir que un 

nombre considerable de fi lls de pobres (suposa-

dament amb talent) són capaços de superar els 

desavantatges associats a l’entorn on han crescut. 

Per tant, un nivell relativament alt de mobilitat in-

tergeneracional és un senyal que el talent (i no els 

avantatges heretables i no productius) determina 

qui està a la cúspide. D’altra banda, un baix nivell 

de mobilitat indica que una societat està malalta, 

on els individus que estan al nivell més alt han 

estat protegits de la competència. Molts d’ells no 

són els més adients per a la tasca que realitzen. 

Malgrat això, gaudeixen de cert èxit econòmic 

(comparat amb els altres) gràcies als avantatges 

que hereten de seus (brillants) pares.

Una societat de baixa mobilitat intergeneraci-

onal no només és injusta, sinó també inefi cient. 

No hi ha confl icte entre efi ciència i equitat quan 

incrementem la mobilitat social: com més es dóna, 

més justa i efi cient és una societat. En aquest as-

pecte la mobilitat social (senyalitzant la “igualtat 

d’oportunitats”) és conceptualment molt diferent 

de la desigualtat d’ingrés o de renda, on cap la 

possibilitat que entrin en confl icte.

La qüestió principal aquí no és la relació entre 

mobilitat intergeneracional (igualtat d’oportuni-

tats) i equitat. El que vull emfatitzar és el fet que 

la mobilitat intergeneracional és un indicador del 

nivell d’eficiència d’una societat. Òbviament, si hi 

ha més mobilitat també hi ha més justícia social, 

donat que tots tenen les mateixes oportunitats in-

dependentment de l’entorn del qual provinguin. 

Poques persones discutirien això, i no és el que 

vull emfatitzar. El cor de la qüestió que vull emfa-
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molt imprecisa de l’ingrés al llarg de la vida labo-

ral, especialment per a les persones amb un alt 

nivell educatiu.19 

3. Les mostres estan esbiaixades, donat que la 

taxa d’abandonament de la mostra és diferent per 

a diferents grups de la població. La classe mitjana 

tendeix a estar sobrerepresentada a la mostra fi nal, 

mentre que pobres i rics (per als quals la mobilitat 

pot ser menor) estan escassament representats en 

relació amb la seva proporció en la població. 

4. Òbviament requereix temps construir una 

base de dades de panell. Fet que obstaculitza la 

possibilitat d’estudiar les dinàmiques de la mobili-

tat intergeneracional.

En conseqüència, les mesures de mobilitat in-

tergeneracional obtingudes utilitzant mètodes tra-

dicionals (1) són escasses, a causa de la difi cultat 

d’aconseguir les dades, (2) són difícils de compa-

rar entre països (Solon (2002)) i (3) són difícils (o 

impossibles) de comparar al llarg del temps. 

Aquest lamentable estat en què es troben els 

nostres coneixements empírics sobre la matèria 

contrasta amb el reconeixement de la seva impor-

tància. En conseqüència, durant els últims 15 anys 

s’ha tret el màxim partit possible als mètodes tra-

dicionals (i, sorprenentment, hem après molt més 

del que un esperaria, donades les restriccions); 

però, al mateix temps, s’han estat buscant maneres 

de sortejar els problemes derivats de la falta de da-

des de panell de sufi cient cobertura longitudinal. 

Què hem après?

Per començar, sabem que el grau de mobilitat 

és força menor del que es pensava fa 15 anys. 

L’article fonamental d’aquesta literatura és de So-

lon (1992). Abans de la seva aparició, les estima-

cions de mobilitat social disponibles (escasses i 

determina l’elasticitat dels ingressos dels fi lls res-

pecte als dels seus pares. Sovint es considera que 

el “grau” de mobilitat social és igual a 1, menys 

aquesta correlació.

Fins i tot aquest simple enfocament resulta so-

vint difícil d’implementar. El primer problema és 

que es necessita un panell que cobreixi com a mí-

nim 30 anys. Un panell d’aquesta longitud només 

ens permetrà aproximar les rendes de les dues ge-

neracions. Per mesurar realment l’ingrés de tota la 

vida laboral de pares i fi lls necessitaríem un panell 

de cobertura longitudinal del voltant de 85 anys. 

Aquest tipus de panell simplement no existeix.

