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DOCTOR EN
ECONOMIA

ANTON GASOL

La situació econòmica de la
Unió Europea està produint
un enorme desconcert que,
més enllà dels receptaris que
produeixen alguns organis-
mes internacionals, està cos-
tant molt esforç superar. En
els moments de màxima re-
cuperació econòmica no s’ha
aconseguit reduir l’atur per so-
ta dels tretze milions d’aturats
a Europa, ni dels vint-i-quatre
milions a l’àrea de l’OCDE,
amb l’agreujant que quan rea-
pareix la recessió l’atur es tor-
na a disparar, la qual cosa és
il·lustrativa del fracàs del mo-
del de societat a què aspirem.
Malgrat les reformes laborals
i les evidents contencions sa-
larials que han reduït significa-
tivament els costos laborals
unitaris reals (CLUR), els pro-
blemes no s’estan resolent.
Hi ha una presència perma-

nent de recursos ociosos als
països desenvolupats i, parti-
cularment, a Europa, cosa que
comporta un estancament del
creixement. Economistes com
Paul Krugman i organismes
com l’OCDE estableixen com
la causa fonamental d’aquesta
caiguda de les expectatives un
fet fonamental: l’alentiment
del creixement de la produc-
tivitat. “Les causes del crei-
xement insuficient de la pro-
ductivitat són profundes i no
es coneixen bé, i les causes de
la creixent desigualtat i po-
bresa encaramenys” (Vendien-
do prosperidad, de Paul Krug-
man, editorial Ariel, publicat
per primera vegada el 1994).
En aquest sentit, l’OCDE,

conjuntament amb el Natio-
nal Bureau of Economic Re-
search, va celebrar una con-
ferència els dies 25 i 26 de se-
tembre per explorar què es
pot fer per estimular el crei-
xement de la productivitat a
llarg termini com la peça clau
del creixement econòmic.

CONSUM I PRODUCCIÓ DE MASSES
El període en què el creixe-
ment econòmic anava associat
al creixement de la producti-
vitat era aquell en què es con-
jugava una producció de mas-
ses amb un consum de masses
i en el qual creixien, per tant,
conjuntament la formació bru-
ta de capital fix (FBCF), el
PIB, els salaris reals, el con-
sumpúblic i privat i la rendibi-
litat del capital.
Què podem observar en el

comportament d’aquest con-
junt de variables que ens per-
meti entreveure aquesta cai-
guda posterior que s’ha pro-
duït en totes i quines són les

seves conseqüències? Les xifres
delaten un procés que es dife-
rencia del comportament de la
resta de les variables i que és el
de l’evolució de la productivitat
del capital (PC), que des de fa
dècades ho fa en taxes negatives
o a taxes molt modestes. I és
que un sistema econòmic i fi-
nancer amb un gran component
oligopolístic per situar-se als
mercats mundials crea més ca-
pacitats de producció de les que
la demanda pot absorbir. A tots
els països fonamentals apa-
reixen clares les taxes d’infrauti-
lització de la capacitat produc-
tiva, de la qual cosa se’n deriva
l’evolució a taxes negatives o
molt baixes de la productivitat
del capital (PC), que es van ge-

nerar en les fases d’expansió
econòmica.
Això té dues conseqüències

significatives. D’una banda as-
sistim, com a conseqüència de
les capacitats no utilitzades, a
un creixement del cost de la
unitat produïda, ja que els cos-
tos fixos recauen sobre una me-
nor producció, la qual cosa es
tradueix en una alça dels preus
i/o en una caiguda de la taxa de
guany. I d’altra banda, la in-
frautilització de la capacitat pro-
ductiva es tradueix en un alenti-
ment del creixement del valor
afegit brut (VAB), que és el nu-
merador de la relació VAB/es-
toc de capital, que determina la
productivitat del capital.
Les dues qüestions desenvolu-

pen una cadena causal que posa
de manifest el problema fona-
mental a què s’enfronten les eco-
nomies occidentals i, particular-
ment, la Unió Europea, que és
una capacitat de producció que
no pot ser absorbida pel mercat,
que impedeix posar en relleu els
capitals invertits en tota la seva
dimensió i frena, per tant, el
creixement. Comencen a aparèi-
xer saturacions a molts mercats
de consum –esgotament de la
norma de consum–. El cercle
virtuós del creixement que es

basava en el binomi producció
demasses-consumdemasses co-
mença a trobar els seus límits
quan els mercats de molts
productes comencen a ser
mercats de substitució. En
aquests moments només pro-
ductes com la tauleta, en l’elec-
trònica de consum, són un mer-
cat primari, per la qual cosa la
demanda es debilita també per
aquest flanc. La demanda global
(consum+inversió) experimen-
ta un alentiment en el seu creixe-
ment que aguditza l’excés d’ofer-
ta originat per la cursa d’inversi-
ons dels grups oligopòlics mun-
dialitzats, que detectada en ori-
gen porta a la infrautilització de
la capacitat instal·lada.
La cadena causal queda així

tancada, i les seves conseqüènci-
es obliguen a un replantejament
del tipus de creixement econò-
mic que s’ha estat produint en
les últimes dècades que, en úl-
tima instància, estaria desenvo-
lupant permanentment una ofer-
ta excedentària que perjudica el
creixement econòmic i la capaci-
tat per crear ocupació.
Un noumode de vida i un nou

model de creixement a la Unió
Europea i als països de l’OCDE
pot contenir la clau per sortir
del laberint. Unes noves pautes
d’austeritat individual i col·lecti-
va són absolutament necessàri-
es per facilitar el canvi de l’actu-
almodel productivista a un altre
que sigui compatible amb aque-
lles transformacions que són im-
prescindibles a la resta del món.
LaUnió Europea pot ser la pa-

lanca capaç d’iniciar el gir en
aquesta direcció, perquè si es
desenvolupés políticament es
convertiria en una massa crítica
el poder de la qual és suscepti-
ble de mantenir un pugna amb
els agents mundials, la gestió
dels quals ha conduït el món a
aquesta situació en la qual la po-
bresa s’estén al sud del planeta,
mentre que l’atur i la margina-
ció afecten proporcions crei-
xents de països.
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El cercle virtuós del
creixement que es
basava en el binomi
producció i consum
de masses comença a
trobar els seus límits”

Per posar fi a l’actual
model productivista
són necessàries
unes noves pautes
d’austeritat individual
i col·lectiva”

L’actual capacitat de producció de la Unió Europea no pot ser absorbida pel mercat, la qual cosa frena el creixement econòmic de la regió CHRIS RATCLIFFE / BLOOMBERG


