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A análise económica arredor das linguas non foi obxecto, até o momento, dunha
ampla xeira investigadora. De feito, o primeiro atranco á hora de abordar a rela-
ción entre «economía e idioma» sería a propia identificación dos ámbitos de
estudo. Consciente das dificultades de abranguer a problemática completa que
vincula ambas as dúas realidades, o profesor Grin quixo delimitar a súa inter-
vención desde o principio. O propio título determina a materia desenvolta, que
versará sobre a oportunidade económica da diversidade lingüística na sociedade
actual. Así pois, a súa análise oriéntase cara á conveniencia dunha política a prol
do chamado plurilingüismo. 

Despois de recoñecer a subsistencia de colectivos que consideran a diversida-
de lingüística un problema («O feito de percibir que o plurilingüismo social, ou
diversidade lingüística, constitúe un problema por si mesmo está fondamente
arraigado, como xa saben vostedes») e de formular unha inquietante cuestión
sobre a capacidade da política lingüística para influír na dinámica dos idiomas
(«[…] a cuestión fundamental sería se tal dinámica constitúe un fenómeno no
que pode influír a sociedade ou se, polo contrario, é totalmente alleo a calquera
tipo de control social e, polo tanto, se atopa fóra do ámbito das políticas públi-
cas»), o profesor Grin presenta catro factores precisos para determinar a conve-
niencia dunha activa política lingüística na defensa da diversidade. 

- O primeiro factor, de consideración moral e representado polo dereito das
minorías, non semella un elemento de contido económico, mais axiña veremos
que si presenta tal condición. Subliñamos que este factor incide na defensa das
linguas minoritarias aló onde conviven con outras cunha vitalidade máis robus-
ta. Quedemos tamén coa expresión «linguistic human rights» como concepto de
longo percorrido. 

- Consonte o factor de viabilidade, o profesor Grin amosa exemplos que ilus-
tran a factibilidade de manter a diversidade lingüística no actual contexto eco-
nómico e tecnolóxico. Certo é que a multiplicación das relacións internacionais
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engade valor e favorece o crecemento de linguas de cobertura universal, mais
tamén se constata que o aumento da intensidade comunicadora traído polas
novas tecnoloxías igualmente favorece o uso dalgunhas linguas minoritarias,
feito do cal Galicia representa un bo exemplo. 

- Respecto á asignación de recursos, o terceiro e máis importante factor, a
intervención procura analizar a realidade da diversidade lingüística desde a ópti-
ca da eficiencia económica, mesmo cando subliña o baixo custo para o erario
público dunha política a prol do multilingüismo. A eficiencia económica busca
a distribución dos recursos dispoñibles que maximice o beneficio obtido, de
modo que calquera outra asignación provocaría unha perda nun colectivo para
lograr un determinado incremento noutro. Xa que logo, a fin de avanzar nun
modelo que vincule ambas as dúas realidades —eficiencia económica e plurilin-
güismo—, será preciso desenvolver un método que calcule o valor de mercado
dunha lingua. Outro modo de velo, se cadra máis produtivo: que maiores bene-
ficios xera unha sociedade plurilingüe sobre outra unilingüe? 

- Neste aspecto, o profesor Grin sinala a escasa investigación verbo disto,
aínda que apunta cara a unha posible maior creatividade nas persoas plurilin-
gües respecto das unilingües, o cal previsiblemente se trasladará cara a unha
maior innovación na súa actividade produtiva e, xa que logo, á superior compe-
titividade das economías plurilingües. Sería do máximo interese comprobar a
probable correlación entre o uso da lingua propia e a intención de diferencia-
ción da oferta. Exemplos como a compañía galega de telecomunicacións R, o
grupo cooperativo vasco Mondragón e a maioría das empresas catalás eviden-
cian o acusado espírito de xestión dinámico e innovador nestes casos en que se
emprega o idioma autóctono nos procesos e comunicacións: trátase dunha cir-
cunstancia casual ou hai unha influencia entre ambos os feitos? 