Per tant, si es vol mesurar el grau de mobilitat 

intergeneracional cal acceptar compromisos. Amb 

el mètode tradicional cerques les dades de panell 

que puguis trobar. Quan les tens has de lluitar 

amb un conjunt de problemes ben coneguts, al-

menys des de Solon (1992):

1. Allò que ens interessa per mesurar la mo-

bilitat intergeneracional és la renda total de pares 

i fi lls al llarg de tota la seva vida. Però aquesta 

informació no existeix i com a molt existeixen al-

gunes observacions de la renda d’uns i d’altres. El 

problema és que al llarg de la vida d’un individu 

la seva renda puja i baixa. Utilitzant la renda d’un 

any per extrapolar la de tota la vida afegeix con-

fusió en els mesuraments. Això genera un biaix a 

l’alça de les estimacions de mobilitat intergenera-

cional: a causa d’aquesta aproximació, la correla-

ció estimada entre els ingressos de pares i fi lls serà 

menor que la correlació que en realitat hi hagi 

entre la totalitat dels seus ingressos al llarg de les 

seves vides laborals.

2. Els ingressos dels fi lls tendeixen a ser me-

surats a l’inici de les seves carreres professionals. 

Això tendeix a produir un biaix, donat que l’ingrés 

d’aquests primers anys pot ser una aproximació 
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utilitzant el Panell Familiar de la Comunitat Eu-

ropea. Desafortunadament, aquestes estimacions 

són comparables entre països només en la mesura 

que els biaixos que el panell implica (en concret 

els que es produeixen per la curta edat dels fi lls) 

són similars (cosa que és dubtosa, tot i que es trac-

ti de la mateixa enquesta). No obstant això, és la 

comparació entre països més detallada que tenim, 

encara que només s’hi incloguin països europeus.

Sobre la resta del món pràcticament no en sa-

bem res: hi ha algunes estimacions per Sud-àfrica 

(Hertz (2001)), Brasil (Dunn (2004) i Ferreira i Ve-

loso (2004)), Singapur (Ng (2007)) i Malàsia (Li-

llard i Kilburn (1995)) i per a alguns països més a 

Grawe (2004). Aquestes estimacions normalment 

estan fetes amb informació retrospectiva sobre els 

pares. 

Malauradament, (excepte en el cas EUA/paï-

sos nòrdics) aquestes estimacions són molt difícils 

de comparar entre països, com s’explica en Solon 

(2002). La raó és que provenen de diferents bases 

de dades que tenen nivells diferents d’errors de 

mesurament i diferents problemes d’abandó selec-

tiu de la mostra. Per tant, podem comparar el ni-

vell de desigualtat dels ingressos entre països però 

no el nivell de mobilitat intergeneracional. Això fa 

que sigui difícil establir com les diferents políti-

ques redistributives afecten el grau de benestar, i 

la igualtat d’oportunitats. 

El problema s’ha agreujat en les últimes dèca-

des a causa del fenomen, àmpliament documentat, 

de l’augment de la dispersió de la renda. Desafor-

tunadament, no sabem si això ha anat acompanyat 

d’un descens en la mobilitat intergeneracional dels 

ingressos.20 En el cas dels EUA, recentment han 

aparegut diversos articles (Lee i Solon (2006), i 

Hertz (2007)) que demostren que la divergència de 

les estimacions obtingudes es deu al reduït abast 

de les mostres d’on provenen, del biaix relacionat 

només per als EUA) indicaven gairebé sempre que 

la correlació entre els ingressos de pares i fi lls era 

baixa (alta mobilitat social). Per exemple, en Beh-

rman i Taubman (1985, 1990) o en el treball de 

Becker (per ex., 1967, 1979, 1986) trobem corre-

lacions al voltant del 0,2. L’article de Solon (1992) 

va demostrar que les estimacions prèvies estaven 

esbiaixades i per tant eren enganyoses, i que l’ac-

cés a dades de panell d’àmplia cobertura temporal 

podria reduir aquest biaix, augmentant la precisió 

de l’estimació de l’ingrés tant de pares com de 

fi lls. Estimacions posteriors, realitzades per altres 

autors utilitzant la metodologia de Solon, van ob-

tenir correlacions al voltant del 0,4; el nivell de 

mobilitat social que d’aquí es dedueix és molt més 

baix del que anteriorment s’havia pensat. Aquesta 

autocorrelació (0,4) s’ha convertit en el número 

de “consens” per indicar la mobilitat social dels 

EUA durant l’últim terç del segle passat, ja que s’ha 

obtingut repetidament utilitzant diferents bases de 

dades.

