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Economia vudú... i zombi
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Krugman repassa
Trump, la crisi, els
economistes i fins
i tot les criptomonedes a través dels
seus articles

Bombolles
altre cop?

Justo Barranco

El senador novaiorquès Daniel Patrick Moynihan va assenyalar una
vegada que “tothom té dret a tenir
la seva pròpia opinió, però no els
seus propis fets”. Moynihan, que va
morir el 2003, no va poder contemplar l’actual món trumpià farcit de
fets alternatius, però la seva frase
apunta a què els fonaments ja estaven allà. De fet, el Nobel d’EconomiaPaulKrugman(1953)assenyala
al seu nou llibre, Contra los zombis,
una selecció dels seus articles en
The New York Times des del 2004,
que Trump és la culminació del camí emprès pel moviment conservador del seu país en les últimes dècades. El resultat, denuncia, és que
avui als EUA acceptar el que diuen
les dades sobre una qüestió econòmica és en un acte partidista. I això
té conseqüències greus.
Un exemple clar, remarca, va ser
el succeït amb la crisi del 2008.
Krugman admet que no la va veure
venir. Encara que havia escrit que
existia una enorme bombolla immobiliària, el va sorprendre el mal
que va causar el seu esclat: no s’havia adonat de com de vulnerable
s’havia tornat el sistema financer
pel creixement de la banca paral·lela no regulada. Però una vegada va
esclatar,diu,elseconomistesconeixien bé aquell escenari. Per exemple, que la inflació no repuntaria en
una economia tan deprimida encara que la Reserva Federal comprés
una enorme quantitat de bons de
l’Estat. Tot i això, es va crear una
opinió oficial republicana que ho
veia perillosament inflacionari. La
històriaésconeguda:laFedvacomprar bons per tres bilions i la inflació es va mantenir baixa. Ningú no

va admetre el seu error. Que va causar, insisteix, un enorme patiment
innecessari.
La crisi, afegeix, va mostrar també com d’equivocada estava la seva
professió. Per als economistes el
problema de la depressió estava resolt i no era possible un col·lapse així. I més enllà dels anys sabàtics que
els hagin pogut pagar think tanks
conservadors, assenyala, el problema va ser que van confondre la bellesa amb la veritat. La bellesa d’una
economia idealitzada amb individus racionals en mercats perfectes.
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Carlos Rebate, que
treballa al món de la
intel·ligència artificial, diu que està fart
de reportatges que
expliquen per què la
majoriadelagentserà innecessària al segle XXI i com els robots usurparan
el nostre lloc de treball... sense donar pistes de com actuar en aquest
territori. En aquest llibre, l’autor
ofereix un antídot: com ens podem
diferenciar del món de les màquines i garantir-nos el futur laboral.

El gegant fundat
per Jeff Bezos el
1994 avui és la gran
referència del comerç electrònic a
Occident i està posant contra les cordes els grans retailers. Si hi ha qui vol combatre
Amazon amb regulació i lleis, d’altres hi veuen una immensa oportunitat per vendre. Aquest llibre
identifica les claus per fer-lo servir com un potent canal de vendes
i desenvolupament de negoci.

CRO són les sigles
de Conversion Rate
Optimization, és a
dir, optimització de
la taxa de conversió. Això és, les tècniques i estratègies
per augmentar el
percentatge de visitants d’un web
que es converteixen en clients.
Els autors fan servir exemples
com Hawkers, Nike i Netflix per
fer veure la importància de l’estratègia CRO, que mostren com
dissenyar i aplicar pas a pas.
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Adornada a més amb fantasioses
equacions.
Krugman repassa al seu llibre
l’austeritat,ladesigualtati,engeneral, les idees zombi, les que s’arrosseguen encara que estiguin desacreditades. I devoren cervells.
Ideescomquegravaralsricsésdestructiu per a l’economia. I que abaixar-los els impostos portarà a un
creixementmiraculós.També,clar,
parla de Trump, el Govern del qual
“ha estat despietat a l’hora d’oposar-se als treballadors a gairebé tots
els fronts”. Un home “a qui li agrada
humiliar als altres” i “li dona plaer
veure com els simpatitzants el segueixen encara que els traeixi”.
Tanca el llibre explicant per què
és criptoescèptic: pels costos de
creació i de transferència dels bitcoins i perquè el seu valor depèn de
les expectatives autocomplertes.
Noestanancoratsal’economiareal,
depenen de creure-hi i el col·lapse
total és possible, diu. De fet, li sembla que els entusiastes de les criptomonedes celebren l’ús de la tecnologia d’avantguarda per restablir el
sistema monetari de fa 300 anys
abans dels bancs centrals. I sobretot, conclou, no resolen cap problema, potser a evasors i criminals. !

