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La productivitat, des d’una altra perspectiva 

Tribuna convidada:  Gerard Pallàs 

(Vicepresident de la Comissió de Joves Economistes               
del Col∙legi d’Economistes de Catalunya) 

En els darrers temps, una de les paraules que més es 
troba  en boca de quasi  la  totalitat d’economistes  i 
analistes  és  el  terme  productivitat.  Són  molts  els 
articles  i opinions que s’han escrit  i que s’escriuran, 
però hom té la sensació que es tracta d’una paraula 
tabú i que el concepte que en molts casos té associ‐
at en  si no és més que el quocient de  la  facturació 
total  de  les  empreses  i  el  nombre  de  treballadors 
integrants  en  l’esmentada  xifra.  Si més  no,  així  és 
com  es  presenta  en  quantitat  d’articles,  on  l’única 
cosa que han fet ha estat la comparació dels ratis de 
creixement d’un exercici fiscal respecte el seu ante‐
rior, entenent que s’havia incrementat en el cas que 
la  facturació  hagués  experimentat  un  creixement 
per treballador i una disminució en cas contrari. 

(La productivitat des d'un punt de vista simple) 

Aquest  escrit  intenta mostrar  com  els  economistes 
tenim  l’obligació d’intentar elaborar un anàlisi amb 
rigor  científic,  ja  que  la  productivitat  va més  enllà 
d’aquest  rati  simple,  i  intentar començar  la  recons‐
trucció  econòmica  d’un  país  greument  afectat  per 
una crisi multi disciplinar en totes les seves afectaci‐
ons. 

Històricament,   una determinada producció, un de‐
terminat nivell d’output, s’obtenia de  la combinació 
de dos factors (inputs), capital  i treball. En el nostre 
cas  considerem  que  en  aquest model  hi  falta  una 
variable clau tant en  la funció pròpiament com dins 
l’àmbit  econòmic  actual:  la  tecnologia;    per  tant, 
tenim  que  els  productes  finals  (outputs)  s’obtenen 

de  la  combinació  de  tres  factors  diferents,  capital, 
treball  i  tecnologia.  Aquest  principi  lliga  amb  els 
fonaments del model exogen de creixement que va 
desenvolupar Robert Solow, reconegut premi Nobel 
d’economia al 1987. 

 

(Model de Solow, on A és la tecnologia, K és l'estoc de capital i L 

és el factor treball, la mà d'obra) 

La productivitat  és  el  grau o  la mesura d’eficiència 
dels factors de producció (inputs) dins un procés de 
producció  i ho relaciona amb  l’obtenció del resultat 
final  (output). Per  tant, deixant un dels  tres  factors 
fix, com és el d’estoc de capital existent (que es ma‐
terialitza en  capacitat productiva,  infraestructures  i 
capital humà), ens  trobem que els  factors variables 
són el treball  i  la tecnologia. Aquests dos conceptes 
són, posteriorment i en diferent mesura, els respon‐
sables  que la corba de la funció de producció tingui 
rendiments  constants/creixents/decreixents 
d’escala.  L’objectiu  de  qualsevol  economia  és  que 
aquesta presenti rendiments creixents, és a dir, que 
per  cada unitat de  factor productiu  introduïda dins 
el  procés  productiu,  s’aconsegueixi  produir  més 
d’una unitat d’output: és el que es  coneix en unes 
altres paraules com que la utilitat marginal dels fac‐
tors sigui creixent. 

Ara bé, per avaluar  la capacitat d’un país per assolir 
això, cal  tenir en compte diversos  factors. Primera‐
ment, en èpoques de crisi l’estoc de capital es redu‐
eix. A més, el nostre país no té avantatges competi‐
tius,  ja que una part molt  important de    l’estoc de 
capital humà no disposa de  la qualificació suficient. 
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A  això,  cal  afegir‐hi  que  la  piràmide  de  població 
s’està  invertint  i,  tenint en compte que  l’esperança 
de vida actualment es troba situada entre els 80 i els 
85 anys, tindrem un país on  la gran massa de  la po‐
blació  es  trobarà  aviat  en  edats  avançades  i molts 
propers al final de  la vida  laboral, segons  les matei‐
xes  projeccions  del  Institut  Nacional  d’Estadística. 
Per  tant,  ens  trobem davant una  situació  estructu‐
ralment complexa. 