També sabem que, contràriament a la creen-

ça àmpliament estesa, probablement el grau de 

mobilitat no és superior als EUA que a Europa, i 

sens dubte és menor en els EUA que en els països 

nòrdics. Existeixen diverses estimacions per a di-

ferents països europeus que s’han calculat seguint 

la metodologia de Solon. En els països nòrdics és 

relativament fàcil aconseguir dades de panell del 

tipus necessari. En conseqüència, tenim millors 

estimacions: Björklund i Jäntti (1997), i Osterberg 

(2000) proporcionen estimacions per a Suècia, Os-

terbacka (2001) mesura la mobilitat de Finlàndia i 

Björklund et al. (2002) per a altres països nòrdics 

(i intenten comparar els seus resultats amb les es-

timacions d’EUA). Addicionalment, tenim estima-

cions per a la Gran Bretanya (Dearden, Machin i 

Reed (1997)), per a Alemanya (Wiegand (1999)); 

(Couch i Dunn (1997)) i per a Itàlia (Checchi et 

al. (1999)). Recentment, Comi (2003) ha propor-

cionat estimacions per a 12 economies europees 
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Demanden dades amb informació familiar que no 

són fàcils d’obtenir i que faria la comparació entre 

mostres difícil (per la mateixa raó que les dades 

de panell). (2) Addicionalment,21 aquests mètodes 

no ens permeten fer inferències sobre la incidèn-

cia directa de la situació econòmica dels pares, 

sinó simplement estimar l’efecte de l’entorn fami-

liar. Una altra forma d’escapar de les dades de pa-

nell és aproximar l’ingrés dels pares basat en altra 

informació disponible. Per exemple, Aaronson i 

Mazumder (2007) utilitzen mostres àmplies dispo-

nibles en el cens dels EUA i utilitzen l’estat en el 

qual va néixer cada nen i li assignen uns ingressos 

al fi ll igual al nivell mig d’ingressos d’aquest estat 

en la data en la qual el nen va néixer. Seguidament 

utilitzen un estimador de dues etapes per generar 

sèries temporals consistents en la mobilitat inter-

generacional. Els seus resultats són interessants: 

van constatar que la mobilitat va augmentar del 

1950 al 1980 però que va experimentar una forta 

baixada des del 1980. 

Tradicionalment, fora de l’àmbit de l’economia, 

en lloc d’utilitzar els ingressos per mesurar la mo-

bilitat social s’ha utilitzat una mesura del “pres-

tigi social” de la professió de pares i fi lls (Dun-

can, Featherman, i Duncan (1972)). El problema 

d’aquesta estratègia és que (almenys per als eco-

nomistes, encara que en aparença no és així per 

als sociòlegs) resulta difícil jutjar el prestigi social 

de les professions, i especialment la seva evolució 

temporal. Fins i tot si ho sabéssim, seria difícil in-

terpretar el seu signifi cat. El fi ll d’un metge molt 

famós que resultés ser un metge de capçalera, 

quedaria refl ectit en aquest estudi com a persis-

tència de l’estatus. 

Per tant, en resum: en sabem molt però que 

molt poc. 

Un possible camí a seguir seria el que utilitzem 

en un projecte on estic involucrat (Güell, Rodrí-

amb l’edat, prèviament esmentat, i amb l’abandó 

selectiu de la mostra (per exemple, Mayer i Lopoo 

(2005), i Fertig (2007)). Tot això fa que l’evidència 

de l’evolució temporal de la mobilitat intergenera-

cional sigui inconclusiva. Pel cas de la Gran Breta-

nya, Blanden et al. (2004) suggereixen un descens 

en la mobilitat entre dues generacions (les nascu-

des el 1958 i el 1970, respectivament). En aquest 

cas, és difícil d’interpretar l’estimació de l’evolució 

temporal del grau de mobilitat intergeneracional 

perquè pateix de molts dels problemes que obser-

vem en les comparacions entre països: per exem-

ple, utilitzen bases de dades de panell diferents 

per a cada generació. De moment, no existeix cap 

base de dades que cobreixi totalment l’interval de 

temps de vida de tres generacions (més de 100 

anys) que ens permetria observar la tendència de 

la mobilitat. Fins i tot si n’existís una, els proble-

mes de l’abandó selectiu de la mostra la farien de 

dubtosa utilitat. 

