
 

 

Comencem a fer les coses bé, pel bé de la col·lectivitat. 

L’Economia és tant complexa com la societat mateixa, i a la vegada tant menyspreada 

com necessària. Vullguem o no, ningú pot evadir-se’n de ella i ens atrapa dins de la 

voràgine global i més si no som previsors. La gent corrent i implicada, aquella què cada 

dia fa números amb preocupació per arribar a final de mes i per pagar el crèdit, els 

rebuts i avituallar-nos de benestar sense fotre al veí ens enfrontem a una situació 

indignant i més veguent el nivell de mediocritat general que hem anat cultivant, partint 

de nosaltres mateixos i fins al dirigent de torn i que democràticament està dirigint 

aquest país, on finalment tercers, sense legitimitat, acaben imposant unes teories que 

desgraciadament no ens trauran d’aquesta. 

Cal que analitzem bé que falla realment en aquest sistema. La corrupció és un gran 

problema, però no és el més important del país, tot i què si els “maleantes” tornaren el 

que han robat tindríem més recursos per eixir de la crisi. Però no és així, per què la 

corrupció, la pilleria, el suborn, “l’enxufisme” i els negocis al marge de la llei, no són 

sols propis de la nostra classe dirigent i empresarial, sinó que gran part de la 

corresponsabilitat també resideix en nosaltres mateixos. Tots,  almenys al meu parer, 

som responsables de la situació que tenim i el problema és què estem fent molt poc per 

canviar la conjuntura. Molts fem un gran esforç pagant impostos, suportant elevades 

taxes d’IVA i d’altres impostos indirectes o preus del petroli elevadíssims, apostant per 

difondre la necessitat de crear un nou model de societat i de producció, mentre que 

molts perjudiquen la economia i el creixement realitzant activitats al marge de la 

legalitat. Molts posen el crit al cel amb casos com el de Urdangarin o Bárcenas, o en 

relació a la reducció de la despesa sanitària o educativa del PP, però no ens donem 

compte de què s’estima que en 2012, entre el 19 i el 25% del PIB espanyol suposava el 

que coneguem com “l’underground economy” o economia submergida.  

Alguns possiblement per necessitat (però això no els lleva culpabilitat) i d’altres 

intencionadament, estan ajudant a mantenir en el temps aquesta greu crisi, la deficiència 

dels nostres serveis públics i la sentència a mort de la societat del benestar, però clar 

això demostra el pervers innat en la condició humana, el ego. 

Encara no superat el tràngol de la crisi immobiliària i financera, d’aquells excessos i 

després del tercer pla de rescat, el MEDE que ningú comparteix, amb més 

de 40.833MM€ (d’Europa) i responsable entre d’altres de l’elevat deute públic que 

acumula l’estat espanyol (més del 84% del PIB en 2012), assistim per part d’empresaris, 

economistes i algun que altre polític a la difamació del treballador (l’obrer de la lluita 

de classes), fent-lo ara també responsable de la falta de creixement econòmic, per culpa 

de la baixa productivitat. Als mitjans de comunicació, a tertúlies i a rodes de premsa 

contínuament ens bombardegen amb la idea de que la productivitat de les empreses és 

baixa, posant la picota en la falta de competitivitat, o  en els índexs d’absentisme laboral 

(justificats?) que per a aquests, afecta a la nostra riquesa i al creixement. En part 

aquestes idees tenen raó, però senyors i senyores, no tots tenim els ulls tapats, ni molt 

menys som analfabets (per sort). 

En primer lloc cal anar a l’arrel del concepte i saber què és això de la productivitat que 

sembla per alguns la panacea per aconseguir creixement econòmic i que per a molts 

altres evita parlar d’altres problemes reals com l’enorme endeutament de l’empresa no 

financera (fent OPE’s a burro barra durant la bombolla), l’economia submergida, la falta 



 

 

de finançament o que els empresaris es comprometeren a optimitzar els seus negocis i a 

augmentar la internacionalització d’elles (sense deslocalitzar), o mesures polítiques 

optimitzadores i expansives (ja hi ha prou d’austeritat). Però sobre aquests veritables 

problemes i d’altres en altra ocasió ja parlaré. 

La productivitat junt al factor treball i el factor capital són les tres variables que ens 

ajuden a calcular el PIB d’un país, regió... (Producte Interior Brut), és a dir, la riquesa 

d’un país. Aquest és l’element macroeconòmic que ens diu si creixem o no. Pel que fa a 

la productivitat, parlem d’una variable que posa en relació uns recursos utilitzats amb 

els resultats obtinguts. En canvi el Factor Treball fa referència a persones 

treballant/hores, etc i el  Factor Capital és la inversió. 

