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Resum executiu 

Aquest treball tracta, des d’una perspectiva general, sobre quin impacte té el 

virus del VIH sobre el creixement econòmic dels països africans. Per a veure com 

evoluciona una economia, s’ha pres com a mesura el PIB per càpita, ja que es tracta 

d’una mesura que no té en compte el tamany dels estats, sinó que permet veure de 

manera més directa com pateix la malaltia la població.  

Partint d’una hipòtesi en forma de pregunta, i després d’una introducció a la 

malaltia i la seva situació en l’actualitat, se separa l’anàlisi dels efectes 

microeconòmics de la dels macroeconòmics, per acabar enllaçant-les i il·lustrant-les 

amb una senzilla explicació seguint el model de creixement de Solow. La conclusió a 

la qual s’arriba és que, a llarg termini, la SIDA comporta unes conseqüències 

clarament negatives sobre l’economia de l’Àfrica i que, a més a més, requereixen 

d’una resposta urgent a nivell global per evitar-les.  
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1  Introducció 

 

La SIDA és la malaltia que més impacte mediàtic ha tingut en la segona meitat 

del segle XX, i aquest impacte no ha perdut vigor en els primers anys del segle XXI. Es 

tracta d’un tema de constant actualitat i que afecta totes les regions del planeta. Els 

governs en publiquen estudis i estadístiques, i qualsevol avenç mèdic és rebut amb 

esperança per l’opinió pública mundial. 

Aquesta ressonància es deu principalment a les greus conseqüències que 

comporta el virus del VIH. L’efecte més clar és l’augment espectacular de la mortalitat, 

però n’hi ha molts d’altres menys evidents i, per tant, més ignorats, que poden ser tan 

greus com un augment de les taxes de defuncions. 

A més a més, aquest tema permet l’aplicació i ampliació de coneixement sobre 

creixement econòmic, una matèria interessant i que val la pena aprofundir. 

 

Aquest treball no parteix de cap hipòtesi en forma d’afirmació o de negació, 

sinó de pregunta: té el virus del VIH efectes sobre el creixement de l’economia 

africana? Els objectius són donar resposta a aquesta pregunta i veure com es 

relaciona amb les diferents variables macroeconòmiques. 

Es pretén assolir aquest objectiu des d’un punt de vista generalitzador, sense 

basar-se en cap estat concret dins del continent. A més a més, per obtenir resultats, 

cal haver establert anteriorment, i de manera clara i exhaustiva, quines relacions hi ha 

entre l’epidèmia de la SIDA i les diverses variables econòmiques que influeixen en el 

creixement, i veure com es desencadenen i com estan enllaçats els efectes derivats 

directament de la malaltia amb aquells que en són derivats indirectes.   

Tot i que la malaltia sigui un fenomen mundial, el continent més greument 

afectat és sense dubte l’Àfrica, i per tant, és aquest continent el més propici perquè s’hi 

manifestin totes les conseqüències econòmiques que seran analitzades al llarg del 
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treball. Per fer-ho, s’utilitzarà entre altres coses, la lògica del model de Solow, que 

s’explica tot seguit.  

 

Model de Solow-Swan 

El model de Solow-Swan* és un model de creixement econòmic basat en 

l’anàlisi de la renta per càpita y i l’acumulació de capital per càpita k. Sabent que la 

renta per càpita és igual a la renta total Y dividida per la força de treball L i que 

l’acumulació de capital per càpita equival a l’acumulació de capital K dividida també 

per la força de treball, i prenent la renta total com una funció del capital total i la força 

de treball, tenim 

Y = F(K,L) 

Y/L = F(K/L,1) 

y = f(k) 

MPK = ∆f(k)/∆k > 0 

A més a més, la inversió i es considera igual als estalvis, de manera que la 

fracció sy de la renta per càpita destinada als estavis equival al nivell d’inversió per 

habitant, essent s la proporció de la renta per càpita estalviada: 

i = sy = sf(k) 

D’altra banda, es considera que una part del capital es deprecia cada any en 

una proporció ∂ i que la població creix en una proporció n, de manera que  

∆k = sf(k) – (∂ + n)k 

 

 

                                            
* Robert M. Solow (Nova York, 1924) i Trevor W. Swan  (Sidney, 1918-1989) van desenvolupar, de 

manera independent, aquest model. Per aquest treball i altres, Solow va rebre el premi Nobel d’economia 

el 1987. 
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Així, a llarg termini, totes les economies tendeixen sempre a obtenir uns nivells 

d’estalvis, depreciació, creixement de la població i progrés tecnològic tals que el 

creixement del capital per càpita és nul: 

∆k = sf(k*) – (∂ + n + g)k* = 0 

O el que ve a ser el mateix: 

i = sf(k*) = (∂ + n + g)k* 

En aquest punt, dit Estat Estacionari, aconseguim uns nivells de capital per 

càpita i renta per càpita k* i y*, respectivament, que es mantindran estables a partir del 

moment en què l’economia els assoleix. 

Aquest model ens permet de saber, de mode bastant simple, cap a on tendirà 

una economia a llarg termini si posseïm dades sobre la seva població, el seu nivell de 

capital i el seu PIB, i si el benestar dels seus habitants (entès en termes de renta per 

càpita) anirà a més o, per contra, empitjorarà. 

k 

y 

s·f(k) 

f(k)
(δ + n)·k 

y* 

k*

Gràfic representatiu del model de Solow-Swan, en què es representa la renta per càpita en funció

del capital per càpita. També aprareix la inversió, entesa com la proporció de la renta estalviada. 

GRÀFIC 1

GRÀFIC MODEL SOLOW-SWAN 
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2  Sobre la SIDA 
 

Introducció a la SIDA 

SIDA són les inicials de la Síndrome de la Immunodeficiència Adquirida. 