D’altra  banda,  un  altre  dels  factors  importants  és 
l’escassa  demanda  de  llocs  qualificats  i  d’alt  valor 
afegit  que  hi  ha  en  el  nostre  mercat  de  treball. 
D’aquesta manera,  els  problemes  que  trobem  són 
un mercat de treball molt rígid per dues qüestions: 

1.  Gran  proporció  de  treballadors  amb  una  edat 
mitjana avançada del seu curs natural de vida  labo‐
ral, molt difícil de reciclar.  

2. Escassetat de demanda de llocs qualificats.  

Tal com es veu, els problemes de  la nostra societat 
no  tenen una  simple  i  ràpida  solució,  com ara  s’ha 
intentat  fer,  i  considerem  que  és  quelcom  com 
aquella  ferida  que  no  es  tancarà  mai.  En  poques 
paraules,  un  país  en  que  durant  els  seus  anys  de 
creixement  més  espectacular  aproximadament  un 
40%  del  seu  PIB  ha  estat  vinculat  al  sector  de  la 
construcció, en  les  seves diferents expressions  (des 
de construcció d’obra pública fins a privada residen‐
cial), no s’arregla amb una  lleugera  reforma  laboral 
que vinculi  l’abaratiment dels acomiadaments  labo‐
rals  a  l’evolució  de  la  conjuntura  econòmica  del 
mercat,  en  què  els  seus  destinataris  finals  acaben 
essent les empreses. 

D’aquest punt es desprèn  i entenem que, si fins ara 
la transparència i fidelitat de la informació financera 
esdevenia  important, a partir d’ara ho  serà més:  fa 
falta més supervisió, més reguladors, d’àmbit públic 
o privat. Una qüestió certament difícil de solucionar. 

Pel  que  fa  al  factor  capital,  entenent  la  dificultat 
d’encertar  en  unes  previsions  sobre  l’evolució  de 

l’estoc de capital a curt termini, si que es pot afirmar 
que en el millor dels casos aquesta evolució històrica 
pot qualificar‐se com una productivitat molt baixa o, 
el  que  és  el mateix,  uns  rendiments  decreixents  a 
escala. 

L’últim factor que ens queda és  la tecnologia o evo‐
lució de  l’estoc  tecnològic. Nogensmenys,  tots hem 
set  espectadors  en  els  últims  dos  anys  de  la  gran 
quantitat de mesures de caire keynesià que els nos‐
tres  governants  han  posat  en  funcionament.  Qui 
més qui menys i encara que hagi pogut costar, molts 
són  els  que  tenim  la  sensació  de  que,  com molts 
analistes han dit, portem dos anys en que la política 
econòmica ha estat com aquella carretera en que les 
corbes no s’acaben mai  i que s’arriba a un punt en 
que un es troba marejat. A això és al que s’ha reduït 
l’expressió nacional de  la política econòmica que és 
la política fiscal. 

Certament considerem que el Banc Central Europeu 
va  trigar  en  excés  en  reconèixer  que  calia  actuar  i 
canviar  les condicions de  joc, per més que els  seus 
estatuts marquin com a objectiu primordial el man‐
teniment d’una  taxa d’inflació objectiu  i  remarcant 
discurs  rere  discurs  que  no  baixarien  els  tipus 
d’interès. Finalment ho van acabar fent, tot i que de 
forma brusca, canviant  les condicions del  joc. Sem‐
blava que seria  la salvació, recordant aquelles grans 
injeccions de liquiditat… 

Per tant, tenint en compte les dures contraccions de 
despesa pública que estem sofrint i que sofrirem en 
els propers anys, i que en definitiva és l’estat el ma‐
jor  inversor d’R+D  (exceptuant algun que altre  sec‐
tor empresarial), tot ens fa indicar que l’evolució de 
l’estoc tecnològic difícilment s’incrementarà. 

Això  ens  porta  a  ser  molt  pessimistes  sobre 
l’evolució del tàndem producció‐productivitat ja que 
les previsions que podem  fer  en  aquests moments 
sobre les seves variables són negatives més que altra 
cosa. 
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En definitiva, val més aprendre dels errors del passat 
i  no  tornar‐los  a  cometre  que  intentar  fer  experi‐
ments amb un malalt molt greu,  tot  i  sempre  tenir 
aquella  esperança  de  que  un  dia  u  altre  les  coses 

canviaran.  L’economia  és  cíclica  i  només  esperem 
que no sigui un cicle Kondratieff, aquell cicle de crei‐
xement econòmic (i decreixement) que té una dura‐
da de 40‐60 anys. 

