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1  L'economia agregada

Existeixen dos enfocaments bàsics en la teoria econòmica: la Macroeconomia i la Microeconomia.
Aquest primer capítol  presenta els principals conceptes que conformen el vocabulari bàsic de la
Macroeconomia, com la producció o producte total, la despesa i la renda nacional agregades d'un país,
el consum, la inversió, l'estalvi, etc. i, sobretot, com tot aquest conjunt de conceptes s'articula en un
model econòmic general, que representa la circulació econòmica global d'un país/sistema econòmic
i  com la variació/acció sobre un concepte afecta el comportament de la resta.

Però això ho fa en una visió general amb variables agregades que representen el conjunt de l'economia
d'un país (Macroeconomia). La  Microeconomia, al contrari,  enfoca l'activitat del mateix sistema
econòmic com la resultant del comportament de milions d'individus consumidors i de milers
d'empreses que s'articula en cada mercat a partir de l'oferta (empreses) i de la demanda
(consumidors), i dóna lloc a uns preus (relatius) d'equilibri que són el senyal que guia les accions de
tots els agents individuals.

Precisament, és en aquesta visió general del sistema econòmic on rau la força i la debilitat de la
Macroeconomia: aquesta visió esquemàtica del funcionament de l'economia, com una unitat, permet
diagnosticar el nivell d'activitat global d'una economia de forma ràpida i prendre decisions d'àmbit
general. Però com que es treballa amb variables que són agregades o mitjanes, es perd de vista la
diversitat de situacions individuals o concretes, per la qual cosa les dues visions "macro" i "micro"
són necessàries en la seva complementarietat, per tal d'obtenir una visió més concreta i integrada del
sistema econòmic.

1.1 El producte nacional brut (PNB)

El producte nacional (brut) d'un país és la suma, valorada als preus de mercat, del corrent de béns i
serveis finals produïts pel conjunt dels factors de la producció de la nació, durant un període T (1 any,
habitualment)
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Béns i serveis finals són els que es destinen directament a satisfer una necessitat de consum o
d'inversió (són els béns de consum duradors i fungibles, i també els béns de capital o d’equipament).
Es contraposen als béns i serveis intermedis, és a dir, aquells que són destinats a ser incorporats amb
d'altres béns i serveis i transformats mitjançant els factors primaris de la producció. Aquests factors
primaris són la capacitat humana de treball, amb les seves diferents especialitats/oficis, els recursos
naturals tal com es troben al planeta Terra i els béns de capital/equipament, és a dir, aquells béns
produïts que serveixen per produir d'altres béns, de forma permanent sense esgotar-se en una sola
producció.

Nota important: En aquestes primeres definicions, se suposa l'economia d'un país sense intercanvis
amb d'altres països (economia tancada, sense exportacions ni importacions) i sense un sector públic
(les administracions públiques). Després, ja s'ampliaran aquestes definicions.  També cal remarcar
que les relacions entre les variables de la Comptabilitat Nacional que s'estudien en aquest capítol són
relacions d'identitat, és a dir, que les igualtats es compleixen sempre atès que es tracta de registres
comptables obtinguts a posteriori.  Per aquesta raó s'utilitza el signe d'identitat (/) en lloc del signe
d'igualtat (=).

1.2 El valor afegit (VAB)

El valor afegit per una empresa és la diferència entre el valor de la seva producció i les compres de
béns i serveis a d'altres empreses (béns intermedis):

    VALOR DELS             COMPRES DE BÉNS I SERVEIS
VALOR AFEGIT     /        PRODUCTES      (  - )     INTERMEDIS A D’ALTRES EMPRESES

       FETS
(Primeres matèries, semielaborats)

d'acord amb l'esquema següent:



PROCÉS DE
PRODUCCIÓ
(Empresa)

BÉNS INTERMEDIS
D'ALTRES EMPRESES
(Primeres matèries,
semielaborats)

PRODUCTES ACABATS
FETS

Factors de la producció
(REC. NATURALS,
TREBALL, BÉNS DE
CAPITAL)

VAB ' VAB1 % VAB2 % VAB3 ' 8 % 7 % 12 ' 27

PNB / VAB

L'economia agregada 13

blat  6  farina  6  pa

El valor afegit d'un país (VAB) és doncs, la suma dels valors afegits de totes les empreses del país
(tant si fan béns intermedis, com béns finals).

Com a exemple, suposem una economia molt simplificada que només produeix un bé final, pa, a partir
de la seqüència 

i els preus de compra i de venda per a cada empresa del procés són:

Empresa 1 Compra 0 VAB1

(blat) Venda 8 A 8! 0 = 8

Empresa 2 Compra 8 VAB2

(farina) Venda   15 A 15! 8 = 7

Empresa 3 Compra    15 VAB3

(pa) Venda      27 A 27!15 = 12

Es pot observar que 

i que precisament aquest valor afegit total coincideix amb el valor de la producció final (PNB), que
és el pa. 

Tenim, doncs, la primera igualtat fonamental



VAB / RNB
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1.3 Renda nacional (bruta)

La renda nacional bruta del país (RNB) és simplement la suma de totes les retribucions pagades per
les empreses als propietaris dels factors de producció primaris (recursos naturals, treball, béns de
capital), és a dir, la suma de tots els ingressos que reben les famílies del país, durant un any.

La RNB és la suma de tots els ingressos per concepte de:

SALARIS, SOUS: Retribució del factor TREBALL
LLOGUERS, CÀNONS: Retribució del factor RECURSOS NATURALS
INTERESSOS: Retribució del factor CAPITAL MONETARI
AMORTITZACIÓ: Desgast/utilització del factor CAPITAL FÍSIC
BENEFICIS: Retribució del factor TREBALL DE L'EMPRESARI

D'altra banda, el valor afegit de totes les empreses (VAB) té com origen i no és res més que la
contrapartida dels pagaments fets per les empreses als factors de la producció que han fet servir durant
l'any: Salaris + Lloguers + Interessos + Amortitzacions + Beneficis.