Encara que durant molt de temps el seu origen va ser incert, segons confirmen els 

últims estudis científics aquesta malaltia prové del ximpanzé [SCIENCE 2006]. La 

SIDA afecta els humans infectats pel virus VIH (virus de la immunodeficiència 

humana), la manifestació del virus provoca la destrucció del sistema immunològic de 

l’organisme convertint-lo en incapaç de frenar qualsevol infecció. El virus pot ser latent 

durant molt de temps i es considera que deixa de ser-ho quan el pacient té un nivell 

d’anticossos o cèl·lules TCD4 per sota de les 200 per mililitre de sang. El virus també 

és capaç d’infectar cèl·lules cerebrals i causar així desordres neurològics. 

           En algun moment inconcret del segle XX (es creu que de les tres primeres 

dècades) es va produir una mutació que va permetre el pas dels ximpanzés als 

humans. Es va trigar tant a conèixer la malaltia perquè la mutació va aparèixer 

segurament en un lloc aïllat enmig del continent africà on va romandre durant lústres. 

            El primer cas conegut va ser el d’un mariner britànic que va viatjar per l’Àfrica. 

Més endavant es van trobar més casos aïllats, però no va ser fins l’any 1981 que el 

Centre de Control de Malalties (CDC) d’Atlanta va alertar sobre l’existència de cinc 

casos de pneumònia poc freqüent en homosexuals californians. El fet que els pacients 

estudiats (homosexuals sexualment actius) tinguessin alhora la pneumònia i el 

sarcoma de Kaposi (un tipus de càncer de pell) va ser el que més va sobtar els metges 

ja que són malalties molt infreqüents. Es considera el primer informe sobre la SIDA. De 

fet aquell mateix 1981 va aparèixer a l'Hospital de la Vall d'Hebron el primer cas a 

Espanya. 

 No va ser fins el 1983 que es va descobrir el VIH (ho van fer alhora el francès 

Montaigner i l'americà Gallo), causant de la malaltia. Aquest fet no va servir per 

conscienciar la gent de l’amenaça que la malaltia suposava. Es creia que era una 
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malaltia que només afectava els homosexuals la qual cosa va permetre el seu ràpid 

avenç. Poc després, es van començar a conèixer els primers casos de la malaltia en 

heroïnòmens, hemofílics (col·lectiu molt afectat i pràcticament extingit des de llavors) i 

haitians (que amb els homosexuals són coneguts com les quatre H).  

Amb la mort del cantant Freddie Mercury o l'actor Rock Hudson i, sobretot, el 

basquetbolista Magic Johnson (primer famós no homosexual a contagiar-se, i que va 

ocasionar un gran escàndol a l’NBA) a inicis dels 90, van començar les primeres 

campanyes institucionals de prevenció promovent l’ús del preservatiu. Fins llavors, 

s'havia arribat a parlar de "pesta rosa" o de càstig diví als homosexuals.  

 L’any 1987 va aparèixer el primer fàrmac autoritzat per tractar el virus, l’AZT 

(Ritonavir). Actualment se segueix considerant la infecció per VIH una malaltia 

incurable, però existeixen antirretrovirals capaços de contenir els virus, que permeten 

als infectats poder conviure-hi amb relativa normalitat. Es a dir, s’aconsegueix que la 

malaltia esdevingui crònica. L’elevat preu d’aquest tractament marca una forta 

diferència en l’esperança de vida dels infectats en el primer món i en tercer món.  

L'any 2001 es va crear el Fons Global pel SIDA de l’ONU i aquell mateix any el 

govern sud-africà va ordenar subministrar antiretrovirals a totes les mares. L'any 2003 

l'OMC va autoritzar l'accés a medicaments genèrics als països pobres en emergència 

sanitària i va llençar el pla "3x5" per portar fàrmacs a 3 milions de malalts en dos anys. 

Aquell mateix any l’ONU va reconèixer el fracàs del pla "3x5", donat que només es va 

aconseguir fer arribar el tractament a poc més d'un milió d'infectats. Es va tractar d’un 

fracàs, però va suposar una xifra més elevada que les 240 mil persones que rebien 

tractament l’any 2001. 

L’ONU calcula que fan falta entre 5500 i 7800 milions d'euros per fer front a la 

malaltia. Actualment se n'han aconseguit 7000 més que l'any passat,  però la SIDA 

s'estén i s’estima que el 2008 se’n necessitaran 17000. 
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Formes de contagi 

La SIDA és una patologia que es transmet per l’intercanvi de fluids corporals, 

sobretot sang i líquids sexuals. Dit això, no ens hauria d’estranyar que les principals 

vies de contagi siguin aquelles activitats que comportin riscs de contacte amb els fluids 

esmentats, tal com mantenir relacions sexuals, les transfusions sanguínies, compartir 

agulles entre toxicòmans i l’embaràs.  

Pel que fa a les transfusions sanguínies ,als anys 80 eren perilloses,  ja que no 

es controlava si els donants eren portadors del VIH. Des que la comunitat mèdica va 

tenir coneixement d’aquest perill, el risc va deixar d’existir, ja que en l’actualitat es 

realitzen proves per identificar els portadors. Les activitats sexuals, siguin 

heterosexuals o homosexuals, poden transmetre el virus, però amb la utilització del 

preservatiu aquest risc queda pràcticament anul·lat. L’altre via és la transmissió mare-

fill, que amb la sexual constitueixen les dues principals vies de contagi a l’Àfrica. La 

INFECTATS PER VIH A L’ÀFRICA SUB-SAHARIANA (1980-2001) 

FONT: BBC                                                                    GRÀFIC 2 

Veiem reflexada la ràpida evolució de la SIDA en l’Àfrica sub-sahariana, des dels

nívells pràcticament nuls de 1980 fins als prop de 30 milions de malalts el 2001. 
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drogaaddicció és una forma de contagi més pròpia dels països occidentals, la 

importància de la qual ha davallat en els darrers anys.   