 

Krugman preveu un futur negre per a Europa  

Juliol 19, 2010 

Paul  Krugman,  Premi  Nobel  d’Economia  el  2008  i 
professor a  la Universitat de Princeton, és una per‐
sona  donada  a  sortir  als  mitjans  de  comunicació. 
Fruit d’això, són segurament el seu blog al New York 
Times,  les nombroses entrevistes que sol concedir  i 
els 21  llibres tant científics com de divulgació publi‐
cats. 

L’últim exemple, però, és segurament  les declaraci‐
ons fetes el passat 11 de Juliol en un article d’El Pais, 
on  comenta  “No  em  sorprendria  veure  a un o dos 
països forçats a sortir de l’euro”. “Crec que hi ha una 
possibilitat  plausible  que Grècia  es  vegi  obligada  a 
sortir [de l'euro] i aquest contagi provocaria seriosos 
problemes en  tots els altres, especialment a Portu‐
gal, i després possiblement Espanya i Irlanda es veu‐
rien atrapades” 

Krugman  està mantenint  un  dur  enfrontament  in‐
tel∙lectual  i dialèctic contra els qui defensen que ha 
arribat  l’hora d’imposar  l’austeritat als comptes pú‐
blics, tot retallant les despeses estatals, després dels 
estímuls massius que s’han aprovat aquests anys per 
combatre  la  recessió.  La  recepta,  segons  la  seva 
opinió, no és altra que més estímuls. 

El paper d’Alemanya i Espanya  

Segons  el  Premi  Nobel,  Alemanya  “està  adoptant 
una posició que no només no és bona per a Alema‐
nya  sinó  que  és  realment  dolenta  per  a  Europa”. 
“Alemanya  està  jugant un paper  realment destruc‐
tiu.  S’està  empenyent  a  si  mateixa  i  a  la  resta 
d’Europa per  la  via de  l’autodestrucció”,  sentencia. 

Tot  perquè  “part  del  problema  de  la  zona  euro  és 
que  hi  ha moltes  vies  de  contagi,  de manera  que 
l’austeritat d’un país porta a  la depressió als altres 
països”  i  “l’austeritat pot  semblar bé per a un país 
perquè redueix el seu deute, però no té en compte 
el  cost que  imposa als  seus  veïns amb una política 
restrictiva “. 

Krugman admet que “clarament Espanya no està en 
una posició de dur a terme una política expansiva en 
solitari, però això podria funcionar si altres ho fan”. 

Crítiques al Banc Central Europeu i l’Euro 

Compara les apel∙lacions a la necessitat d’ajust fiscal 
del president del Banc Central Europeu (BCE), Jean‐
Claude Trichet, amb les que va fer el president nord‐
americà Herbert Hoover el 1932, que no van fer res 
més que agreujar la recessió. 

Es  tracta  dels  problemes  que  comporta  una  unió 
monetària  “que,  en  certa manera, mai  complia  els 
criteris per compartir una moneda única”. “Els pro‐
blemes  que  ens  van  assegurar  que  no  serien  tan 
severs han resultat ser més severs del que fins  i tot 
els més pessimistes podien imaginar”, apunta. 

Si alguna cosa ha posat també en evidència aquesta 
crisi,  afirma  Krugman,  és  que  la  possibilitat  que 
l’euro fos  la moneda de reserva mundial alternativa 
al dòlar s’ha esvaït. “El mercat de bons europeu és 
profund i ampli en tant que els bons denominats en 
euros  siguin  considerats  iguals. Quan  estàs  en  una 
situació  en  la  qual  el  mercat  estableix  marcades 
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diferències entre els bons  francesos, els alemanys  i 
no cal dir els bons espanyols i els grecs ja no parlem 
d’un mercat únic sinó de mercats nacionals individu‐
als  que  ni  de  lluny  tenen  la magnitud  del mercat 
nord‐americà, el que significa que el paper especial 
del  dòlar  com  a moneda  de  reserva  s’ha  ampliat”, 
adverteix. 