Cal tenir en compte que:

a) L'amortització és el valor monetari que mesura el desgast dels béns de capital físic utilitzats.
Però si són propietat de l'empresa, no es paga a cap persona sinó que es guarda dins
l'empresa, per tal d'acumular-la al llarg dels anys successius fins a recuperar el valor total
del bé de capital quan aquest arribi al final de la seva vida útil productiva.

b) El benefici és la retribució residual de l'empresari. És a dir, aquest rep com a retribució el
que resta del valor afegit de l'empresa després de pagar tota la resta de retribucions

Benefici / VAB - (3 Salaris + Lloguers + Interessos + Amortitzacions)

per tant, el benefici pot tenir signe  +  ó !  i sempre fa quadrar el VAB amb el total de
retribucions.

Per últim, de tot el que s'ha dit fins ara es desprèn la segona identitat fonamental:

totes dues expressions són simplement dues maneres de mesurar les retribucions dels factors de la
producció.



PNN / PNB & D

RN / ' ( Salaris % Lloguers % Interessos % Beneficis )

RN / PNB & D / VAB & D / PNN

RN / C % E
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1.4 Producte nacional net (PNN) i renda nacional (RN)

El producte  nacional  net (PNN) és la part que resta del PNB  després de descomptar-ne la depreciació
(D)

La depreciació mesura la part de la producció corrent (es a dir el PNB) que es destina a reposar els
béns de capital gastats/consumits precisament per a la producció d'aquest PNB durant l'any (per això,
la depreciació també s'anomena inversió de reposició. Cal distingir l'amortització que fa una empresa
dels seus bens de capital o actiu fix ( contrapartida comptable de la pèrdua de valor econòmic per l'ús
i el desgast físics, per l'obsolescència econòmica), del concepte de depreciació dins la
Macroeconomia,  que vol ser una aproximació a l'amortització global de totes les empreses. A la
pràctica, es fa mitjançant unes estimacions.  Així, per exemple, segons les normes de les Nacions
Unides, per al càlcul del PNN s'acostuma a descomptar un 10% del PNB.

La renda nacional d'un país (RN), en sentit estricte , és la suma de totes les retribucions ingressades
efectivament per les famílies del país, en concepte de:

Podem veure que les amortitzacions no hi figuren, ja que no representen un ingrés de les famílies, sinó
que resten dins l'empresa.  Aleshores, es dedueix:

D'altra banda, la renda de cada família es distribueix entre les despeses de consum i la resta (si n'hi
ha) és estalvi. Aleshores, per al conjunt de totes les famílies, tenim la identitat macroeconòmica:

C = Despeses de les famílies en béns de consum (duradors, o no)
E = Estalvi (aquella part de la renda nacional que no es gasta en béns de consum, per

definició)

1.5 Consum i inversió (agregats)

El PNB es compon dels béns de consum produïts durant l'any (C ) i dels béns de capital o d'inversióp

nous, és a dir, produïts durant l'any mateix  (IB )p

C  inclou tots els béns de consum (final) produïts (aliments, vestits, electrodomèstics, automòbils, etc.)p

i IB  tots els béns d'inversió o capital (final) com maquinària, instal·lacions, habitatges, etc., i tambép



BÉNS
INTERMEDIS

PRODUCCIÓ
FINAL (PNB)
ANY T

BÉNS DE CAPITAL
EXISTENTS

NOMBRE DE.
TREBALLADORS

RECURSOS
NATURALS

PROCES DE PRODUCCIÓ

K1 / Ko % INp

K1 / Ko % IBp & D

GNB / C % IB
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l'increment d'estocs dels productes intermedis (components, primeres matèries) ja que no han estat
incorporats a un producte final (de consum o inversió).

D'altra banda, d'acord amb l'esquema que ja hem vist a l'apartat 1.2, però aplicat al conjunt de tot
el país:

El nombre i la formació dels treballadors existents en un país no depenen, en una primera
aproximació, de la producció corrent de l'any (PNB), com tampoc els recursos naturals disponibles.
Però els béns de capital sí que estan relacionats amb el PNB, ja que són factors de la producció
produïts per la societat, justament per mitjà de la inversió de l'any.

La relació entre el capital disponible al començament de l'any, la inversió de l'any i el capital
disponible al final de l'any és expressada en la relació següent:

essent: K  = capital inicialo

K  = capital final1

IB  = inversió bruta produïda de l'anyp

IN  = inversió neta produïda de l'anyp

D = depreciació de l'any o inversió de reposició

1.6 Despesa nacional bruta (GNB)

La despesa nacional bruta mesura el corrent de béns i serveis finals adquirits dins un país, durant un
període/any. Aleshores, de forma desglossada:



GNB / C % IB / C % IB )
% (IBp& IB )) % (Cp& C) / Cp% IBp/ PNB

GNB / PNB
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essent C = Despeses en béns de consum (consum agregat)
IB = Despeses en béns de capital o d'inversió (inversió bruta)

Per tal que coincideixin en la seva mesura el GNB i el PNB, la IB inclou no tan sols la despesa de les
empreses en béns de capital (maquinària, instal·lacions, equipament) i de les famílies (en habitatges)
sinó també les variacions d'estocs de béns de consum i d'inversió.