 

Estat actual al Món 

Entre 2’4 i 3’3 milions de persones van morir de SIDA al llarg del 2005, 

convertint-se així en la quarta causa mundial de mort després d’atac de cor, 

contusions i d’inflamació respiratòria aguda. Actualment, tal i com declara el darrer 

informe sobre l’estat de la pandèmia d’UNAIDS, al món hi ha 38’6 milions de persones 

infectades per  el VIH. D’aquests, 25’8 milions, és a dir un 65%, viuen a l’Àfrica. Del 

nombre total d’infectats, 17’5 milions són dones, de les quals, un percentatge 

elevadíssim són africanes, el 85%, és a dir entre 12,5 i 15 milions. També és important 

remarcar que, segons dades d’UNAIDS, el 75% dels malalts no rep tractament, i que 

cada any mor més de mig milió de nens de SIDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÀNKING DE MORTALITAT CAUSADA PEL VIH EN PAÏSOS AFRICANS (2003) 

DADES: AIDSANDAFRICA.COM                                      TAULA 1 

Mostra significativa dels països africans amb una taxa de mortalitat per SIDA més elevada. Les xifres 

són prou eloqüents. En quatre estats més de la meitat dels morts són per culpa del VIH.  
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El fluxe anual de nous infectats no convida a l’optimisme, ja que cada any 

contrauen el virus 5 milions de persones, 3 milions de les quals són africanes (65%). A 

primer cop d’ull, es podria pensar que la proporció d’infectats a l’Àfrica respecte a la 

resta del món es manté, però, no obstant, s’ha de tenir en compte a l’hora de 

comptabilitzar el total d’infectats que la taxa de mortalitat per VIH/SIDA  és més 

elevada a l’Àfrica [UNAIDS 2005]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha de dir, tanmateix, que darrerament l’expansió de la SIDA s’ha moderat a 

causa, en part, que uns pocs països, com Tailandia i Uganda (gràfic 3), han frenat el 

creixement de la malaltia. En altres estats la pandèmia ha arribat a tals nivells que fan 

molt difícil que el país pugui funcionar amb normalitat (supera el 30% a Lesotho, 

Botswana, Malawi o Swazilàndia). 

Altres països altament afectats per la malaltia són els que conformen el sud-est 

asiàtic com Laos, Cambotja i Vietnam. També països del Carib com Haití, República 

Dominicana i Jamaica. Rússia també presenta taxes de prevalència preocupants, així 

com, tot i que en menor mesura, la majoria dels països sud-americans i Estats Units. 

PREVALÈNCIA DEL VIH EN LA POBLACIÓ DE KAMPALA, UGANDA (1992-2000) 

FONT: BBC                                                GRÀFIC 3 

Veiem com Uganda ha aconseguit en la dècada dels 90 fer retrocedir la malaltia,

principalment seguint polítiques d’abstinècia i prevenció. 
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Pel que fa a Europa destaquen, Espanya, Itàlia i, com ja s’ha dit, Rússia. Cal tenir en 

compte, emperò, que les dades no són del tot fiables, ja que presumiblement alguns 

països tergiversen o oculten les xifres referents a la prevalència de la SIDA. Aquest 

seria el cas, per exemple, entre d’altres, de la Xina i Rússia (figura 1). Un altre factor a 

tenir en compte a l’hora d’avaluar la fiabilitat de les dades és que en molts dels països 

en vies de desenvolupament afectats per la SIDA els estudis sobre la prevalència es 

basen en mostres formades essencialment per les dones embarassades, ja que són 

aquestes pràcticament les úniques que són tractades en hospitals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: UNAIDS / OMS                                                                                  FIGURA 1

DISTRIBUCIÓ DE LA SIDA AL MÓN L’ANY 2004 

Situació de la prevalència de la SIDA al Món. Cal remarcar la greu situació d’Àfrica en front la resta de continents. 
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Estat actual a l’Àfrica 

Com s’ha dit a l’apartat anterior, l’Àfrica és el continent més afectat per la 

malaltia. No obstant, la pandèmia no l’afecta homogèniament ja que es poden 

observar diferències notables en la prevalència dels països del nord i la dels països 

sub-saharians: els primers gaudeixen de taxes d’infecció molt inferiors que les dels 

segons. Tot i així, cal tenir en compte que dins de la regió sub-sahariana hi ha estats, 

com Sud-àfrica o Botswana, que són més desenvolupats que els del seu voltant, de 

manera que es converteixen en pols d’atracció d’immigrants, la qual cosa influencia en 

els altíssims nivells de SIDA, que contrasten amb les taxes dels països emissors 

d’emigrants, que són inferiors (figura 2). Així doncs, el major desenvolupament els 

suposa una càrrega que pot acabar resultant contraproduent (taula 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un principi hom pot atribuir aquestes diferències a causes relatives als 

nivells d’educació de la població, ja que pot semblar que els programes de prevenció 

són més exitosos en poblacions amb índexs d’alfabetització més elevats. Tot i així, cal 

desestimar aquest supòsit després d’haver realitzat un estudi d’aquesta relació 

mitjançant un anàlisi de correlació que demostrava que estava mancat de sentit (gràfic 

4). Així doncs, sembla que la causa més verossímil d’aquestes divergències entre el  

nord i el sud es troba en diferències culturals: La cultura sub-sahariana és una cultura 

EVOLUCIÓ DE LA SIDA A L’ÀFRICA (1990-2005) 

FONT: UNAIDS / OMS                                                                                  FIGURA 2
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molt més promíscua que no pas la dels països del nord. A aquest fet se l’hi ha d’afegir 

que, per una qüestió de preferències, l’ús del preservatiu (tal i com veurem més 

endavant) no està gaire estès al llarg del continent africà. 
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5 MAJORS 5 MENORS 5 MAJORS 5 MENORS 
País % VIH País % VIH País % Alfab. País % Alfab.

Marroc 0,03 Botswana 35,8 Níger 14 Botswana 90 
Tunisia 0,04 Swazilàndia 25,25 Burkina 

Faso 
19 Zimbàbue 85 

Algèria 0,07 Zimbàbue 25,06 Mali 31 Maurici 83 
Maurici 0,08 Lesotho 23,57 Sierra 

Leone 
31 Sud-àfrica 82 

Madagascar 0,15 Sud-àfrica 19,95 Senegal 33 Madagascar 81 

RELACIÓ ENTRE L’ALFABETISME I LA SIDA PER 44 ESTATS AFRICANS EL 1999 

DADES: AIDSANDAFRICA.COM                                                                  GRÀFIC 4 

Aquest gràfic verifica que es un error relacionar el nivell cultural d’un país amb la seva prevalència de

SIDA, ja que no té sentit pensar que a més nivell d’alfabetització, més SIDA hi haurà.  No obstant, una

possible explicació seria que els majors nivells d’alfabetització es troben en els països més

desenvolupats, que alhora són els que tenen taxes més elevades de SIDA. 