Davant aquests problemes, els economistes 

han estat buscant mètodes alternatius amb menor 

dependència de dades de panell. Per exemple, hi 

ha una literatura que estudia germans. Atès que 

pertanyen a la mateixa família, la similitud en èxit 

econòmic quan són adults és indicatiu de la im-

portància de l’entorn familiar. Un estudi represen-

tatiu utilitzant aquest enfocament és el de Solon et 

al. (1991). Una altra alternativa és estudiar veïns 

en lloc de germans, perquè els veïns tendeixen 

a tenir un entorn socioeconòmic similar. Vegeu, 

per exemple, Page i Solon (2003). Dahan i Gaviria 

(2001) comparen la correlació entre ingressos de 

germans per a diferents països americans; Levine i 

Mazumder (2007) estimen la correlació de diverses 

mesures de benestar econòmic entre germans als 

EUA per a dues generacions i troben que aquesta 

correlació és major per als homes que van entrar 

al mercat laboral durant els 80 que durant els 70. 

Malgrat l’aparent atractiu d’aquests mètodes, tenen 

dos problemes que en difi culten la utilització. (1) 
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Apliquem la nostra metodologia per demostrar 

que, a Catalunya, els cognoms tenen un gran con-

tingut informatiu i que tenen les característiques 

esperades sobre la base del nostre model. També 

vam mostrar que els cognoms són una bona apro-

ximació de l’origen ètnic (regional) dintre d’Espa-

nya i utilitzem aquest fet per controlar pels efectes 

ètnics. Trobem que el contingut informatiu dels 

cognoms ha augmentat amb el temps, indicant 

una disminució substancial en el grau de mobili-

tat. Ha augmentat per dues raons. (1) El valor de 

tenir un cognom molt català (que sempre ha estat 

positiu i alt) ha augmentat amb el temps; per tant, 

els cognoms catalans prediuen millor els resultats 

de les persones nascudes després del 1950 que 

per a aquells que van néixer abans d’aquesta data. 

Però (2) fi ns i tot controlant l’origen ètnic (origen 

regional dels avantpassats) dels individus, els cog-

noms han resultat més informatius amb el temps. 

Això indica que l’entorn més immediat, com el 

context familiar, ha estat un determinant més fort 

de la sort de cadascú: un descens en la mobilitat 

intergeneracional. 

Aquest resultat és extremadament robust i re-

lativament fàcil d’explicar. Les particularitats de la 

convenció dels cognoms a Espanya ens permeten 

mesurar l’evolució de l’emparellament selectiu en-

tre pares d’individus de qualsevol generació. Vam 

mostrar que l’emparellament selectiu ha augmen-

tat amb el temps (dècades abans de l’increment 

en el contingut informatiu dels noms) tant en la 

dimensió ètnica com en la dimensió educativa.

Sovint la gent es sorprèn dels nostres resultats 

de descens de la mobilitat, probablement perquè 

és fàcil sobreestimar la mobilitat subjectivament. 

En una societat que experimenta creixement eco-

nòmic gairebé tots els ciutadans viuen millor del 

que van viure els seus pares, així que tots tendei-

xen a pensar que han ascendit d’escalafó social. 

No ajuda el fet que la nostra autoestima s’alimenta 

guez Mora i Telmer (2007)) on proposem un nou 

mètode per mesurar la mobilitat intergeneracional. 

El mètode consisteix a mesurar la informació con-

tinguda en els cognoms. Com més poder explica-

tiu té el cognom d’una persona per predir el seu 

nivell d’ingressos, més important és el seu entorn 

familiar per determinar on va a parar aquesta per-

sona en l’escala social. Per tant, com més contin-

gut informatiu hi ha en els cognoms, menor és el 

grau de mobilitat. 

La raó d’això és que els cognoms són una molt 

bona aproximació a les connexions familiars per 

a un gran percentatge de la població perquè la 

distribució de cognoms és necessàriament molt 

asimètrica. Això vol dir que alguns cognoms són 

molt freqüents, però la majoria de cognoms són 

molt poc freqüents, de manera que un gran per-

centatge de la població té necessàriament un cog-

nom poc freqüent. Per a ells, la partició generada 

pels cognoms és molt informativa sobre les seves 

connexions familiars.