En efecte, sigui el PNB total d'un país de 1050 unitats monetàries (u.m.), que es compon de

C   = 800 u.m. en béns de consum produïtsp

IB  = 250 u.m.: en béns de capital produïts (200 u.m.) i en variació d'estocs de productesp

intermedis (50 u.m.) produïts però no incorporats al final de l'any en cap bé final (de
consum o d'inversió) 

D'altra banda, les despeses en béns de consum de les famílies són: C = 750
i les despeses estrictes de les empreses en béns de capital són de  IB' = 190
Llavors, el GNB serà, d'acord amb la definició anterior

En efecte, substituint els valors numèrics

és a dir

Veiem, doncs, que el valor total de la producció final PNB d'un país durant un any es pot mesurar per
3 vies:

Despesa : GNB
Valor afegit : VAB
Renda nacional : RN + D / RNB

ja que les tres mesuren el mateix concepte.
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1.7 El circuit macroeconòmic fonamental: producció-renda-despesa

Les variables macroeconòmiques que defineixen les diferents mesures del PNB no són només mitjans
diferents de comptabilitzar l'activitat econòmica agregada d'un país. També s'articulen entre elles,
perquè representen la circulació macroeconòmica bàsica d'un país:

1r) Es realitza la PRODUCCIÓ total dels béns i serveis. D'aquests, una part són béns intermedis
i són incorporats en d'altres béns i/o serveis. La resta són béns finals que constitueixen el
PNB.

2n) Justament, com a contrapartida monetària dels serveis prestats al procés de producció, els
propietaris dels factors de producció primaris (rec. naturals, treball, equipament de capital),
és a dir, el conjunt de les famílies del país reben uns ingressos o RENDA NACIONAL per
diferents conceptes (salaris,  lloguers, interessos, beneficis).

3r) Finalment, el cicle macroeconòmic es tanca, si tota la producció final realitzada (PNB) és
adquirida. És a dir, si el GNB absorbeix tot el PNB produït.

En resum, per tal que existeixi equilibri macroeconòmic (oferta agregada = demanda agregada) tot
allò que es produeix ha de ser comprat mitjançant la renda de la població:

En efecte, semblantment al que passa en un mercat, si la despesa agregada (monetària) és més gran
que la producció real, els estocs de productes disminuiran per sota del nivell previst per les empreses
i apareixeran tensions inflacionàries.  Si, al contrari, la  despesa agregada és menor que el PNB,
existiran estocs de productes sense vendre en una proporció més gran que la desitjada per les empreses
i hi haurà crisi de vendes.
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1.8 La identitat d'equilibri fonamental (Macroeconòmica)

La condició d'equilibri agregat d'una economia (PNB / RNB / GNB) es pot analitzar partint de les
definicions fetes fins ara:

RN / PNB - D / PNN
GNB / C + IB / PNB

RN / C + E

substituint i operant:
C + E + D / C + IB

E + D / IB

És a dir, l'equilibri agregat de la circulació macroeconòmica d'un país es dóna si (i només si) l'estalvi
agregat del país (estalvi de les famílies + depreciació retinguda dins les empreses com un estalvi) és
igual a la inversió bruta.

Aquesta identitat fonamental es pot visualitzar en el circuit annex, construït a partir de les equacions
ja esmentades:

Si utilitzem un "símil hidràulic" per tal que el corrent principal d'aquest circuit es mantingui cal que
les "sortides": E + D siguin iguals a les "entrades": IB. En efecte, la depreciació (D) (part del valor
afegit de l'empresa que representa el valor dels béns de capital gastats) representa una sortida, és a
dir, un estalvi que resta dins l'empresa i que no ingressa cap família; l'estalvi (E) de les famílies també
constitueix una sortida. L'única entrada que trobem al circuit és la inversió (IB) que realitzen les
empreses i que s'afegeix al consum (C) de les famílies i junts constitueixen el GNB.



Ti % Td % H &

ss < G % IBE % H %

ss

dèficit públic total / (G % IB %H %

ss) & (Ti % Td % H &

ss)
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      en realitat, en la majoria de casos els ingressos públics són inferiors a les despeses públiques, per1

qüestions de política econòmica, com es veurà al Cap. 3 El model de Keynes, i d'aquesta manera
apareix el dèficit públic:

tal que

Atès que en aquest model suposem l'equilibri del pressupost públic, podem expressar Ingressos /
Despeses com una identitat.  En un model més ampliat que tingués en compte el dèficit públic,
l'expressió correcta seria Ingressos + Dèficit / Despeses

1.9 Les variables macroeconòmiques en una economia oberta i amb sector públic

En els apartats anteriors s'han definit i relacionat les variables que formen el circuit macroeconòmic
en un país sense intercanvis amb l'exterior i sense les administracions públiques de l'Estat. Si
considerem ara una economia oberta, la qual cosa és molt més realista (el país comercia amb
l'exterior: exportacions i importacions), i amb sector públic (l'Estat recapta tot un sistema
fiscal/impostos i els aplica a obtenir una despesa pública corrent i d'inversió, per tal de produir aquells
béns i serveis públics demanats per la societat, junt amb la redistribució de la renda que es considera
necessària socialment) les variables ja esmentades queden d'aquesta manera:

A) En primer lloc, s'han de concretar les noves variables que apareixen per causa de l'acció de l'Estat

T  = Impostos indirectes lligats a la producció i a la importació de béns (IVA, aranzels)i

T  = Impostos directes lligats a l'obtenció d'una renda o un ingrés (IRPF, Impost  ded

Societats)
H  = Cotitzacions a la seguretat social (de part de les empreses i les famílies)ss

-

Tot aquest conjunt d'ingressos de l'Administració pública s'aplica al conjunt de les activitats de
l'Estat:

G = Despesa pública corrent (sous de funcionaris, despeses de manteniment)
IB  = Inversió pública (despeses en infrastructures: carreteres, edificis, etc.)E

H  = Transferències de la seguretat social a les famílies (pensions de jubilació, subsidisss
+

de desocupació, ajuts per malaltia, als minusvàlids, sanitat pública)

de tal manera que el pressupost públic consolidat de l'Estat  (ingressos de l'estat versus despeses
públiques) en aquest model simplificat sempre està equilibrat:1