DADES: AIDSANDAFRICA.COM                                                                              TAULA 2 

Mitjançant aquesta taula es pot observar com els països amb una taxa d’alfabetització més alta no són els

que tenen nivells de SIDA menors, ans al contrari. Això confirma la hipòtesi que els estats més

desenvolupats, que solen tenir índexs d’alfabetització més elevats, coincideixen amb els més afectats per

la malaltia, perquè són, a més a més, receptors d’immigració. Maurici reforça aquesta tesi, ja que es tracta

d’un país ric però que, per les seves particularitats geopolítiques (insularitat, paradís fiscal...), no pateix

onades migratòries massives. 
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Vies d’expansió 

Conèixer quins són els principals canals de transmissió de la malaltia és 

important a l’hora d’entendre com es desencadenen les diverses conseqüències 

econòmiques, ja que aquests determinen en gran mesura quines són les seves 

particularitats. 

En la majoria dels casos, la prostitució és la principal forma de contagi ja que 

es calcula que entre un 70-80% [VERMEULEN 2002] de les treballadores del sexe, 

estan infectades pel VIH. El fet de no usar el preservatiu agreuja encara més la 

situació. 

El que fa de la prostitució un factor determinant de la propagació de la SIDA  a 

l’Àfrica, és que en molts casos, el principals consumidors de sexe són immigrants, 

camioners, soldats, funcionaris de duanes , obrers de carreteres i miners, és a dir, gent 

que es desplaça sovint entre les diverses regions mantenint relacions de risc amb 

certa freqüència. 

El fenomen de l’emigració cap a les zones urbanes, impulsada sobretot per la 

pobresa de les zones rurals a causa d’una agricultura endarrerida i,  per tant,  poc 

productiva és un dels principals eixos transmissors de la malaltia ja que no és estrany 

que els immigrants, un cop a la ciutat, mantinguin relacions amb prostitutes. Quan 

aquests tornen a casa, transporten el VIH cap a les seves regions d’origen.  

Com ja s’ha dit, un altre dels canals més habituals de propagació de la malaltia, 

és a través del les rutes comercials i els camioners que les transiten. Aquest col·lectiu 

sabem que és assidu al consum de sexe durant els seus trajectes i a més són un tipus 

de client molt buscats per les prostitutes, ja que acostumen a portar diners en efectiu i, 

donat que estan només de pas, disminueix el risc que aquests les puguin delatar a les 

seves famílies. A tall d’exemple, és coneguda una autopista amb molt volum de trànsit 

de mercaderies que connecta el nord de Sud-àfrica amb un port moçambiqueny, els 

voltants de la qual, pateixen d’elevadíssimes taxes de prevalència de l’epidèmia. 
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Per contra, els policies i els soldats, són molt impopulars entre les prostitutes ja 

que sovint, abusant de la seva autoritat, paguen molt poc o en alguns casos no 

paguen. 

Apart de les prostitutes, existeix una altre via important que influeix en 

l’expansió de la malaltia. Es tracta de l’ús freqüent del sexe que les venedores 

ambulants fan com a moneda de canvi per aconseguir transport, permisos per passar 

mercaderies a les duanes, etc.  

Tot això no seria tan greu si no fos pel fet que, com s’ha repetit, gairebé ningú 

utilitza el preservatiu. La causa d’això no és tant la falta d’oferta de preservatius si no 

la seva falta de demanda. L’ús del preservatiu, per exemple, no està gaire estès entre 

les prostitutes, ja que els clients estan disposats a pagar més si no l’utilitzen. Això no 

és degut, en general, a una manca d’informació sinó, simplement, a una qüestió de 

preferències. Fins i tot, algunes treballadores del sexe opten per fer-se rentats vaginals 

amb lleixiu diluït per tal d’incrementar la sensació de fricció (augmentant, 

indirectament, la probabilitat d’infectar-se perquè  la zona es torna més propensa a les 

petites ferides). A més, els homes que advoquen per l’ús del preservatiu són qualificats 

sovint de poc virils i les dones, vexades. 

Així doncs, la idea que hem de retenir és que la SIDA s’estén per les diferents 

parts de l’Àfrica principalment amb desplaçaments d’homes en massa i per una gran 

demanda de sexe, satisfeta en la majoria dels casos al cost d’un elevat risc d’infecció. 

Si realitzéssim un recompte de com la malaltia es distribueix sobre el conjunt de la 

població, observaríem que la SIDA afecta majoritàriament els africans d’edat compresa 

entre els 15 i 49 anys i principalment habitants de les àrees urbanes (gràfic 5). En 

definitiva, afecta selectivament la part més productiva de la societat [GREENER 2001 / 

UNAIDS 2000 / OMS 2003]. 
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PIRÀMIDE DE LA POBLACIÓ DE BOTSWANA PROJECTADA PEL 2020 

FONT: BBC                                                                        GRÀFIC 5 

L’any 2020 la població compresa entre els 30 i els 65 anys serà la que, en l’actualitat, té entre 16

i 51 anys. Aquesta fracció de la població és la més perjudicada per la malaltia, i com mostra el

gràfic, patirà severament les conseqüències en forma d’altíssima mortalitat, fins al punt d’alterar

per complet l’estructura de la piràmide. La natalitat també se’n ressentirà, ja que els pares

potencials són, prescisament, aquesta part de la població que més es veurà reduïda. 
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3  Conseqüències econòmiques 

Conseqüències microeconòmiques 

Les conseqüències microeconòmiques es poden separar entre aquelles que 

tenen impacte sobre les famílies i les que afecten les empreses.  

