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L’entorn de tipus d’interès baixos en què es troben les principals economies
avançades reflecteix transformacions econòmiques profundes.1 Com hem vist
recentment,2 el gros dels estudis assenyala que la demografia és la més important
d’aquestes forces, i, probablement, l’envelliment de la població continuarà pesant
sobre els tipus d’interès en les properes dècades. Atès aquest llast, el futur de la
productivitat és una de les claus per impulsar a l’alça els tipus d’interès. Vegem
com i amb quins condicionants.
La productivitat i els tipus d’interès
Els tipus d’interès i el creixement de la productivitat tenen una relació estreta:
com a font principal de creixement econòmic a llarg termini, la productivitat

determina la mesura en què apareixen noves oportunitats d’inversió o de
necessitats d’estalvi. D’aquesta manera, un menor creixement de la productivitat
pressiona els tipus d’interès a la baixa per dues grans raons:
• Des del punt de vista dels consumidors, la perspectiva d’un menor creixement
dels salaris i dels ingressos familiars indueix un augment de l’estalvi, la qual cosa
tendeix a reduir els tipus d’interès.
• Des del punt de vista de les empreses, una reducció de les oportunitats d’inversió
deprimeix la demanda de crèdit i, per tant, pressiona a la baixa els tipus d’interès.
Així, no és estrany que, com s’observa al primer gràfic, la desacceleració de la
productivitat hagi derivat del declivi sostingut dels tipus d’interès en els 30 últims
anys a les principals economies avançades.
De cara al futur, hi ha un debat sobre l’evolució de la productivitat entre
pessimistes i optimistes de les noves tecnologies. D’una banda, els pessimistes
emfatitzen el baix creixement de la productivitat dels últims anys i la seva
tendència a la baixa en les dècades passades. De l’altra, els optimistes assenyalen
la multitud d’avanços tecnològics relacionats amb l’automatització i amb
l’anomenada Quarta Revolució Industrial i apunten al fet que els baixos
creixements observats s’expliquen tant per problemes de mesura com pel temps de
transició necessari perquè els avanços es difonguin al conjunt de l’economia.
Aquest debat, que resumim a la taula, difícilment es resoldrà en un futur immediat.
Si ho fa a favor dels pessimistes, la feblesa de la productivitat se sumarà a la
demografia com a llast sobre els tipus d’interès. Però què passaria si les
tecnologies digitals reimpulsessin la productivitat?
L’impacte d’un reimpuls (digital) de la productivitat
Com hem vist, un major dinamisme de la productivitat empenyeria els tipus
d’interès a l’alça en la mesura que es tradueixi en:
• Un creixement dels salaris i dels ingressos de les famílies, que resta pressió a la

necessitat d’estalviar.
• Un augment de les oportunitats d’inversió per a les empreses, que les empeny a
augmentar la demanda de crèdit.
No obstant això, hi ha diferents elements relacionats amb les noves tecnologies
que poden frenar aquestes dinàmiques.
Fallades de mercat
D’una banda, poden existir elements que impedeixin aprofitar tot el potencial de
les noves tecnologies i que limitin l’embranzida sobre la productivitat i, per tant,
sobre els tipus d’interès. En aquest sentit, la presència de «fallades de mercat» pot
dificultar que es materialitzi tot el potencial de les noves tecnologies:
• La digitalització genera efectes de xarxa (les forces que fan que l’interès del
consumidor per un producte augmenti a mesura que ho fa la base d’usuaris), la
qual cosa podria desembocar en dinàmiques de winner-take-all, que, si redueixen
la competència, poden llastar la millora de la productivitat.3
• Els productes digitals són, essencialment, «no rivals»4 (és a dir, l’ús per part
d’una persona no limita l’ús que en puguin fer altres). La literatura econòmica ha
demostrat que la no rivalitat comporta fallades de mercat i que, quan es tracta de
productes no rivals, els mecanismes de mercat poden produir un nivell inferior a
l’òptim. És a dir, no s’aprofita tot el potencial de producció de les noves
tecnologies.
La distribució de les millores de productivitat
Una de les preocupacions més reiterades sobre les noves tecnologies és que
provoquin un augment de la desigualtat, en especial a curt termini (a llarg termini,
si la tecnologia s’ha disseminat per tota l’economia, és més plausible pensar que
beneficiarà el conjunt de la societat). Aquesta consideració és especialment
rellevant per als tipus d’interès, ja que diferents estudis també situen l’augment de
la desigualtat en les últimes dècades com un dels fenòmens que hauria pressionat

els tipus a la baixa:5 com ho mostra el tercer gràfic, les taxes d’estalvi augmenten
amb el nivell d’ingressos,6 de manera que un augment de la desigualtat eleva
l’oferta d’estalvi en desplaçar recursos cap a aquells que estalvien més.
Per analitzar la relació entre productivitat, desigualtat i tipus d’interès, cal tenir en
compte tres elements.
1. Les dinàmiques de winner-take-all. A més de (potencialment) reduir la
competència, faciliten l’emergència d’empreses i de professionals «superestrella»
i, així, poden augmentar la desigualtat.
2. Complementarietat o substitució.7 Una millora de la productivitat per part de les
noves tecnologies fa que aquestes últimes rebin un major volum d’inversió. Quan
les tecnologies digitals i l’automatització substitueixen la resta de factors
productius (com el treball),8 aquest major volum d’inversió cap a les noves
tecnologies va en detriment de la resta de factors i, per tant, pot desembocar en un
augment de la desigualtat. En canvi, si les noves tecnologies complementen el
treball,9 una millora de la productivitat dels robots es tradueix en un augment de
la demanda tant de robots com de la resta de factors, la qual cosa desemboca en
un creixement dels ingressos per a tots els factors productius, inclòs el treball. Així
mateix, com ens recorden Acemoglu i Restrepo (2018),10 tot i que l’automatització
de tasques pot deprimir l’ocupació i incrementar la desigualtat salarial (beneficia
els treballadors amb habilitats complementàries a les dels robots i perjudica els
qui han estat substituïts), cal no oblidar que es continuen creant noves tasques, en
un procés que estimula la demanda de treball i els salaris i que pot aconseguir que
les millores de productivitat dels robots es tradueixin en ingressos més elevats per
a tots els factors productius.
3. Factors productius «escassos».11 Si les noves tecnologies es complementen amb
factors productius escassos que són essencials en la producció, aquests factors
poden «capturar» el gros de les millores de productivitat. Així, diferents
investigadors argumenten que, en una Quarta Revolució Industrial dominada per
les tecnologies digitals, factors productius com els «treballadors superestrella» i
com els actius intangibles (com el capital organitzatiu o la propietat intel·lectual
d’una empresa) guanyarien importància i es podrien convertir en aquests factors

escassos que són essencials en la producció. De fet, ja en l’actualitat, diversos
estudis assenyalen que els actius intangibles percebrien una fracció creixent de les
remuneracions.12 Això permetria explicar l’aparent contradicció entre els
importants avanços tecnològics i la contenció dels tipus d’interès.
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