Ti % Td % H &

ss / G % IBE % H %

ss

INGRESSOS DESPESES

PNBpm / PIBpm % (RRN & RRE)

PNBcf / PNBpm & Ti
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B) En segon lloc, l'existència d'un sector extern al país (és a dir, la resta dels països del món) dóna
lloc a les variables de tipus exterior:

X = Valor de les exportacions de béns i serveis des del país cap a l'estranger  durant
l'any

M = Valor de les importacions de béns i serveis des de l'estranger  cap al país, durant
l'any

RRE = Rendes o ingressos obtinguts pels residents estrangers que treballen al país
RRN = Rendes o ingressos obtinguts pels residents del país que treballen a l'estranger
TN = Transferències monetàries del país cap a l'estranger (emigrats a Espanya, ajut al 3r

món, impostos a la UE)
TE = Transferències monetàries de la resta del món cap al país (emigrats espanyols a la

UE, ajut dels EUA, subvencions de la UE)

que articulen la balança de pagament d'un país (sense considerar els moviments de capital a curt o
llarg termini, només la balança corrent)

CONCEPTE ENTRADES DIVISES SORTIDES DIVISES

Mercaderies i serveis X M

Rendes RRN RRE

Transferències TE TN

que en una primera aproximació, suposarem que està equilibrada (entrades=sortides)

C) Finalment, les variables macroeconòmiques globals ja esmentades (PNB, GNB, RN) queden així:

C.1) PIB  (producte interior brut als preus de mercat) = valor de tota la producció de béns i serveispm

finals produïts dins les fronteres del país, aleshores, el PNB  mesurarà la producció efectuada per lespm

empreses i les persones que tinguin la condició de residents al país

el PNB  (producte nacional brut al cost dels factors), mesurarà el valor de la producció, descomptatscf  

els impostos indirectes que recapta l'Estat



RNB / PNBcf / PNBpm& Ti / PIBpm % RRN & RRE &Ti

RN / PNBcf & D / PNNcf / PIBpm % RRN & RRE & D % Ti

+

RD / C % Efamílies

DIBpm / C % G % IB
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      En models més avançats es parla de la renda personal, és a dir, aquella que poden gastar2

efectivament les famílies (descomptats els beneficis no distribuïts, els impostos sobre els beneficis de
les empreses, les quotes de les empreses a la seguretat social). Aquí suposem que tot arriba a les
famílies i elles paguen tots els impostos i les cotitzacions.

 i la renda nacional bruta (RNB) serà el conjunt de totes les retribucions dels factors de producció
residents al país, com a contrapartida de la seva contribució a la producció del PNB :cf

i la renda nacional estricta (RN) serà el conjunt de totes les retribucions efectives dels residents al país,
és a dir,  descomptant  la depreciació del capital fix utilitzat (D= amortitzacions que resten dins
l'empresa):

I, finalment, la renda nacional disponible (RD)  mesurarà els ingressos monetaris per tots conceptes2

que reben els residents al país: retribucions del seu treball i del seu capital (RN) més les transferències
netes de l'Estat a les famílies, descomptats els impostos i les cotitzacions i les transferències exteriors
netes. 

i és aquesta RD la que es dedica en part al consum i la resta s'estalvia:

C.2) La demanda  interior d'un país (DIB ) es defineix com:pm

C : Despesa de consum de les famílies
G : Despeses corrents de l'Estat
IB : Inversió bruta o formació bruta de capital

(despeses interiors en béns de capital de les empreses i de l'Estat + habitatges de les
famílies)



PIBpm / C % G % IB % X & M

PIBpm % M / C % G % IB % X

PIBpm % M / DIBpm % X

GIBpm / DIBpm % (X & M) / PIBpm
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Si a partir de la demanda interior volem obtenir la producció interior (PIB ), hem d'afegir la despesapm

feta per d'altres països de productes del nostre país (exportacions = X) i hem de descomptar les
compres fetes pels habitants del país de productes dels altres països de la resta del mon (importacions
= M). És important observar que tant les exportacions com les importacions poden incloure béns de
capital, béns de consum i també béns intermedis (components, primeres matèries).

Aquesta equació ens expressa  l'equilibri global de l'economia (oferta agregada = demanda agregada).

Reordenant alguns termes obtenim l'expressió que es coneix com identitat del producte nacional o
identitat de la renda nacional

PIB : Oferta internapm:

M: Oferta externa (importacions)

C+G+ IB: Demanda interna (DIB )pm

X: Demanda externa (exportacions)

Per últim, un cop hem introduít en el model els sectors públic i exterior, podem definir la despesa
interior bruta d'un país (GIB ) com aquella que s'adressa cap a tota la producció interior d'un país:pm

És a dir, a partir de la demanda interna (DIB ), que inclou la despesa interior adressada cap a lapm

producció tant interna com externa, afegirm la despesa exterior adressada cap a la producció interna
(X) i restem la despesa interior adressada cap a la producció externa (M).



PRODUCCIÓ

RENDA

DESPESA

ESTAT

SECTOR
EXTERIOR

G

Ti Td

HSS+IBE

HSS-

X

RRN

TE TN

RRE

Spub / ( Ti % Td % H &

ss) & (H %

ss % G)

IBPÚB / SPÚB
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ANNEX 1 El circuit macroeconòmic fonamental en una economia oberta i amb sector públic

De forma paral·lela al que hem estudiat als apartats 1.7 i 1.8, podem construir un diagrama de fluxos
que representi la circulació macroeconòmica fonamental d'un país, (producció-renda-despesa) però
afegint-hi un bloc que representi les administracions públiques de l'Estat i un altre que representi el
sector exterior (resta de països):

Les connexions en forma de fluxos d'entrada i/o de sortida del circuit bàsic central (PNB, RN, GNB)
s'indiquen al diagrama següent són simplement les corresponents a totes les variables que apareixen
a l'apartat 1.9.
A partir d'aquest diagrama es pot deduir la identitat fonamental d'equilibri macroeconòmic (inversió
= estalvi). En efecte, si el flux total del circuit central PIB - RN - RD - GIB s'ha de conservar (és a
dir, que tot el que es produeixi en un any en un país ha de ser adquirit) cal que les sortides d'aquest
circuit central es compensin amb les entrades.