- Outros elementos que cómpre considerar a fin de estimar o valor económico da
diversidade lingüística serían o seu efecto multiplicador no sector cultural, que chega
a acadar o 5% do PIB nas economías desenvolvidas, ou o potencial de intercomuni-
cación internacional dalgunhas linguas minoritarias, tal como é o caso da lingua gale-
ga respecto a países lusófonos. Así mesmo, podería contemplarse o idioma propio
como unha «barreira á entrada» para competidores externos, que terían que afrontar
o custo de introducir a lingua autóctona dun territorio no proceso de fabricación e
comercialización para competir en igualdade de condicións coas compañías locais.
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- Por outra banda, o modelo, tal e como anticipa acertadamente o profesor
Grin, debería abordar de maneira prioritaria as chamadas «eivas de mercado»,
sobre todo as que se corresponden coa «competencia imperfecta interlingüísti-
ca», máis en concreto, o abuso da posición dominante, e o «interese xeral» ou o
que atinxe ás minorías cualificadas. Neste aspecto, teriamos que reconsiderar a
importancia do factor moral antes comentado. 

- Por último, o profesor Grin resta importancia ao factor da distribución dos
recursos, valoración coa que estamos de acordo pois entendemos que, en mate-
ria lingüística, a aplicación de recursos a prol dun idioma non implica un pre-
xuízo para ningún axente social, por máis que algúns se manifesten en contra.

Até aquí, o cerne da suxestiva intervención de François Grin, centrada na
política lingüística dos gobernos a partir de consideracións principalmente
macroeconómicas. Compartimos a súa conclusión: o multilingüismo é asumi-
ble polos poderes públicos. E para introducir a última parte do retruque, per-
mítanme trasladar ás empresas o esquema de análise aplicado aos gobernos; via-
xemos, pois, brevemente desde unha óptica macro a outra micro. 

Neste sentido, podemos recorrer a un típico modelo económico de oferta e
demanda. Poderiamos entender por demanda da lingua o seu emprego cotiá e por
oferta a dispoñibilidade de formación, información, sinalización, xestións
correntes, etc. En tal caso, poderiamos obter como «prezo dunha lingua» o custo
(aprendizaxe, facilidade práctica, limitacións psico-sociolóxicas…) do seu
emprego. Un modelo baseado en tales variables concluiría, posiblemente, con
que un aumento da oferta lingüística reduciría os custos de utilización dos idio-
mas minoritarios como paso previo a gañar ou recuperar falantes. 

Volvendo ao «modelo custo-beneficio», os recursos precisos para introducir
unha comunicación plurilingüe na empresa atinxirían áreas de comunicación
pública, os contactos multicanal cos clientes, a comunicación interior, o mer-
chandising e mesmo a produción (etiquetaxe). O proceso non é banal. 

Resulta, xa que logo, crucial identificar os posibles beneficios dunha estrate-
xia plurilingüe para a empresa. En primeiro lugar, velaí os consumidores do
mercado interior para os cales o emprego do idioma propio emite un sinal de
afinidade entre a marca e o seu demandante. Fronte aos consumidores externos,
o idioma engade un elemento de autenticidade que mesmo xustifica un prezo
maior. O consumidor externo nos mercados desenvolvidos valora a orixinalida-
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de dos produtos, calidade que se ve reforzada polo uso da lingua propia. Un
exemplo: se unha peza de cerámica está rotulada na lingua orixinaria do país
onde se produce, xustifícase o incremento de prezo por ese plus de autenticida-
de que se alegaba. 

Así pois, atribuímos ás linguas minoritarias un carimbo de diferenciación de
indubidable valor no mercado, en especial nas economías desenvolvidas, onde o
factor competitivo do custo sempre xoga a prol dos produtores emerxentes. Para
rematar, sumaremos a esta conclusión final as consideracións clave da intervención
do profesor François Grin: a defensa das linguas minoritarias é un obxectivo moral
e politicamente asumible, require custos reducidos ao sector público e propicia
beneficios que, se ben difíciles de cuantificar en termos económicos, son estima-
bles tanto desde un punto de vista individual como social. 

Unha consideración final: o campo de estudo sobre as relacións entre economía
e idioma é amplo e está ermo. Queda todo o terreo por percorrérmolo. 
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