Les propostes de Krugman  

Què  fer,  doncs?  Paul  Krugman  defensa  una major 
integració  fiscal,  encara  que  reconeix  que  alguns 
plantejaments “no  formaran part de  l’agenda ni en 
els propers 10 anys ni a les generacions futures”. “La 
situació seria menys severa si, per exemple, les pen‐
sions espanyoles estiguessin cobertes per una espè‐

cie  de  seguretat  social  [a  nivell  federal],  com  als 
Estats Units”. Un objectiu que ell mateix admet com 
irreal,  encara  que  sí  defensa  avenços  en  aquesta 
direcció. 

A  això  caldria  afegir  una  política  econòmica  més 
expansiva  i una major permissivitat  amb  la  inflació 
per  part  del  BCE.  “Una  eurozona  amb  una  taxa 
d’inflació del 3% o del 4% tindria molt més  fàcil  fer 
els ajustaments que amb una taxa de l’1% o del 2%” 
i  és  precisament,  en  la  seva  opinió,  la  manca 
d’integració de  la zona euro el que dóna més argu‐
ments perquè el BCE fixi  l’objectiu de preus per so‐
bre del de la Reserva Federal dels Estats Units, actu‐
alment en el 2%. 

 

Per què els càrtels surten cars? Sanció multimilionària al sector de 
la producció d’acer a Europa  

Juliol 20, 2010 

La  recerca  del  model  de  competència  perfecta, 
aquell model de mercat tan eficient en que no hi ha 
cap  actor  (demandant  o  oferent)  que  pugui  influir 
sobre  tots  els  altres,  sempre  ha  estat  l’objectiu  de 
qualsevol regulador econòmic governamental. Euro‐
pa hi ha posat molt d’èmfasis des de  la fundació de 
la Unió  Europea,  ja  que,  no  ho  oblidem,  va  néixer 
com  una  institució  econòmica.  En  aquest  sentit,  la 
Comissió Europea  sempre ha actuat  com a gendar‐
me de  la  lliure concurrència  i competència  legal als 
mercats:  qualsevol  símptoma  de  pacte  de  preus, 
càrtels  o  competència  deslleial,  ha  estat  contun‐
dentment perseguida i multada. 

Un nou episodi s’ha donat a conèixer aquest mes de 
Juliol  al  publicar‐se  la  notícia  de  diverses  sancions 
multimilionàries, 518 milions d’euros en  total, a 17 
empreses del  sector de  l’acer per pactar preus des 
del 1984  fins al 2002 a gairebé  tot el  territori de  la 
Unió Europea. Aquest  càrtel  rebia el nom de  “Club 
Zurich”  (és  allí  on  es  va  fer  la  primera  reunió  dels 

empresaris  implicats)  i consistia bàsicament en fixar 
quotes  i preus  individuals, repartiment dels clients  i 
intercanvi d’informació comercial de caràcter confi‐
dencial. El comissari de Competència europeu i antic 
comissari d’Economia de  la Comissió  Europea,  Joa‐
quín  Almunia,  ho  ha  arribat  a  comparar  amb  una 
“economia planificada” soviètica. 

 

Lakshmi Mittal, president del grup Arcelor‐Mittal i cinquena 
personalitat més rica del món. 
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De l’import total de la sanció, la meitat s’ha imposat 
concretament  al  líder  del  sector,  la  franco‐hindú 
amb  seu a Luxemburg, Arcelor‐Mittal. Aquesta em‐
presa  és  la màxima  exponent  del mercat  gràcies  a 
que produeix al voltant del 10% de tot l’acer a nivell 
mundial. D’altra banda, 95 milions  s’han  imposat a 
empreses  espanyoles  (incloent  la  filial  d’Arcelor‐
Mittal) que també formaven part del cartel. 

El càrtel com a límit a la lliure competència 

L’organització  de  mercat  coneguda  com  a  càrtel 
apareix quan es dona el fenomen conegut en termes 
econòmics  com  col∙lusió.  Consisteix  en  pactar  un 
acord  entre  diverses  empreses,  de  forma  secreta  i 
il∙legal, amb  l’objectiu de  limitar  la  lliure competèn‐
cia al  sector de  tal manera que aquestes empreses 
aconsegueixen un avantatge  competitiu  i  injust da‐
vant les que es queden fora del càrtel. 

