
Parlament d'agraïment del Dr. Emili Grifell – Tatjé, catedràtic d'organització 
d'empreses de la UAB, en la recepció del Premi Joan Sardà Dexeus al millor 
llibre d'Economia 2019 (ex aequo) al sopar dels economistes, el 30 d'octubre de 
l’any 2019. 

Vull agrair al Collegi d’Economistes, i a la Revista Econòmica de Catalunya, en 

nom meu i dels altres dos coeditors en C.A. Knox Lovell de la University of 

Queensland (Austràlia) i en Robin Sickles de la Rice University (US) el premi 

Joan Sardà Dexeus. És un gran honor. 

En l'elaboració del "The Oxford Handbook of Productivity Analysis" per a la 

editorial Oxford University Press, van participar 46 investigadors de 25 

institucions acadèmiques de referència tant a Europa, com a  EE.UU, Australià i 

Àsia. Al llarg dels 24 capítols del Handbook s’aborden aspectes metodològics, 

microeconòmics i macroeconòmics tots ells relacionats amb el tema de la 

productivitat. Tots els capítols són originals i estem molt agraïts pel gran esforç 

realitzat per tots els investigadors i investigadores que van participar en la seva 

elaboració. 

També volem donar les gràcies a la biblioteca de Ciències Socials de la UAB per 

haver elaborat una entrada especial per al Handbook on hem dipositat material 

relacionat amb la seva elaboració. 

Visita https://ddd.uab.cat/pub/expbib/2018/productivityanalysis/index.html 

Deixeu-me dir que el creixement productiu ha estat, i continua sent, una de les 

principals, per no dir, la principal font de creació de riquesa i només està a l'abast 

de les organitzacions (i països) amb lideratge i capacitat d'innovació. Afegir 

també que necessitem creixement productiu per aconseguir progrés econòmic i 

social. 

Necessitem creixement productiu per generar riquesa. Aquest hauria de ser un 

gran punt de trobada dels agents socials: sindicats, patronal i la administració (la 

Generalitat de Catalunya) que haurien de col·laborar estretament per facilitar les 

millores de productivitat necessàries per crear valor. La col·laboració, i no la 

confrontació, és l'eix central. 

El segon aspecte, és la distribució d'aquest valor o riquesa. Pensem, per 

exemple, en l'actual situació de Xile, en aquest octubre de l'any 2019, que ens 

https://ddd.uab.cat/pub/expbib/2018/productivityanalysis/index.html


ha de fer reflexionar, ja que qüestiona el denominat "business Roundtable" 

resumit per la famosa frase de Milton Friedman "la responsabilitat social de 

l'empresa consisteix en incrementar el seu benefici". La gran desigualtat en la 

societat xilena està en el rerefons de la situació actual. 

Finalment deixar-me dir alguna cosa respecte a la situació política. 

Durant aquests últims anys, he estat en contacte freqüent amb els països nòrdics 

que, utilitzant la terminologia empresarial, els podem considerar un bon 

benchmark. 

En aquests països hi ha una gran preocupació per l'ètica, a tots els nivells, 

empresarial, jurídic, mediàtic, polític, policial i social,. Aquest és un aspecte 

completament absent en la nostra societat, on observem que moltes actuacions 

estan guiades “per un suposat bé superior”. És urgent posar l'ètica en el centre 

del debat. Les universitats i les associacions, com el Col·legi d'Economistes, 

haurien d'agafar el lideratge en aquest sentit. 

Moltes gràcies per tot. 