En primer lloc, les sortides representen els successius fluxos d'estalvi (D de les empreses, E de les
famílies i S  és l'estalvi del sector públic). En efecte, S  serà el que resta dels ingressos totals dePÚB PÚB

l'Estat, un cop descomptades les despeses corrents:

i per definició

és a dir, la inversió pública de l'Estat en infrastructura, etc. és finançada mitjançant l'estalvi de l'Estat
si el pressupost està equilibrat, com ja hem vist abans.
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       Si, com és el més freqüent, la balança de pagaments està desequilibrada (surten més divises per3

importacions, etc.de les que entren per exportacions, etc.), apareix un estalvi de l'exterior que finança
l'economia del país:

   

En el cas contrari, seria l'estalvi del país el que finançaria l'economia de l'exterior (és el cas del Japó).
Aquest estalvi representaria una inversió estrangera positiva en el primer cas i negativa en el segon.

A més hi ha les sortides cap al sector exterior (M les importacions, RRE les rendes o els ingressos
obtinguts per estrangers dins el país i TN les transferències del país cap a l'estranger) i les entrades
procedents del sector exterior (X les exportacions, RRN les rendes obtingudes a l'estranger, i TE les
transferències des de la resta del món). Atès que hem suposat que la balança de pagaments està sempre
equilibrada

aquests fluxos de sortida i d'entrada es compensen , ja que en aquest model de la comptabilitat3

nacional se suposa que el sector exterior està equilibrat, per hipòtesi (per aquesta raó, podem fer servir
el signe d'identitat en l'equació d'equilibri).

Fluxos macroeconòmics amb l'Estat i el sector exterior



E % D % SPÚBLIC / IBPRIV % IBPÚB
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En resum, per tal que les entrades siguin equilibrades amb les sortides, en aquest model implica:

atès que S  = 0, per hipòtesi.exterior

Aquesta mateixa identitat d'equilibri es pot deduir a partir del conjunt d'equacions de l'apartat 1.9,
 substituint i operant:

Renda disponible

Renda - PIB

Despesa nacional

Sector exterior

Pressupost
Sector públic

En  resum, arribem a la ja coneguda equació d'equilibri

Com a comentari final, cal observar que aquesta equació d'equilibri és una identitat matemàtica o
tautològica que sempre es verifica. Això és evident, pel fet que aquest model de la comptabilitat
nacional imposa que PNB = GNB i que els sectors públic i exterior estiguin sempre equilibrats. En
els temes següents estudiarem les situacions, molt més reals, de desequilibris entre oferta global i
demanda agregada, etc.



DÈFICIT EXTERIOR / (M % RRE % TN) & (X % RRN % TE) > 0

SUPERÀVIT EXTERIOR / (X % RRN % TE) & (M % RRE % TN) > 0
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Annex 2   Els desequilibris del sector exterior i del sector públic

El model estricte de la comptabilitat nacional, es a dir, el conjunt de variables macroeconòmiques i
les equacions que les relacionen (tal com s'ha fet a l'apartat 1.9 per a una economia amb sector públic
i exterior) no inclou el concepte de desequilibri. Es a dir, tots els fluxos estan equilibrats

ENTRADES  /   SORTIDES

com a condició sine qua non, tal com es veu per les equacions que s'expliquen a l'apartat 1.9. Així,
l'estalvi, la variació d'estocs, el benefici, etc. són variables residuals que fan quadrar les equacions
entre elles. Però n'hi ha d'altres que es fan quadrar, a efectes del model, com l'equació de l'Estat que
no inclou dèficit, i el sector exterior, en què se suposa que està equilibrada la balança de pagaments
(exportacions = importacions).

Però, aquest segon tipus de desequilibri és el més corrent en la realitat macroeconòmica: les
administracions públiques tenen més despeses que ingressos (dèficit públic) i les balances de pagament
presenten habitualment desequilibris (dèficit exterior si importacions > exportacions, i a l'inrevés
superàvit).

Doncs bé, aquest tipus  de desequilibris es pot introduir dins el model de la comptabilitat nacional.
A partir de les equacions ja vistes a l'apartat 1.9 i a l'annex, tal com ja s'indica si el sector exterior
no està equilibrat

i si el sector públic no té el pressupost equilibrat:

Als temes següents, s'eliminarà aquesta hipòtesi de l'equilibri del sector exterior i del sector públic,

ja que és la situació més freqüent en l'economia dels països.
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Annex 3 El càlcul de les variables macroeconòmiques

En primer lloc, s'ha de remarcar que totes les variables macroeconòmiques es poden calcular 

a) per mitjà de les rendes o els ingressos de les famílies,
b) per mitjà de les despeses de les famílies o empreses i 
c) per mitjà dels valors afegits per les empreses del país. 

Són mitjans complementaris però, en qualsevol cas, les quantitats obtingudes són el fruit d'unes
estimacions o aproximacions fetes a partir de mostres representatives i extrapolades. Figuren als
quadres de la comptabilitat nacional, per exemple del Banc d'Espanya.

En segon lloc, el PNB (o PIB) mesura, el corrent de béns i serveis nous finals produïts aquest any. És
a dir, que no recull totes les transaccions o els intercanvis econòmics fets dins el país en un any. En
efecte, la compra i la venda de productes de segona mà, produïts en anys anteriors, o d'accions o
terrenys que ja existien abans de l'any no figuren com a producció nova.