Un sector que s’apropi més a un oligopoli, és a dir, a 
un mercat dominat per una quantitat més aviat peti‐
ta d’empreses, com és el cas del sector de la produc‐
ció d’acer, és on hi ha més incentius a que apareguin 
càrtels. 

En  teoria, un  sector  amb multitud de proveïdors o 
productors força a establir els preus al mínim possi‐
ble amb  la  finalitat d’obtenir el màxim de quota de 
mercat  possible.  No  hi  ha  cap  empresa  que  pugui 
determinar o influir sobre el preu de forma individu‐
al,  ja  que  si  intenta  incrementar‐lo,  es  pot  quedar 
sense  quota  i  fora  del mercat.  D’aquesta manera, 
s’incrementa  al màxim  l’eficiència  del mercat  i  els 
beneficis  pel  consumidor,  que  no  ha  de  pagar  un 
preu més  elevat  que  el  que  hauria  de  pagar  en  el 
millor dels casos. 

En cavi, si  les empreses o un grup d’elles opten per 
la col∙lusió i la formació d’un càrtel, sense ser desco‐
bertes, tenen més facilitat alhora d’aconseguir man‐
tenir un preu més elevat dels productes,  ja que els 
consumidors no  tenen  alternatives per  abastir‐se  a 
menor preu. Els beneficis extraordinaris de  les em‐
preses  col∙lusionades  impliquen  un  cost  en  termes 
d’eficiència per la societat. 

Per aquest motiu, evitar aquest  tipus de  situacions 
és  un  dels  objectius  primordials  que  històricament 
s’ha marcat la Comissió Europea. 

 

Regulació del Sistema Financer – Punt Clau: la Taxa Tobin  
Juliol 21, 2010 

L’actual  crisi  financera  ha  posat  sobre  la  taula  de 
molts  governs  i  organismes  una  utòpica  i  antiga 
idea: la taxa Tobin. Aquesta taxa va ser proposada el 
1978  pel  ja  economista  mort  James  Tobin,  Premi 
Nobel d’Economia el 1981,  inspirada en una antiga 
idea  de  Keynes,  que  consisteix  en  fixar  una  petita 
taxa impositiva en les transaccions financeres realit‐
zades en els mercats internacionals de diverses, amb 
l’objectiu,  entre  d’altres,  de  frenar  l’especulació 
financera  i  aconseguir  una major  estabilitat  en  els 
sempre  i ara més volàtils mercats. Segons el mateix 
Tobin: “Amb la taxa es podria tirar una mica de sorra 

en  els monumentals  i  vertiginosos  engranatges  de 
les finances internacionals.” 

Un dels actuals principals impulsors de la mesura és 
Lord Turner, membre de  la Cambra dels Lords  i res‐
ponsable  de  l’organisme  regulador  de  l’important 
mercat financer britànic. 

Punts Clau 

Algunes de les consideracions respecte l’aplicació de 
la taxa Tobin, serien segurament: 

‐       Excessiva exuberància financera: La taxa consti‐
tueix verdaderament un  impost  sobre  l’especulació 
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financera,  i  podria  constituir  a més,  un  important 
instrument  per  a  transferir  recursos  des  de 
l’economia  financera,  volàtil  i  especulativa  en  la 
majoria  de mercats,  fins  a  l’economia  real.  No  és 
difícil apreciar que  la bombolla especulativa és des‐
comunalment  major  que  el  pastís  de  l’economia 
real. Les transaccions financeres a nivell mundial són 
unes  75  vegades majors  que  les  transaccions  reals 
(béns i serveis), i dins dels mercats financers, el mer‐
cat de divises, el que pretén  fixar  la  taxa Tobin, és 
amb diferència el major mercat del món, ja que arri‐
ba a un volum de negoci 15 vegades superior al PIB 
mundial. 

‐         La crisi com a oportunitat: Hi ha un ampli con‐
sens sobre  l’establiment d’unes noves regles del  joc 
financer, sobretot dedicades a oferir una major soli‐
desa, control  i transparència en  les operacions. S’ha 
de considerar, però,  l’oportunitat que dóna  l’actual 
crisi per incentivar noves mesures. 