La SIDA pot repercutir en l’economia de les famílies afectades de dues 

maneres diferents. Directament, via l’elevada despesa en medicaments i tractament 

mèdic que han d’assumir; i indirectament via la reducció dels ingressos deguda a la 

productivitat perduda a causa del major temps de baixa [RICE 1967]. Quan es parla 

del temps de baixa s’ha de tenir en compte que existeix el costum que, quan un 

familiar emmalalteix i necessita assistència, aquesta és rebuda per part dels seus 

parents, malgrat que aquests hagin de deixar la feina temporalment. A més, els 

funerals solen perllongar-se durant dies, arribant a ser molt costosos, i hi sol assistir la 

major part de la família i dels amics, inclosos companys de feina del difunt. Així doncs 

ha de quedar ben clar que la SIDA provoca una gran pèrdua de temps potencialment 

productiu.  

 Una altra conseqüència derivada de les fortes tradicions prevalents a l’Àfrica és 

una tendència a la procreació més elevada. Això s’explica pel costum africà que siguin 

els fills els qui enterrin els pares. No obstant, si a causa de l’elevada mortalitat entre 

els joves la probabilitat que els fills no arribin al moment en què haurien d’enterrar els 

seus pares és elevada, moltes famílies optaran per tenir-ne més, en un intent 

d’augmentar les possibilitats que el costum es compleixi. Ara bé, les conseqüències 

d’aquesta “política familiar” poden ser bastant negatives, ja que més fills representen 

més boques a alimentar i per tant una reducció encara més gran de la renta per càpita.  

  

Per altra banda, el VIH pot afectar la rendibilitat de les empreses tant 

augmentant els costos com reduint els ingressos. Per entendre el perquè cal que ens 
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fixem en quins són els engranatges entre les empreses i les famílies que fan que les 

distorsions en el comportament de les darreres es propaguin cap a les primeres. 

 La peça més evident d’aquest engranatge és la reducció en l’oferta de treball 

provocada per l’ascens de la mortalitat i de la morbilitat de la població en edat de 

treballar. A més, aquesta pèrdua, com ja hem dit, la composa principalment la part 

més productiva de la població. A part, això està acompanyat per la pèrdua de capital 

humà (habilitats) en alguns sectors claus del mercat de treball. A Sud-àfrica, per 

exemple, prop del 60% dels miners té una edat compresa entre els 30 i 44 anys; en 15 

anys aquest percentatge es preveu que sigui del 10% [DIXON / McDONALD / 

ROBERTS 2006]. En el mateix país, en el sector de la salut el 20% de les estudiants 

d’infermeria són portadores del VIH, així com el 34-40% dels mestres de Botswana. 

 Una segona part d’aquest engranatge és que els llargs períodes de baixa que 

els infectats pel VIH es veuen obligats a prendre fan que es redueixi fortament la 

productivitat del treball. A més, l’absentisme, com ja hem vist, no està únicament 

causat per malaltia sinó també pels familiars i amics dels malalts que deixen la feina 

per ajudar-los o assistir-ne als funerals.  

Per altra banda, els empleats, les respectives parelles i els fills poden 

necessitar més despesa en tractament mèdic, despesa que en molts casos reemborsa 

l’empresa. També és normal que l’empresa es faci càrrec de part dels costos dels 

funerals dels empleats, i moltes de les grans companyies africanes ofereixen pensions 

a les famílies dels difunts. Tot i així, les empreses estan plantejant-se reduir el valor 

d’aquestes ajudes que, en alguns casos, arriben fins l’equivalent de tres anys de salari 

[MATAURE / RENTON 2002]. Altres empreses també paguen als treballadors si la 

parella mor. Els costos anuals d’algunes de les empreses africanes associats a 

malalties i a la reducció de la productivitat com a resultat del VIH van des de 19€ per 

treballador en una fàbrica de cotxes a Kènia, fins a 300€ en una empresa de 

ferrocarrils ugandesa [BOLLINGER / STOVER 1999].  
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 Com a conseqüència del que s’acaba de dir, les empreses han d’afrontar, a 

part, els costos d’entrenar els nous treballadors que entren substituint les baixes, que 

en molts casos, degut a la reducció de la força de treball, són extremadament joves i 

per tant molt inexperts. L’entrenament que aquests reben, a més, tendeix a ser menys 

especialitzat del que d’una altra manera seria preferible ja que les empreses 

necessiten plantilles cada cop més polivalents, capaces d’adaptar-se als buits deixats 

per les baixes sobtades d’una part important dels treballadors.  

 Una altra classe de costos, més indirectes que els anteriors, són els que es 

deriven de la baixa moral dels treballadors no infectats a causa de la mort i malaltia 

freqüent entre els companys de feina i dins la família. Aquesta baixa moral, també 

influenciada per la feina extra que aquests treballadors han d’afrontar suplint els forats 

dels seus companys, incideix negativament en la productivitat del treball accentuant 

encara més les conseqüències que s’apuntaven abans. 

 La darrera peça de l’engranatge és la reducció de la demanda de consum per 

part de les famílies a mesura que la seva renta va disminuint i desviant-se cap a la 

despesa en salut. Els productes que veuran més afectada la seva demanda seran 

aquells amb una elevada elasticitat-renda de la demanda, com els articles de luxe. Per 

exemple, la producció de mobles d’una empresa Sud-africana estimava una reducció 

del 18% de les seves vendes com a conseqüència de la SIDA. [WHITESIDE, 2001].  

 Tots aquests costos redueixen la competitivitat i els beneficis portant a moltes 

empreses, com s’ha vist abans, a deixar la seva activitat (ja sigui marxant del país o 

tancant) o si més no, a reduir l’abast dels seus projectes d’inversió. 