Un tercer aspecte:  el PNB (i la resta de variables), és una quantitat numèrica o un nombre que resulta
d'uns càlculs, però vol mesurar el corrent real o físic de béns i serveis produïts. Atès que es
multipliquen les quantitats físiques pel seu preu, cal tenir en compte el fenomen de la inflació, és a
dir, de l'augment del conjunt de tots els preus d'un país. Per això, pot existir un augment del PNB
nominal (en pessetes) que no es correspongui amb un augment del PNB real. Això es corregeix tenint
en compte un índex de preus que deflacti el PNB nominal. 

Finalment, atès que el PNB es pren com a índex del benestar material d'un país, cal tenir en compte
que el PNB no mesura tota la producció material d'un país. En efecte, per la seva pròpia definició el
PNB solament registra aquella producció que passa pel mercat. Això exclou tota l'àrea del autoconsum
de valors econòmics (pagesos, artesans, mestresses de casa, ajudes mútues familiars, etc.), així mateix
no es registren totes aquelles dades de l'economia paral·lela o submergida (legal o il·legal). Finalment,
si es vol utilitzar el PNB com un índex no de la producció material sinó del benestar que la població
d'un país aconsegueix amb aquests béns i serveis, s'ha de tenir en compte que juntament amb la
producció esperada es produeixen efectes externs no desitjats (la contaminació) l'eliminació dels quals
té un cost. Per tot això, l'índex corregit de la producció final disponible d'un país serà:

Índex PNB  = PNB de mercat calculat + PNB submergit
           + PNB d'autoconsum  -  Costos  dels efectes externs
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      Dades referents al PIB  al cost dels factors en pessetes corrents, segons l'estudi "Informe4

económico 94" del Banco Bilbao Vizcaya

Annex 4  La distribució de la producció i de la renda

Les variables macroeconòmiques són el resultat o l'agregació de milers de produccions individuals o
de milions d'ingressos de les famílies individuals. Però, a un nivell intermedi, es parla de la
distribució o la composició de la producció entre els diferents sectors productius o branques d'activitat.
Així, a Espanya, l'any 1994  el PIB  es componia de: el 4,6% de producció corresponent al sector de4

l'agricultura, la ramaderia i la pesca, el 21,2% als sectors de la indústria, el 8,0% del valor produït
a la construcció i el 66,2% als sectors de comerç i serveis.

També, tenint en compte l'orígen de les rendes, el PIB es distribueix en salaris (49,0%), l'excedent
net d'explotació: interessos, lloguers, beneficis (37,6%), consum de capital fix (11,6%) i rendes
públiques (1,8%).

Així mateix, el producte nacional és format per la suma del valor de la producció final de les empreses
del país. Aquestes empreses estan agrupades en SECTORS PRODUCTIUS que inclouen dins de cada
sector totes aquelles empreses que desenvolupen el mateix producte (bé o servei). Així, es classifiquen
en:

- SECTORS PRIMARIS (Agricultura, ramaderia, pesca, etc.)

- SECTORS SECUNDARIS (Indústria bàsica: extracció de minerals, energia, siderúrgia,
ciment, materials de construcció, etc. Indústria manufacturera:
productes metàl·lics, química, farmacèutica, automòbils, electrò-
nica, etc.)

- SECTORS TERCIARIS (Serveis comercials, hosteleria, serveis de transports, telecomunicacions,
serveis a empreses, sanitat, educació, administració pública, etc.)

Aquests sectors treballen els uns pels altres, ja que subministren els inputs intermedis, tal com es
detalla a les TAULES INPUT-OUTPUT que són simplement uns quadres matricials que presenten,
de forma desglossada per sectors, els conceptes que hem vist de la comptabilitat nacional (PNB, RN,
C, IB, etc.).
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2. L'Estat i l'economia

2.1 Tasques econòmiques de l'Estat

a) De tipus indirecte

Són les que no tenen les variables econòmiques (consum, producció, estalvi, inversió, etc.) com a
objectiu directe però que afecten el circuit econòmic indirectament:

       - En qualsevol societat organitzada a partir del Neolític apareix l'Estat com l'última instància
de coacció. Per això, garanteix l'equilibri social entre les classes i els grups socials diferents
que l'integren. Així, la Constitució espanyola garanteix l'economia de mercat com a sistema
de relació econòmica (propietat privada, relacions laborals, etc.). Fins i tot en les
concepcions més liberals de l'economia, no es pot concebre una estructura de mercat sense
una organització estatal que garanteixi la llibertat de mercat i la seguretat en les transaccions.

       - L'Estat permet el funcionament del marc institucional econòmic (emissió de moneda, sistema
financer, mercats de valors, etc.) sense el qual els actors individuals (consumidors i
empreses) no podrien actuar. Pensem en tot el marc jurídic (legislació mercantil, tribunals
de justícia).

       - L'Estat és qui subministra els béns públics, és a dir, aquells el consum dels quals no pot ser
discriminat (el consum per part d'una persona no implica que una altra persona no el pugui
consumir també: un fanal, la defensa d'un país, l'Administració pública, la sanitat, l'educació
i el transport públics -aquests tres darrers, subjectes a la restricció de la congestió si són
consumits més enllà d'un nivell crític).

       - L'Estat evita o pal·lia els efectes econòmics i socials dels efectes externs o externalitats, és
a dir, els costos (o beneficis) que la producció de determinats béns reporta a d'altres
consumidors o empreses, però que no són suportats pels productors directes, la qual cosa fa
que siguin produïts en quantitats excessives (o defectives) respecte del nivell social òptim.
Així, introdueix controls d'emissió de substàncies contaminants (papereres, ciment, mines)
i/o un sistema de taxes o impostos sobre les empreses i els vehicles contaminants.
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       - L'Estat garanteix la satisfacció de les necessitats ètiques d'una societat (merit wants)
incentivant els consums o les produccions que la societat i l'ètica predominant consideren que
els ciutadans han de fer i dissuadint o prohibint els béns que es considera que els ciutadans
no han de fer.

b) De tipus directe

Són aquells que tenen objectius o variables directament econòmics. Es divideixen en:

       - La política econòmica, que estudiarem al capítol 6.