CRO. CONVIERTE LAS VISITAS WEB
EN INGRESOS
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“Trump
gaudeix
veient com
els simpatitzants el
segueixen
encara que
els traeixi”

Estornaaparlardebombollesfinanceresihauríemde
poderaplicarelques’ha
aprésdelacrisiiniciada
l’any2008.Unadeles
lliçonsésquelabancaesvaautoenganyar.Labanca
noeraprouconscientdelagrancapacitatqueté
d’influirenl’opiniópúblicai,sobretot,queelscircuitsdelainformaciópúblicaesretroalimenteni
podenderivarenbombollesinformatives.
Lasegonalliçóvedelamàdelscientíficsquevan
pararatencióalfenomendelesbombolles.Noés
veritatquealseconomisteselspassésdesapercebut
elfenomen.Simplementlabombollainformativa
vaferquenoelsescoltessin,igualquead’altragent
ambsentitcomú.LacolumnadeJuanJoséMillás
(ElPaís27/06/2003)tituladaBurbujas-cincanys
abansqueesclatéslabombolla!-ésantològica.
Ambl’esclatdelabombollafinanceraarreudel
món,científicsdel’economiavanentrarafonsen
l’estudid’aquestfenomen.ÉselcasdeJaumeVentura,directoriinvestigadordelCentredeRecerca
enEconomiaInternacional(CREI)icatedràtic
d’EconomiadelaUniversitatPompeuFabra(UPF),
quel’any2014presentavalasevainvestigacióala
SocietatCatalanad’Economia(Institutd’Estudis
Catalans)ambeltítolBombollesespeculatives.
JaumeVentura,quevarecollirinformaciódurantllargsperíodesdetempspelsEstatsUnitsi
d’altrespaïsos,relacionavalariquesaambelproductedomèstic.Lariquesaéselvalordelescases,el
valordelesempreses,elvalordelsrecursosnaturals,elvalordetotl’estocdecapital,delaterra,de
totselsfactorsquehihaenunpaís,excepteeldel
factorhumà.SegonsVentura,lariquesaescalcula
comunvalordemercat,cosaquevoldirquesila
riquesaaugmentaenunperíodebreudetempspot
serperquèefectivamenthamilloratelvalord’algun
factoreconòmicdelpaísotambéperquèhihauna
bombolla.
Laideaéssemblantalaqueesfaserviralaborsa
ambelPER(PriceEarningRatio)querelacionael
valord’unaempresaambelsguanysqueté.UnPER
elevatpotindicarquetotvamoltbéperòtambépot
serunseriósavísquel’empresaestàsobrevalorada.
JaumeVenturaveniaaconsiderarunvalornormal
delarelacióriquesa/productedel3,5peròpreocupantquanarribaa6,sobretotsiaquestincrementté
llocenunperíodemoltbreudetemps.Doncsbé,
arafapocelCreditSuisse(ResearchInstitute)ha
publicatl’informeanualGlobalwealthdatabook
2019. Agafantlaràtioriquesa/PIB(2019)sembla
queelsmillorspaïsosperinvertirserienelsque
tenenlaràtiomésbaixa:Irlanda,Finlàndia,Dinamarca,iSuècia.Amés,laproductivitat(PIBper
adult)ésmoltelevada.Grèciatambétélaràtio
baixa,peròcalpararatencióqueelPIBperadult,a
mésdesermoltbaix,hadisminuït.Enaquestcasla
ràtiobaixariquesa/PIBésunsímptomad’atonia.
Elspaïsosambindicisdesobrevaloraciósegonsla
ràtioriquesa/PIBserienItàlia,Espanya,Regne
Unit,França...Peròcompte:l’augmentdelPIBenel
RegneUnitdel2010al2019ésd’un4,96%iaugmentaméselPIBquelariquesa;enaquestcas,
potserlavaloracióresponacausesrealsiobjectives.
Elcasd’Espanyaésal’inrevés,lavaloraciódela
riquesaperadulthaaugmentatun8,24%mentre
queelPIBperadultnoméshaaugmentatun2,34%,
amésquecontinuasentbaixcomparatamblaresta.
LariquesaaEspanya,alavistadelesdades,
semblaefectivamentsobrevalorada.Elqueconvé,
haventaprèsleslliçonsdelacrisidel2008,ésque
aquestavegada–l’any2020– esfaciméscasals
especialistes. |