En primer lloc vam demostrar que la distribució 

conjunta de cognoms i ingressos és tal que, com 

menor sigui el grau de mobilitat intergeneracional, 

més informatius seran els cognoms. Ho fem utilit-

zant un model dinàmic on els cognoms neixen i 

moren mentre que els ingressos es transmeten de 

pares a fi lls mitjançant un procés exogen (on el 

grau de mobilitat intergeneracional és paramètric). 

Amb aquest model també vam mostrar que un in-

crement en el grau d’emparellament selectiu és 

similar a l’increment de la correlació entre l’ingrés 

de pares (no mares) i fi lls (no fi lles), que normal-

ment és la mesura de mobilitat intergeneracional 

que s’ha estimat a la literatura. Un increment en el 

grau d’emparellament selectiu o un augment en el 

grau de mobilitat social (i, per tant, un increment 

en el contingut informatiu dels cognoms) serien 

indistingibles l’un de l’altre. 
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També en alguns països (clarament en els EUA) 

hi ha hagut una disminució de les discriminacions 

racials. De la mateixa manera que en el cas de 

les discriminacions de gènere, no vol dir que el 

problema hagi desaparegut, però està clar que ha 

disminuït enormement i això ha hagut de tenir un 

impacte molt positiu en el funcionament de l’eco-

nomia. A Europa hi ha hagut un augment de la 

immigració que ha fet que la composició racial o 

ètnica dels països i regions europees sigui molt 

més diversa. Però ens falten dades per avaluar les 

conseqüències que és deriven per a l’assignació 

del talent. 

Finalment, com hem esmentat, és possible que 

l’impacte de l’entorn familiar hagi augmentat. Les 

nostres estimacions per a Catalunya apunten en 

aquesta direcció i estan en la mateixa línia que 

altres estimacions obtingudes per a la Gran Breta-

nya utilitzant estimacions tradicionals de la mobi-

litat intergeneracional. Això són notícies dolentes 

pel que fa a l’assignació del talent. 

En el nostre article sobre els cognoms, també 

vam demostrar que el fet de ser dona ha passat de 

ser un determinant clau de baixos nivells educa-

tius a una variable que és irrellevant en la predic-

ció de resultats educatius. De la mateixa manera, 

vam mostrar com la importància de l’origen ètnic 

i de l’entorn familiar ha augmentat. Per tant, és 

difícil establir si l’efi ciència total ha disminuït o 

augmentat. Els desenvolupaments positius, conse-

qüència d’una menor discriminació de la dona són 

benvinguts i bé podrien ser més importants quan-

titativament que els efectes negatius derivats de la 

menor mobilitat intergeneracional. Tot i així, fi ns 

i tot si aquest fos el cas, no hauríem de començar 

a alegrar-nos-en. Fins i tot si la millora en la con-

dició de les dones fóra prou important com per 

compensar l’increment de la incidència de l’entorn 

familiar (cosa que no és pas òbvia), el problema 

associat amb la baixa mobilitat intergeneracional 

de pensar que hem superat les nostres possibili-

tats. Per descomptat, l’error és que la comparació 

hauria de ser relativa als altres i no en termes ab-

soluts. La nostra evidència suggereix que un incre-

ment en el grau d’emparellament selectiu ha dut 

a reduir la mobilitat social i per tant ha empitjorat 

l’assignació del talent. 

La nostra intenció és fer servir aquesta meto-

dologia per mesurar la mobilitat intergeneracional 

al llarg del temps i de les societats. D’aquesta ma-

nera esperem ser capaços d’avaluar empíricament 

l’evolució de l’assignació del talent.

7. Està millorant l’assignació 
del talent? El rol positiu de la 
disminució de les discriminacions 
de gènere enfront el rol negatiu de 
l’increment de la importància de 
l’entorn sòcioeconòmic

Està millorant l’assignació del talent? No ho sa-

bem i és difícil arribar a una conclusió en aquest 

moment, donat que existeixen forces en direcci-

ons oposades. 

