
■ Elmargedelespetrolieresvacréixer
un20%entreel2007iel2010

Les petrolieres van veure comel seumarge de be-
nefici augmentava un 20%entre els anys 2007 i
2010. Aquesta és la principal conclusió d’un infor-
me de la Comissió Nacional de la Competència, que
culpa la concentració del sector –Repsol, Cepsa i
BP copen gran part delmercat– i les dificultats per
obrir gasolineres com la causa dels elevats preus.

■ Labaixadadel turismeespanyol
dispara la caigudadel sector

L’associació empresarial Exceltur va refer les seves
prediccions per al sector turístic després de tancar
un estiu en quèel consumdels turistes espanyols
va caure per primera vegada des de l’inici de la crisi.
Aquesta baixada farà que el sector tanqui l’any
ambuna caiguda enel PIB de l’1,2%, el doble del
quehavia previst Exceltur a principis d’estiu.

■ L’expresidentdeCaixaPenedèsdiu
queel consell li vaavalar lapensió

L’expresident de Caixa
Penedès, Ricard Pagès,
va declarar ahir davant la
fiscalia anticorrupció,
que investiga si els plans
de pensions de la caixa
sónmotiu de querella.
Pagès va al·legar que el
consell de l’entitat va
avalar el seu pla de 20
milions d’euros.

■ L’IPCxinèsbaixaper setèmes
consecutiu i sesituaen l’1,9%

L’índex de preus del consum (IPC) xinès va caure
un 0,1%al setembre, segons l’Oficina Nacional
d’Estadística xinesa. Aquest 2012, els preus han
pujat fins ara un 1,9%, i es compleix, demoment,
l’objectiu del govern demantenir la inflació per so-
ta del 4%, un respir per a l’economia xinesa.

L’estudi delsmercats
i Roth rep elNobel d’economia

El premi Nobel d’economia recau
en els estudis sobre els mercats
fetsperLloydShapley iAlvinRoth.
Elsdosprofessorsnord-americans
han fet aportacions per casar mi-
llor oferta i demanda.

ballat de manera independent, pe-
ròrebenelpremi juntsperquè lase-
va feina s’ha considerat “comple-
mentària”. En conjunt, se’ls atribu-
eix haver aconseguit contestar in-
terrogants en el que l’Acadèmia
les Ciències va definir ahir com “un
viatgedesdel’abstractateoriadeles
assignacionsestables finsaldisseny
pràctic dels mercats”. El premi,
resumirahirel jurat,és“unexemple
excel·lentd’enginyeriaeconòmica”.

Unperfil teòric i undeméspràctic

El professor Lloyd Shapley, nascut
el 1923 i originari de la ciutat nord-
americanadeCambridge, ha treba-
llat principalment en l’àmbit teòric
delques’anomenalateoriadels jocs
cooperatius, unabrancamatemàti-
ca que estudia com els agents pre-
nendecisions estratègiques segons
els seus interessos, tenintencomp-
te els incentius, i mirant d’antici-
par-ne les reaccions. Shapley
aportatmillores en el que es coneix
com a assignacions estables, mèto-
des per calcular comportaments
mirantdebuscar lamàximaeficièn-
cia i equitat entre els agents impli-
cats.Aquest treball va traduir-se
la creació de l’anomenat algoritme
Gale-Shapley.

Roth, nascut als Estats Units
1951, s’ha encarregat de traslladar
a casos pràctics les teories del seu
col·lega Shapley. Amb el seu equip
ha treballat per demostrar que l’es-
tabilitat és la clau de l’èxit en
mercat o en institucions que apli-
quin teories d’encaix entre agents.
Rothharecollit lesconclusionsdels

ELENA FREIXA

BARCELONA. LaReial Acadèmia de
lesCiènciessuecavarevelarahirels
guardonats amb la distinció econò-
micademéspedigrí, elpremiNobel
en ciències econòmiques. Aquest
anyharecaigutenelsdosprofessors
nord-americansAlvinE.Roth iLlo-
yd S. Shapley, que basant-se en càl-
culsmatemàtics i enprovesempíri-
ques han avançat en l’àmbit de les
assignacions estables i el disseny
dels mercats. En última instància
els seus treballshancontribuïtaca-
sar demaneramés eficient oferta i
demanda i a organitzar de “manera
intel·ligent” els mercats de decisi-
ons que afecten les persones, com
va dir ahir el mateix Roth.

El juratexemplificavaahirelves-
santmés palpable on incideixen els
treballs fets, per separat, pels dos
premiats: “Els estudiants han d’en-
caixar a les escoles onvan, igual que
passa ambels donantsd’òrgans i els
pacients”.Aconseguir feraquesten-
caixtaneficient iequitatiucomsigui
possible,preveureelcomportament
dels agents i trobar elsmètodes que
s’adiuenmillor a cada col·lectiu són
àmbits d’estudi dels premiats.

Shapley, des de la universitat
nord-americana de Princeton, i
Roth, des de la deStanford, han tre-

Espremien treballs permillorar l’encaix entre
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