‐         Recolzament internacional a la taxa: El passat 
mes d’agost, el Baró de Ecchinswell, màxim respon‐
sable  de  la  regulació  financera  al  Regne  Unit,  va 
sorprendre a tots apuntant la idea d’utilitzar aquesta 
taxa com a eina per reduir i racionalitzar la mida dels 
mercats  financers,  disminuir  el  seu  nivell  de  risc  i 
com  a  element  dissuasori  per  a  un  elevat  nombre 
d’activitats socialment inútils. Seguidament, l’encara 
Premier Gordon  Brown  va  assumir  la  proposta  i  la 
proposà en la darrera cimera del G‐20. Seguidament 
es mostraren receptius a  la proposta Sarkozy  i Mer‐
kel, el comisari europeu Almunia i el President de la 
Comissió Europea, Durão Barroso. El  següent movi‐
ment ha estat  instar al Fons Monetari  Internacional 
(FMI) que  s’estudiés  seriosament  la proposta de  la 
taxa Tobin. 

‐          Viabilitat: Encara que hi ha nombrosos obsta‐
cles  tant  tècnics  com  polítics  a  la  implantació 
d’aquesta  taxa  financera  global,  també és  cert que 
amb l’actual crisi econòmica hi ha una pressió social 
cap als polítics per un major control del  sistema  fi‐
nancer  i també ho  facilitaria  l’actual operativa elec‐

trònica  de  les  operacions  financeres,  la  qual  està 
molt centralitzada. 

‐          Recaptació i distribució: Les raons de la possi‐
ble  implantació  també  serien  la molt  important  re‐
captació que  la  taxa generaria. Estimacions  recents 
xifren aquesta  recaptació entre el 0,6  i  l’1% del PIB 
mundial,  i  en  xifres  absolutes,  entre  els  300.000  i 
700.000 milions d’Euros anuals. Evidentment, no és 
difícil  imaginar  la  gran  ajuda  que  aquestes  ingents 
quantitats de diners podrien suposar per als actuals 
dèficits públics de molts estats. 

Com no pot ser d’altre manera, des de la seva publi‐
cació  el  1978,  la  taxa  Tobin  ha  rebut  nombroses 
crítiques, sobretot de grans economistes de  l’escola 
monetarista de Chicago com: Friedman, Stigler entre 
d’altres. Entre les crítiques destaquen: 

‐                   Nombrosos problemes tècnics per recaptar, 
per gestionar l’impost i per repartir‐lo. 

‐          Per a molts, la taxa Tobin seria un impediment 
més al lliure comerç. 

‐          Segurament una de les principals conseqüèn‐
cies de  la  implantació  seria  l’evasió de  capitals  i  el 
desviament  de  recursos  cap  als  paradisos  fiscals 
existents. 

‐          Els moviments de divises ja estan gravats en 
molts països. Imposar una taxa addicional suposaria 
acceptar que els governs són incapaços de controlar 
l’evasió fiscal. En paraules de Samir Amin (economis‐
ta  neomarxista):  “Controlar  l’especulació  és  voler 
curar els  símptomes  sense ocupar‐se de  les  causes 
de la malaltia.” 

‐          Molts països africans i d’Amèrica Llatina tenen 
lligades  les  seves  dèbils  monedes  al  dòlar  nord‐
americà,  de manera  que  si  qualsevol  persona  vol‐
gués vendre els seus productes, per exemple, a la UE 
tindria primer que canviar els euros a dòlars (pagant 
una  taxa  Tobin)  i després dòlars  a  la  seva moneda 
(pagant per segon cop la taxa Tobin).  
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Kenya: La retallada de tipus d’interès es transferirà al mercat?  
Juliol 28, 2010 

El Banc Central de Kenya ha retallat el tipus d’interès 
oficial en un 0,75%  i  l’ha deixat en el 6%, afavorint 
d’aquesta manera als prestataris del país. 

Segons  David  Cowan,  economista  del  Citigroup  a 
l’Àfrica,  hi  haurà  en  aquest  segon  semestre  d’any 
una darrera baixada d’entre  el  0,5  i  l’1%. Aly‐Khan 
Satchu, analista financer independent, comenta com 
la mesura presa pel Banc Central “ha agafat per sor‐
presa a tot el país”. 