Hi ha hagut un descens evident en el grau de 

discriminació de les dones. Ara són més lliures per 

determinar què fan i quins camins prenen; el si, 

el com i l’on treballen. Ara poden esperar ser ava-

luades per les seves capacitats productives. Potser 

amb certs prejudicis, però tot i així amb una valo-

ració molt més justa del que hauria estat fa unes 

dècades. No tot és perfecte, donat que les dones 

segueixen sent discriminades, però ara almenys 

poden aspirar a qualsevol lloc i a ocupar qualse-

vol posició a la societat. Això ha d’haver generat 

un augment enorme en l’efi ciència en l’assignació 

del talent. 
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També hauríem de millorar l’efi ciència dels 

mercats de capital i l’accés al crèdit, de manera 

que el talent, i no el capital heretat, sigui el que 

determini qui acaba sent un empresari. Hauríem 

d’intentar disminuir els avantatges locals obtin-

guts, no tant a partir del talent innat, sinó per tenir 

accés als contactes adequats. En general, hauríem 

de fer que l’entorn de treball fos més sensible al 

talent, promocionant la competència i disminuint 

el valor d’altres avantatges heretables. 

Alguns canvis recents semblen anar exactament 

en la direcció equivocada: (a) El rendiment esco-

lar depèn molt més de l’ingrés del que semblaria 

raonable. (b) La tendència a disminuir, i fi ns i tot 

a eliminar, l’impost de successions certament no 

ajudarà a millorar l’assignació del talent. Sumant-

ho tot, hi ha moltes raons per no ser optimista; 

sembla que, de moment, el Sr. Maldestre continua-

rà tenint èxit, i continuarà rebent molt més del que 

es mereix el seu talent. 

persistiria: estaríem millor si tinguéssim una socie-

tat més dinàmica. 

Amb això arribem al nostre punt i fi nal. Des-

prés d’haver llegit totes aquestes pàgines, segura-

ment el que segueix resultarà sorprenent, i és que 

la pregunta “està millorant l’assignació del talent?” 

és irrellevant. La qüestió rellevant és si la nostra 

societat està fent tot el possible per millorar-la. 

Afortunadament, estem obtenint millors resultats 

en alguns aspectes: les dones són més lliures i en 

alguns llocs l’origen ètnic és menys determinant. 

Tot i així, aquest no és el cas en altres àrees: la 

mobilitat intergeneracional sembla estar decrei-

xent i, almenys a Catalunya, l’origen ètnic sembla 

ser més determinant. 

El factor crític és adonar-se que la igualtat 

d’oportunitats no genera cap confl icte entre mobi-

litat i la discriminació de les dones. És evident que 

més mobilitat no implica més discriminació de les 

dones. Hem d’alegrar-nos de les millores en la si-

tuació de les dones i les nostres societats haurien 

de treballar dur per millorar encara més la seva 

situació en el futur (atès que, desafortunadament, 

encara queda un llarg camí per recórrer). Però les 

nostres victòries en aquesta dimensió no haurien 

de disminuir la nostra preocupació per l’evolució 

negativa de la creixent importància de l’entorn sò-

cioeconòmic. En aquest segon front tot indica que 

estem perdent la batalla. Necessitem reavaluar les 

nostres polítiques educatives per facilitar l’accés 

a l’educació entre els pobres, però hem de fer-

ho sense empitjorar la seva posició relativa (és a 

dir, no benefi ciar els rics en major mesura que els 

pobres). Hauríem d’assegurar-nos que els fi lls dels 

pobres se senten atrets per l’educació tant com 

els fi lls dels rics; una part important de l’educa-

ció pública hauria de consistir a motivar l’interès 

per l’estudi dels estudiants, la lectura i, en general, 

la curiositat intel·lectual dels nens que creixen en 

llars on manquen els incentius adequats. 
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empírica sembla apuntar en la mateixa direcció, donat que 
la mobilitat intergeneracional no sembla augmentar (molt al 
contrari) amb la provisió d’educació pública.

(12) En aquest context no té massa sentit utilitzar la paraula 
efi ciència en el seu signifi cat econòmic tradicional, que 
considera exògenes les preferències. Aquí les “funcions d’uti-
litat” (valors, objectius, aspiracions) són heretades i, per tant, 
afecten els valors, objectius i aspiracions d’altres individus 
(els seus fi lls), i en determinen les seves accions. És difícil 
parlar d’efi ciència però tot i així és possible parlar de benestar 
material. 

(13) La paraula “relatiu” es refereix a l’assignació òptima. 