 

Conseqüències macroeconòmiques 

Primerament, com ja s’ha dit, la SIDA està matant desproporcionadament  la part més 

productiva de la població: joves, sobretot de nuclis urbans, d’edat compresa entre els 

15 i 49 anys.  
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A tenor del que s’acaba de dir, la mort segura dels 26 milions d’africans 

infectats és d’esperar que suposi una càrrega important pel conjunt de l’economia 

africana (gràfic 6). No obstant, les conseqüències que se’n puguin derivar a llarg 

termini són de moment incertes. De fet, amb qualsevol model que s’utilitzi, eliminar una 

quantitat important dels treballadors causarà un augment del producte i la renta per 

càpita, sempre que no actuïn a l’hora altres forces capaces de contrarestar aquest 

efecte (veure i mesurar quines poden ser aquestes forces és, bàsicament, el que 

aquest treball es proposa). Un exemple d’aquest efecte “pervers” és la gran mortalitat 

causada per la pesta bubònica a la Europa del segle XIV que va eliminar 

aproximadament un terç de la població però que, no obstant, va fer augmentar 

considerablement els salaris reals [OVER 1992]. 

 

 

 

Aquest gràfic mostra la devastació causada pel VIH entre la força de treball més jove en contraposició

amb com seria la situació sense el virus. 

FONT: BBC                                                                     GRÀFIC 6 

MORTS PROJECTADES PER LA POBLACIÓ SUDAFRICANA ENTRE 15 I 34 ANYS (1980-2025) 
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Això és exactament el que passa quan intentem plasmar els efectes de la 

SIDA, mitjançant el model de Solow-Swan, limitant-nos únicament a reduir la taxa de 

creixement de la població com a única conseqüència de l’increment en la mortalitat 

(quelcom bastant lògic de bon principi).  

No obstant, la SIDA no és la pesta, i com s’ha advertit que podia passar, les 

particularitats de la SIDA ens obliguen a considerar l’existència d’altres forces prou 

importants com per contrarestar àmpliament aquest efecte inicial. 

 

Aquesta seqüència, que segueix el

model de Solow-Swan, il·lustra com

una disminució de la taxa de

creixement de la població provoca

un increment de la renta per càpita. 

El primer gràfic ens mostra el que

podriem considerar la situació abans

de la SIDA. En el segon, la mortalitat

causada per la SIDA es manifesta

mitjançant una reducció de la n.

Com que el pendent de la recta

vermella en depèn positivament, si n

s’empetiteix, la línia vermella es mou

cap avall, portant a un nou estat

estacionari (d’ 1 a 2) i, per tant, a

una renta per càpita superior.  

GRÀFIC 7
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Per començar, tant la mort de la part més preparada de la població com la davallada 

en l’esperança de vida (gràfic 8), provoquen una disminució de l’estoc de capital humà. 

La relació entre el primer argument i aquesta disminució és òbvia, i pel que fa al 

segon, una disminució en l’esperança de vida “desincentiva “ clarament la voluntat de 

prosseguir els estudis, disminuint així el nivell de formació del treballador mitjà. La 

conseqüència més directe d’aquest fet és una disminució de la productivitat. No 

obstant, la raó principal d’aquesta disminució és l’elevada morbilitat que provoca la 

SIDA, és a dir, com que els malalts de SIDA són molt més propensos a emmalaltir que 

la resta de la població, la seva productivitat disminueix a causa del major absentisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

5 MAJORS 5 MENORS 5 MAJORS 5 MENORS 
País % VIH País % VIH País Esp. vida País Esp. vida

Marroc 0,03 Botswana 35,8 Maurici 72 Sierra 
Leone 

38 

Tunisia 0,04 Swazilàndia 25,25 Tunisia 70 Malawi 39 
Algèria 0,07 Zimbàbue 25,06 Líbia 70 Uganda 40 
Maurici 0,08 Lesotho 23,57 Algèria 69 Zàmbia 40 

Madagascar 0,15 Sud-àfrica 19,95 Marroc 67 Ruanda 41 
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RELACIÓ ENTRE L’ESPERANÇA DE VIDA I EL VIH EN ADULTS (ÀFRICA, 1999) 

DADES: AIDSANDAFRICA.COM / OMS                        GRÀFIC 8 

Veiem que, com és d’esperar, hi ha una relació negativa entre aquestes dues variables.  

DADES: AIDSANDAFRICA.COM                                                                             TAULA 3 
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El fet que el treballador mitjà sigui menys productiu afecta directament la 

productivitat de les empreses i per tant a la seva rendibilitat. A més, cal 

recordar que l’increment de l’absentisme per malaltia de la plantilla fa que 

augmentin els costos de les empreses pel pagament d’assegurances, baixes, 

etc. Tot plegat, disminueix l’atractiu i les expectatives de rendibilitat dels 

projectes empresarials causant que moltes empreses optin per instal·lar-se en 

altres països o, fins i tot, deslocalitzar la seva activitat. Per tant, és d’esperar 

que en aquests països s’observi un increment de la taxa d’atur i una reducció 

de la inversió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant l’augment del nombre de desocupats com la disminució de la productivitat 

mitjana dels treballadors, que comporta una reducció dels salaris, fa que la renta 

mitjana de les famílies decaigui. Aquí, també juga un paper molt important l’enorme 

despesa en medicaments i tractament mèdic que les famílies han d’afrontar. Sovint, 

IMPACTE DE LA SIDA SOBRE LA RENTA I L’ESTALVI MENSUAL DE LES FAMÍLIES (COSTA D’IVORI, 1997) 

           FONT: BBC                                                         GRÀFIC 9 

Aquest gràfic és molt representatiu de les diferències entre la renta i l’estalvi familiar d’una família que es veu

perjudicada per la SIDA i una altra que no pateix directament l’epidèmia. Queda clar que el VIH és un factor

determinant  per l’empobriment de la població. 
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aquesta despesa impossibilita a moltes famílies poder cobrir les seves necessitats 

bàsiques, augmentant així el nombre de persones que viuen sota el llindar de la 

pobresa.  

Una altra conseqüència de l’elevada despesa en tractament mèdic, és una 

reducció de l’estalvi de les famílies, ja que la majoria d’aquesta despesa sanitària es 

sufraga reduint la renta que d’una altre manera hauria estat destinada a l’estalvi. 

