Inside Job.
Fitxa de treball
Abans de mirar la peli:
Conceptes previs: derivats, futurs, CDOs, préstecs subprime,
palanquejament.
Fase I : ”Com hem arribat fins aquí”
1 Explica en una frase com diu el documental que funcionava el sistema bancari
tradicional. Què tenien prohibit els bancs? Per què es tenia cura del que passava
amb els diners dels estalviadors, des del sistema financer?
2 Quan van començar els bancs a poder fer allò que tenien prohibit abans?
3 Per què es van disparar les concessions d’hipoteques entre els anys 2000 i 2003
als EUA? Per que es concedien fins i tot a gent que no podia tornar els diners? Per
que tenien els combinats d’hipoteques, préstecs “subprime” i altres actius la
qualificació de triple A (AAA) per part de les agències de qualificació financeres?
Fase II: “La bombolla”
1 Per què els preus de l’habitatge es van duplicar entre 1996 i 2006?
2 Què significa que el palanquejament del sector financer es va disparar del 2003 al
2007? Per què volien aquests diners? Quant podien demanar prestat, amb les
“noves regles”?
3 Per què diem que les principals institucions financeres americanes van començar
a “apostar contra valors que ells havien creat”?
4 Com van ser culpables també les agències de qualificació del deute?
Fase III: “La crisi”
1 Com estan relacionats el sistema financer i l’economia real? (pregunta de teoria,
no fa referència necessàriament a continguts del documental)
2 Explica per què i com es va anar expandint la crisi pel món un cop el sistema
financer nordamericà va col∙lapsar.
Fase IV: “La responsabilitat”
1 Quines van ser les persones que ven prendre les decisions econòmiques que
directament van portar a la crisi? (No cal que donis noms ni càrrecs concrets, només
el que hagis entès)

2 Quines conseqüències econòmiques van patir aquestes persones un cop les
seves companyies van haver de tancar? Per què? (si necessites ajuda amb aquesta
última resposta pots cercar informació a internet).