S’ha  de  tenir  en  compte,  que  des  de  el  2009  s’ha 
reduït  el  tipus  d’interès  sis  cops,  intentant  amb 
aquesta  política  monetària  expansiva  ajudar 

l’economia  del  país.  Kenya  té  un  “benchmark”  des 
de només el 2 de Juny del 2006. Tot i aquestes repe‐
tides baixades, el  tipus d’interès  interbancari, el de 
mercat, es manté en cotes molt altes i en un any ha 
passat tant sols d’un 15,1% a un 14,39%. La majoria 
dels bancs justifiquen aquests elevats interessos per 
a les altes taxes de morositat que registra el país. 

Tot  i  això,  els  crèdits  a  les  famílies  han  crescut  un 
26,6% en un any,  segons  fonts del Banc Central de 
Kenya. Un dels  fets curiosos, però, és com  tot  i  se‐
guir  aquesta  política  monetària  expansiva  la  taxa 
d’inflació kenyana ha decrescut fins a situar‐se a un 
3,2%, segons el National Bureau of Statistics. 

 

La preferència pel risc financer encara no ha recuperat la normali‐
tat  

Juliol 29, 2010 

Durant  les  últimes  setmanes  les  principals  borses 
mundials  han  repuntat,  però  l’índex  Standard  & 
Poor’s 500 (S&P 500)[1] segueix caient un 9% aquest 
any, respecte al valor màxim d’abril. Tot  i això, Ric‐
hard  Barley,  del Wall  Street  Journal,  comenta  com 
els mercats  crediticis  europeus  han millorat,  on  la 
crisi del deute s’ha cobrat de moment un alt peatge 
amb Grècia. 

Markit iTraxx Senior Financials 

És curiós veure com  l’índex  iTraxx Europe, basat en 
125  bancs  i  asseguradores,  i  l’índex  iTraxx  Senior 
Financials, paràmetre per mesurar el risc sistèmic de 
bancs  i  asseguradores,  s’ha  reduït  a  tant  sols  un 
0,08%, quan fa poc era d’un 0,63%. Per tant, sembla 
que  el  Sr.  Barley  té  raó  i  el mercat  creditici  s’està 
allunyant del precipici en el qual està  immers. Tot  i 

això, molts operadors  financers encara posa de  re‐
lleu el baix nivell de les operacions del mercat. 

També  és  preocupant  el  baix  nivell  de  rendibilitat 
dels bons governamentals dels EEUU, Alemanya  i el 
Regne  Unit  (entre  el  0,5  i  el  0,75%  inferior  als  de 
començaments  d’any).  Això  reflexa  un  període  de 
baixa  inflació  i  baix  creixement,  sobretot  causat, 
segons molts experts, a  la negativa de molts  inver‐
sors a entrar al mercat d’accions. 

Segons  dades  de  l’Investment  Company  Institute, 
des del 2009, els  inversors nord‐americans han reti‐
rat 1.700 milions de dòlars nets de fons d’inversió en 
accions, mentre que s’han col∙locat 545.000 milions 
de  dòlars  en  bons  de  l’estat.  La  conclusió  és,  per 
tant,  que  a  la  gana  pel  risc  encara  li  queda  per  a 
recuperar la normalitat. 
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Documents relacionats amb els temes de la setmana: 

Sobre Paul Krugman 
(1) Blog de Paul Krugman – anglès 
http://krugman.blogs.nytimes.com 
 
(2) “Alemania juega un papel destructivo” – Alicia González (El Pais) – 11/07/2010 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Alemania/juega/papel/destructivo/elpepueco/20100711elpepie
co_1/Tes 
 
(3) “Las sanciones a China que propone Krugman las pagaría el consumidor americano” – Luis S. Galán (Cinco 
Dias) – 26/06/2010 
http://blogs.cincodias.com/a‐un‐clic‐de‐china/2010/06/las‐sanciones‐a‐china‐que‐propone‐krugman‐las‐
pagar%C3%ADa‐el‐consumidor‐americano‐1.html 
 
 
Sobre la taxa Tobin 
(1)  “El movimiento  antiglobalización  abusa  de mi  nombre”  –  Entrevista  a  James  Tobin  –  Der  Spiegel  – 
03/09/2001 
http://www.eumed.net/cursecon/textos/tobin‐antiglob.htm 
 
 
 