Quant Espanya creixia en proporció més que molts països de la OCDE, amb un 

creixement del PIB al voltant del 3,6 % és feia gràcies a ocupar a població i a treballar 

més hores, amb una forta inversió econòmica (per mitjà de l’endeutament privat 

“prèstecs”) i tot atribuït al sector immobiliari que va fer depenent a altres sectors 

productius. La construcció és molt poc productiva (Productivitat negativa) ja que fer 

cases té poc de qualitat i  més amb el ritme de construcció i qualitats finals dels 

habitatges nous (que s’anaven fent), i a tot això cal sumar què és un sector on el factor 

innovador és molt limitat. 

En síntesi: del 3,6 % de creixement mitjà durant el període 1997/2007, el 2,3 d’aquest 

és corresponia amb el factor humà i l’1,9 d’aquest al capital, en canvi la productivitat 

era la negativa, amb -0,7%, un punt percentual més baix que la productivitat a 

Alemanya durant aquest període. 

Però què vol dir tot això, doncs que la economia espanyola mai ha tingut productivitat, 

almenys des de l’inici de la nostra democràcia i ni en moments de creixement econòmic. 

El creixement econòmic, durant l’última fase expansiva, s’ha fonamentat en la ocupació 

massiva de ma d’obra (amb crida migratòria) i amb llargues jornades de treball (amb 

elevat nivell d’economia submergida), això ajudà en aquell moment a augmentar el 

consum intern, fent-se amb l’ús de capital extensiu (a través de inversions via 

finançament), per tant, si el crèdit es tancava, com passà, el que va provocar va ser 

l’esclat de la bombolla i l’enorme endeutament acumulat de les empreses espanyoles, 

aquest és el veritable problema, el que ha afavorit l’extensió dels acomiadaments i la 

bancarrota de moltes empreses, és a dir, la nostra crisi. 

Actualment amb aquest panorama i com que difícilment hi ha capacitat productiva 

(innovació, millora de la qualitat, optimització...), ni sector que puga ocupar a tanta gent 

(i gràcies que el turisme ajuda a no estar pitjor) i tampoc hi ha demanda de bens com 

abans (consum intern) provocat per l’elevat atur, doncs ens enfrontem amb un problema 

què segons aquells que aposten per la teoria de la productivitat han servit sols per a 

empitjorar les condicions laborals dels treballadors, ja que entre d’altres, continua 

augmentant l’atur.  

En definitiva s’està atacant el problema afectant al treballador reduint sous, facilitant 

els acomiadaments, i en canvi, fruit de l’agonia financera, no es realitzen altres llavors 

com la innovació, l’ús de tecnologia puntera, trobada de la màxima 

qualitat/internacionalització, millorar la eficiència i la optimització en tot el sistema, 

privat i públic. 



 

 

Dir  que l’economia espanyola no creix per culpa de la productivitat (que també) a més 

de ser simplista és erronia i cal buscar el problema en altres factors que molts obvien per 

la situació que ocupen, alguns assentats a una butaca de pell a Brussel·les o Alemanya, 

desconeixent la particularitat espanyola, o d’altres que es troben totalment perduts al 

govern central, amb les mans lligades, però també per part de molts empresaris que no 

fan com toca la seua feina. Estem en un món global i en un sistema depredador i 

sobretot per al treballador, que possiblement en molts casos puntuals pot tenir una 

actitud reprovable, però que en general no és així, i el més preocupant és la mediocritat 

de la classe dirigent i empresarial que per sortejar una situació crítica desenvolupen 

estratègies, com la evasió fiscal, la deslocalització o una deficient optimització dels seus 

negocis, entre molts altres, que acaben afectant en major mesura a l’obrer i al consum.  

Però tornant al principi d’aquest escrit, si no ens conscienciem de que s’han de fer les 

coses dins del marc legal, evitant les pilleries i exigint als reguladors cap condonació i 

discriminació, sinó és així, seguirà incrementant-se l’ofegament de les classes populars, 

reduint-se el poder adquisitiu i fent costar molt més temps la recuperació de la nostra 

economia. Si no abandonem l’economia submergida, el diner B, l’evasió d’impostos... 

acabarem per soterrar la societat del benestar que tants anys i esforços ha costat 

construir. És una feina de tots.  

Cr. A. Cr. 