       - Les empreses públiques, és a dir, aquelles que tenen l'Estat com a titular (propietari
majoritari o minoritari), però que produeixen béns o serveis amb independència del
pressupost públic, és a dir, que tenen una gestió econòmica similar a la de les empreses
privades (independència patrimonial, autonomia financera, gestió individual).

2.2 Evolució històrica

El pes de l'Estat en l'economia ha estat creixent constantment des de finals del segle XIX fins ara, si
el mesurem per la proporció: la despesa pública/el producte nacional brut, o qualsevol altre índex, han
passat de representar el 5% del PNB a ser-ne el 30 o el 40% actualment, i fins i tot el 50% en els
països del nord d'Europa. A Espanya ha arribat fins a prop del 40% darrerament. Observeu que el
valor afegit per les empreses públiques no es té en compte, perquè es comptabilitza dins el sector
empreses junt amb les empreses de propietat privada.

Aquest fenomen quantitatiu té l'origen en un fenomen qualitatiu, és a dir, l'increment creixent de les
peticions de funcions que les modernes societats de mercat fan sobre el sector públic perquè siguin
exercides per l'Estat. Aquestes funcions, que estudiarem a l'apartat següent, les ha de finançar el
contribuent, evidentment, i això explica l'increment de la pressió fiscal.

Cal tenir en compte que, des de l'inici de la crisi actual l'any 1973, es nota una certa recessió en la
demanda d'intervenció de l'Estat en l'economia. Aquest fet s'ha concretat, sobretot, en determinats
grups socials, amb la "rebel·lió fiscal" de les classes mitjanes i professionals enfront dels elevats tipus
marginals de l'impost sobre la renda, que ha determinat que es passin a l'oci o més aviat a
l'"economia subterrània" per tal d'evitar els impostos.  De tota manera, és difícil imaginar-se un
retorn a l'Estat del laissez faire del capitalisme de competència del segle XIX, amb un mínim de
burocràcia (la policia, l'exèrcit, la justícia) i atribucions pràcticament nul·les en el terreny econòmic.
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2.3 Funcions actuals de l'Estat en l'economia mixta

L'economia actual dels països capitalistes desenvolupats es defineix com economia mixta: les decisions
bàsiques de producció, consum, inversió, estalvi es prenen en el sector privat (famílies i empreses
competitives o monopolistes) per mitjà del mecanisme del mercat d'oferta i de demanda. Però, al
costat d'aquest mecanisme, existeix un sector públic creixent que actua de forma subsidiària o
complementària del sector privat, és a dir, que pren al seu càrrec totes les funcions que aquest no pot
acomplir d'una manera satisfactòria o eficient. Concretament són:

1. Controls directes: són totes les regulacions administratives que controlen directament les
variables econòmiques ja sigui per motius estrictament econòmics o per aconseguir efectes
volguts socialment. Així, per exemple:

a) La planificació indicativa (plans de desenvolupament espanyols), que estableix uns objectius
quantificats (estalvi, inversió) per a l'economia, coactius per a les empreses i el sector públics
i merament indicatius per al sector privat, per mitjà d'una política d'incentius fiscals.

b) Els controls de preus i de salaris -que ja hem vist.

c) La política urbanística, la política sanitària, el control de la qualitat dels aliments, etc.

d) El foment de l'exportació, controls d'importacions, polítiques de reconversió industrial, etc.

e) El control de la contaminació, la defensa del medi ambient, etc.

f) El consum social de béns públics. Aquests béns poden ser produïts directament per
l'Administració pública (la defensa, l'Administració de justícia, la policia, l'ensenyament,
la sanitat, etc.) o bé són encarregats per l'Estat a  l'empresa privada (obres públiques, la
compra de materials, d'infrastructura, etc.). És per aquest motiu que l'Estat és el consumidor
més important en qualsevol país, i d'aquesta manera es retorna al sector privat una part dels
recursos captats per mitjà dels impostos (les partides del pressupost públic anomenades
compres de béns i de serveis i la inversió pública, de fet, són contractades per mitjà de
concursos públics entre les empreses).

2. La política econòmica, ja sigui d'estabilització o anticíclica, o de creixement a llarg i a curt
termini.

3. La producció i la prestació de serveis d'empreses i organismes públics, és a dir, de titularitat
estatal.  Una part important de la producció de béns i serveis d'un país passa per empreses
i organismes que són parcialment o totalment de l'Estat, per les causes següents
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 Avui dia es produeix una tendència cap a la privatització d'empreses públiques i la1

liberalització dels antics monopolis.  Les raons es poden trobar en la necessitat que tenen els estats de
reduir els seus dèficits públics. i també en l'aplicació progressiva de les normes de competència
vigents en les diferents regions de comerç internacional (Unió Europea, Organització Mundial de
Comerç, etc.)

  a) Causes socials o estratègiques. Empreses de sectors "envellits" que no són rendibles
actualment en les condicions d'un mercat competitiu, però que l'Estat decideix mantenir
obertes i subvencionar per tal de mantenir-ne l'ocupació dels treballadors o per conservar una
producció que interessa per estratègia general (drassanes, mines de carbó).

  b) Monopolis de serveis públics.  En els sectors en què el nivell d'economies d'escala és tal que
només una gran empresa pot produir amb el mínim cost possible, l'Estat pot optar per  assolir
directament el monopoli de l'activitat (RENFE) opermetre el monopoli d'una empresa
privada però regulant el preu de venda del producte (a Espanya, l'electricitat, la distribució
d'aigua) o bé fundar una empresa que prengui al seu càrrec (Telefónica, Campsa, Mercosa).1

  c) Transferències de tipus social. Són despeses que no comporten l'existència de cap mena de
contrapartida, sinó una transferència d'uns ciutadans a uns altres per tal de mantenir uns
nivells de consum o de béns públics que la societat considera desitjables (pensions mínimes
de jubilació, subsidis d'atur, prestacions sanitàries, ajudes especials, beques). Es tracta de la
partida del pressupost públic que ha augmentat més en els darrers anys als països
industrialitzats i també a Espanya.