D’altre banda l’estalvi privat també es veu reduït a causa de la disminució de la renta 

familiar; tot i que es tingués la intenció d’estalviar un percentatge de la renta 

determinat, si aquesta es redueix, també ho fa el total estalviat (gràfic 9).  

Pel que fa a les conseqüències fiscals, podem esperar que el VIH tingui  

diversos efectes directes sobre algunes de les àrees crucials de la despesa pública, 

principalment en la despesa en salut, i d’altres efectes indirectes que es 

materialitzarien essencialment en una reducció de la recaptació dels impostos. Les 

primeres estan provocades per un augment de les pressions sobre el govern perquè 

aquest augmenti la despesa pública en sanitat i les mesures de benestar. Aquestes 

pressions sorgeixen tant pel nombre creixent de malalts de SIDA i, per tant, per un 

augment de la sensibilitat social respecte la salut, com pel major nombre de families 

sota el llindar de la pobresa. La disminució dels ingressos dels impostos està causada 

tant pel decreixement de la renta familiar com per la reducció de la força de treball 

(contribuents), a causa de l’elevada mortalitat, i al número creixent de gent que ha de 

deixar de treballar per malaltia. 

 

 

 

 

 

 

 



 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lògicament, un augment de la despesa pública i una menor capacitat de 

finançament per part de l’estat comporten un augment extraordinari del dèficit fiscal  i, 

per tant, un empitjorament de l’estalvi públic que, juntament amb l’empitjorament de 

l’estalvi privat fan disminuir el volum total d’estalvis de l’economia (gràfic 10). Com a 

conseqüència directa d’aquest fet, la capacitat de les economies dels països més 

afectats per finançar la pròpia inversió es veu clarament danyada. La disminució de 

l’estalvi pot comportar, a més, una davallada de la capacitat d’aquestes economies per 

finançar dèficits comercials. No obstant, tenint en compte que la inversió també 

decreix, per estar segurs d’aquest darrer efecte caldria analitzar com es comporta la 

reducció dels estalvis relativa a la reducció de la inversió ja que en el cas poc probable 

que la inversió disminuís més que l’estalvi es podria donar el cas invers, és a dir, una 

situació més favorable de la balança comercial.  
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DADES: PENN WORLD TABLE 6.1 / CIA - THE WORLD FACTBOOK                           GRÀFIC 10 

Botswana havia estat considerada a inicis dels 90 un exemple a seguir a causa del seu elevat

creixement. A partir de 1995, com es pot observar, el país va patir una caiguda espectacular dels

estalvis atribuïda, en gran mesura, per l’augment del VIH . 
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En la disminució de la inversió també hi influeix l’empitjorament de les 

expectatives dels plans d’inversió com a conseqüència de la menor rendibilitat de les 

empreses abans esmentada. Aquest decreixement de la inversió molt probablement 

limitarà el creixement de la productivitat futura tancant així un cercle viciós de difícil 

solució, sobre tot si tenim en compte les poques esperances de contenir l’expansió de 

la SIDA, no ja de trobar-hi cura. 

 

5 MAJORS 5 MENORS 5 MAJORS 5 MENORS 
País % VIH País % VIH País %Estalvis País %Estalvis

Marroc 0,03 Botswana 35,8 Guine Eq. 36,87 Lesotho -33,52 
Tunisia 0,04 Swazilàndia 25,25 Congo 21,57 Moçambic -19,45 
Algèria 0,07 Zimbàbue 25,06 Algeria 15,54 Ruanda -13,50 
Maurici 0,08 Lesotho 23,57 Gabon 15,54 Ghana -11,02 

Madagascar 0,15 Sud-àfrica 19,95 Costa Ivo. 13,04 Malawi -10,91 
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 DADES: PENN WORLD TABLE 6.1 / AIDSANDAFRICA.COM                  GRÀFIC 11 

Tot i no ser molt forta, la relació entre la SIDA i els estalvis és negativa. Cal tenir en compte que pot 

haver-hi altres variables que influencien el nivell d’ estalvis. 

 DADES: PENN WORLD TABLE 6.1 / AIDSANDAFRICA.COM                                    TAULA 4 
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Interpretació de les conseqüències seguint el model de Solow-Swan 

A primer cop d’ull, els efectes de la SIDA que més resalten són els que tenen a 

veure amb la població. El fet que la mortalitat augmenti de manera molt acusada 

provoca no només un procés de decreixement de la mà d’obra, sinó també una 

reducció de l’increment anual de la població, amb efectes a llarg termini. Com s’ha dit, 

és fàcil quedar-se tant sols amb aquesta idea, de manera que podríem concloure, 
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FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA                                                                                       ESQUEMA 1 

Resum esquematitzat de les conseqüències macroeconòmiques. 
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erròniament, que una taxa de SIDA elevada comporta un augment de la renta per 

càpita, ja que la n es veuria disminuïda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, i tal i com s’ha dit en els apartats anteriors, el VIH ve acompanyat 

d’unes conseqüències que van molt més enllà d’un augment de la mortalitat, la qual 

cosa complica un xic més la interpretació dels efectes de la malaltia seguint un model 

de creixement com el de Solow. 
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GRÀFIC 12

Una davallada en els

estalvis i en la producció

(causada per un descens

de la productivitat)

contraresta l’augment de la

renta per càpita originat per

la reducció de la taxa de

creixement de la població.

s·f(k), que equival a la

inversió, decreix per doble

motiu: perquè s cau i

perquè f(k) també es veu

reduïda. El primer gràfic

mostra una caiguda de s i

el segon hi incorpora la

disminució de la renta. 
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Tanmateix, no hem de menystenir la idea inicial d’una disminució de la població 

i la seva taxa de creixement, ja que és del tot encertat incloure-la en la nostra anàlisi. 

El principal efecte de la malaltia des del punt de vista del model de Solow és 

que la funció de producció es retrau de manera notable. Això ve provocat pel descens 

de la mà d’obra, de la productivitat (i el conseqüent augment de la deslocalització), i de 

la inversió, fet, aquest últim, motivat per la reducció dels estalvis públic i privat, pel que 

fa la inversió local, i per la deslocalització pel que afecta la inversió estrangera. 