(14) A més, a causa de les particularitats de la barreja genèti-
ca, les capacitats innovadores probablement no estiguin gaire 
correlacionades entre generacions. 

(15) No tots els dies se sent que la redistribució pot millorar 
l’efi ciència, voldria emfatitzar-ho.

(16) I difereix, en aquest aspecte, de la resta d’aquest opuscle. 

(17) En realitat, d’estats estacionaris, però és una diferència 
de la qual ens abstraiem.

(18) Per “indici” vull dir que és un senyal. No ens assegura 
res, però ho suggereix fermament. Podem concebre entorns 
en què les institucions que produeixen falta de mobilitat sem-
blen una conseqüència d’altres fallides econòmiques a una 
societat. Per exemple, certes institucions relacionades amb 
l’herència, com la primogenitura, poden ser una resposta a la 
falta de mercats de capital i a la necessitat d’assegurar-se una 
escala mínima de l’empresa. També el caràcter hereditari de 
la reialesa i de l’aristocràcia en general, pot ser una resposta 
efi cient al tumultuós procés de decidir qui ha de ser la reina: 
potser sigui millor assumir una pitjor assignació del talent si 
això evita altres costos de transacció associats a escollir un 
nou líder.

(19) Vegeu, per exemple, Haider i Solon (2006), i Hertz 
(2007). 

(20) Vegeu Solon (2004) per una proposta d’un marc per 
l’estudi de l’evolució temporal de la mobilitat. 

(21) Vegeu Solon (1992). 

Notes

(1) Bé, la major felicitat, però no tractarem l’assumpte de si les 
persones valoren altres coses d’una feina, més enllà de la ren-
da. Per descomptat que els importen, però és qualitativament 
irrellevant i distreu del que és de debò important.

(2) En realitat existeix com a mínim una raó més, però hem 
decidit no incorporar-la en aquest opuscle. Aquesta raó ad-
dicional radica en les friccions que es donen en els processos 
de cerca. Si és difícil trobar el treball adient, els individus no 
es passaran la vida buscant. Es quedaran amb el primer que 
trobin malgrat que aquest sigui relativament poc apropiat. 
Aquesta qüestió ha estat àmpliament explorada per la litera-
tura d’economia laboral, però no la cobrirem aquí perquè 
no té relació ni amb la mobilitat intergeneracional ni amb 
qüestions d’herència. 

(3) Existeixen algunes excepcions, la més destacada, les discri-
minacions de gènere. Un neix home o dona independentment 
del seu entorn socioeconòmic. D’altra banda, fi ns i tot aquí hi 
ha una qüestió d’herència –més sobre això més endavant.

(4) Els Joves Otomans van intentar regenerar l’estat otomà 
sense gaire èxit. 

(5) Citat a Lewis (2002). 

(6) Possiblement existeixen altres situacions en les quals es dis-
crimina persones per característiques que no s’hereten. Podrí-
em imaginar una societat que discriminés aquelles persones 
que han nascut en dimarts i afavorir aquelles que han nascut 
en diumenge; hi hauria discriminació, però no trets heretats. 
De qualsevol manera, les discriminacions de gènere semblen 
ser, amb diferència, el tipus de discriminació més important 
per qüestions no hereditàries que afecta l’assignació del talent. 
Unes altres podrien ser la discriminació dels homosexuals, els 
discapacitats, etc. Donades les limitacions d’espai, no les ana-
litzarem en aquest opuscle. Fet que no vol dir que no siguin 
importants, perquè ho són. 

(7) O una combinació convexa d’ambdues races si són una 
parella mixta. 

(8) No ho estan, però per a l’argument seria sufi cient que no 
estiguessin perfectament correlacionats.  

(9) En nom del realisme no hauríem d’oblidar una altra 
possibilitat: la persona que hereta una empresa podria no ser 
conscient de les seves limitades capacitats... la riquesa sembla 
alimentar l’autoestima independentment de fets i realitats. 

(10) Un cas interessant es dóna quan el talent del fi ll és una 
variable endògena, com passa a Hassler i Rodríguez Mora 
(2000). Veurem aquest punt a la secció 5.3. 

(11) És difícil de creure que es pugui substituir el tenir pares 
dolents amb tenir bones escoles, entre altres coses perquè so-
vint succeeix que el primer impossibilita el segon. L’evidència 
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