Aquesta clara reducció de la funció de producció va acompanyada d’una 

disminució dels estalvis, ja que aquests, en definitiva, no són més que una part de la 

renta total. Ara bé, aquesta disminució és doble: els ciutadans estalvien menys perquè 

la seva riquesa és inferior, però l’augment de les despeses els obliga, a més a més, a 

fer més petita la proporció de la renta destinada a l’estalvi (gràfic 12). 

La retracció de la funció de produccio i de l’estalvi mou l’estat estacionari cap a 

nivells de capital i renta per càpita inferiors. Si bé això pot quedar parcialment 

neutralitzat per la reducció de la taxa de creixement de la població provocada pel VIH, 

tot sembla indicar que la renta per càpita es redueix malgrat que hi hagi menys 

població. 
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4  Conclusions 

 

Després de l’obtenció dels resultats i el seu anàlisi segons el model de Solow, 

la primera conclusió a la qual s’arriba és l’impacte clarament negatiu que la SIDA té 

sobre el creixement econòmic de l’Àfrica. Com s’ha pogut comprovar, la malatia va 

sempre seguida d’unes conseqüències que suposen un fre, o fins i tot un retrocés, en 

el camí ascendent que hauria de seguir l’economia de molts dels estats africans si no 

patissin uns nivells d’infecció de VIH tan alts. Això ens porta a contestar de manera 

afirmativa la pregunta formulada com a hipòtesi inicial.  

Cal tenir en compte, però, que aquest tema és motiu de debat i controversia en 

àmbits acadèmics més elevats que el d’aquest treball. Basant-nos en la bibliografia 

consultada, es poden trobar estudis que neguen qualsevol impacte de la SIDA sobre 

l’economia [BLOOM / MAHAL 1997] o que fins i tot en defensen efectes positius pel 

creixement econòmic [EDWARDS / AL-HMOUD 2004] *, i que són totalment oposats a 

d’altres que concorden més amb aquestes conclusions [CUDDINGTON 1993]. 

 

A part de respondre la pregunta inicial, hi ha altres qüestions que també 

mereixen ser esmentades. Per començar, i malgrat caure en el tòpic, és convenient 

exposar la necessitat d’una reacció immediata a nivell internacional per a frenar 

l’expansió del VIH. La SIDA afecta sobretot països molt pobres i amb grans deutes 

externs, la qual cosa els impossibilita adquirir els tractaments i aplicar les polítiques 

necessàries per pal·liar els efectes de l’epidèmia en tots els àmbits (sanitari, econòmic, 

demogràfic,...). És per aquesta raó que la reacció ha de ser a escala global, i ha de ser 

immediata perquè en molts estats en vies de desenvolupament les conseqüències de 

                                            
*  Aquests dos autors sostenen que en països desenvolupats la producció dels antiretrovirals té un impacte 

positiu en l’economia, ja que reporten ingressos molt alts a les companyies farmacèutiques.  
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la SIDA arriben a tota la població, a diferència del Primer Món, on la malaltia només 

toca els infectats i els seus familiars i amics més directes. 

Per últim, constatar les complicacions d’aillar els efectes de la SIDA sobre les 

variables econòmiques. 
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5  Limitacions: 

 

Com calia esperar amb un tema tan complex i amb el grau de coneixements 

econòmics dels autors, aquest treball ha topat amb una sèrie de limitacions que han 

dificultat l’anàlisi de les dades, i que relativitzen en gran mesura la fiabilitat dels 

resultats i les conclusions obtingudes. 

 

Multicoliniaritat 

Una de les principals traves a l’hora d’analitzar l’impacte del VIH en el 

creixement de les economies africanes és l’elevat grau d’interconnexió entre les 

diverses variables macroeconòmiques i entre aquestes i la SIDA. L’epidèmia té efectes 

directes sobre moltes d’aquestes variables (inversió, estalvi, creixement de la població, 

productivitat, atur,...) que alhora s’influeixen les unes a les altres, fent molt complicat 

poder veure de manera clara si és la malaltia la causant directa de cadascuna de les 

conseqüències o si, per contra, l’origen es troba en alguna de les altres variables. 

 

Manca de coneixements economètrics 

Sent aquest un treball de 2n curs d’Economia, els autors es trobaven mancats 

de coneixements amplis d’econometria que haurien permès d’utilitzar models de 

creixement més avançats, a més de facilitar l‘anàlisi de les dades, molt difícil a causa 

de la multicoliniaritat apuntada anteriorment. 

 

Dificultat d’obtenció i poca fiabilitat de les dades 

Moltes de les dades necessàries apareixen de manera incompleta (falten anys, 

no hi ha tots els països,...) o no han estat possibles d’obtenir, ja que no es trobaven en 

cap organisme consultat. També cal afegir que les dades referents a la SIDA són, en 
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alguns casos, de dubtosa veracitat, donada la tendència de certs governs d’amagar o 

manipular les taxes d’infecció i mortalitat per VIH en els seus estats.  
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Annexa 1: 

Annexa 2: 

Aids cause of Botswana crisis 
 
Botswana's President Festus Mogae has predicted a huge budget deficit for the next 
financial year, partly blaming high cost of dealing with a devastating Aids epidemic.  

In a statement on Saturday, the president said current financial estimates suggested 
the 2003/04 budget would be a deficit of 1.9 billion pula ($396m) from the previous 
estimated surplus.  

"The country still continues to be devastated by the impact of HIV/Aids. Government 
has committed an amount of 740 million pula ($150m) for an intervention programme," 
the statement said.  

Botswana has the highest HIV/Aids infection rate in the world, with nearly 40% of the 
country's adult population suffering from the disease.  

President Mogae said the government was actively implementing expensive anti-Aids 
projects aimed at providing anti-retroviral drugs and preventing mother-to child 
transmission of the disease.  

The announcement about the budget crisis coincided with the opening of a major Aids 
conference in the Kenyan capital Nairobi.  

President Mogae also said lower revenues from mineral sales and severe drought were 
the other major reasons blowing holes in the country's budged.  
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