2.4 Les filosofies d'actuació de l'Estat

Les idees o les filosofies socials dominants sobre qun ha de ser el paper de l'Estat a l'economia
permeten descriure les formes següents d'actuació de l'Estat:

a) L'Estat intervé el mínim possible en l'assignació de recursos, tan sols per subministrar
els béns públics imprescindibles, com ara la defensa, la justícia, etc., com al segle XIX.

b) L'Estat garanteix el funcionament de l'economia de mercat  i després fa una redistribució
dels recursos sobre la base dels impostos i les transferències, com passa a les economies
mixtes actuals.

c) L'Estat fa una redistribució prèvia dels recursos per mitjà de la planificació i/o les
empreses públiques, i després permet el joc del mercat  més o menys controlat, com passa
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 Les empreses viables s'han integrat dins la SEPI, que inclou el grup TENEO i l'antic2

Instituto Nacinal de Hidrocarburos (INH), amb l'objectiu de crear un grup públic amb participació
d'inversors privats.  Les empreses sensefutur han quedat dins l'AIE, seran sotmeses a processos de
reconversió i seguiran rebent subvencions públiques.

 Tret del Banc d'Espanya, la resta d'institucions financeres públiques estan agrupades avui3

dia dins  el grup Corporació Bancària Española (Argentaria)

a les economies planificades actuals i en certes situacions de les economies capitalistes-
economia de guerra.

2.5 El sector públic

El conjunt d'activitats econòmiques i administratives que depenen de l'Estat s'estructuren segons
l'esquema següent:

A) L'Administració pública

L'Administració central (els ministeris)
Els organismes autònoms (l'Instituto Nacional del Empleo, els fons de regulació de productes
agrícoles, etc.)
L'Administració local (els ajuntaments, les diputacions provincials, les comunitats
autònomes)
La Seguretat Social (l'Instituto Nacional de la Salud, l'Instituto Nacional de Previsión, etc.)

B) Les empreses públiques2

Dependents de: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
l' Agencia Industrial del Estado (AIE)
el patrimoni de l'Estat, 
empreses municipalitzades, 
la Telefónica, la RENFE, etc.

C) Les institucions financeres públiques3

El Banc d'Espanya (v. el Cap. 5 Diner i sistema financer)
El Banc Exterior d'Espanya i la Caja Postal de Ahorros
L'Institut de Crèdit Oficial (Banc de Crèdit a la Construcció, Banc Hipotecari, Banc de
Crèdit Industrial, Banc de Crèdit Pesquer)
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2.6 El pressupost públic

a) Estructura de les despeses:

- CORRENTS De consum   1) Remuneracions de funcionaris
  2) Compres de béns i serveis (béns fungibles, reparacions,

etc.)
Financeres   1) Interessos del deute públic

  2) Transferències (a les famílies per mitjà de la seguretat
social) (a les empreses per mitjà de subvencions d'explo-
tació)

- DE CAPITAL Inversions reals (infrastructura, obres públiques, edificis)
Transferències de capital a empreses (especialment les empreses públiques, per mitjà
d'ampliacions de capital, etc.)

b) Estructura dels ingressos:

- CORRENTS Taxes (contrapartida per un servei de l'Estat, contribucions especials -per millores
o plus-vàlues de patrimonis privats, gràcies a treballs públics)
Impostos (els més importants: representen un 90% dels ingressos totals)

- DE CAPITAL Vendes d'actius públics
Vendes de deute públic (nou o emès aquest any)

c) Estructura dels impostos

- Subjecte passiu: Personsa física o jurídica (empresa ) que té l'obligació de tributar

- Base imposable: Import sobre el qual s'aplica l'import

- Percentatge impositiu: Tant per cent que s'aplica a la base imposable per obtenir l'import de
l'impost.  Pot ser únic (impost sobre el consum de tabac), pot variar pels diferents trams de la base
imposable (IRPF), i també en funció d'aspectes qualitatius (IVA reduït per a béns de primera
necessitat).

- Quota : Resultat d'aplicar sobre la base imposable els percentatges corresponents

- Deduccions de la quota: Quantitats que les lleis fiscals permeten restar de la quota, per motius de
polìtica econòmica (deducció per inversions, per contractació de treballadors en atur), socials
(deducció per fills, per despeses de malaltia) o d'equitat fiscal (deducció per doble imposició de
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dividends).

- Quota liquida: Import resultant de restar de la quota les deduccions corresponents.  És el que s´ha
de pagar a hisenda.

- Retencions a compte.  En certs casos (per ex., l'IRPF) al subjecte passiu li és retingut
anticipadament un cert percentatge dels seus rendiments que finalment poden ser superiors o inferiors
al càlcul de la quota líquida.  En el primer cas, Hisenda procedirà a cursar la devolució per l'excés
tributat.  En cas contrari, el subjecte passiu haurà de pagar la diferència.

d) Classificació dels impostos:

- DIRECTES: graven l'existència d'una renda o un patrimoni personal
1) L'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
2) L'Impost sobre la renda de les empreses (Impost sobre societats)
3) L'Impost sobre el patrimoni
4) Impostos sobre successions i donacions (herències)

- INDIRECTES:   graven la manifestació d'una despesa
1) L'Impost sobre el valor afegit (IVA)
2) Impostos especials sobre el consum (alcohols, petrolis, joc, tabac,  etc.)
3) L'Impost especial de matriculació d'automòbils
4) Els aranzels duaners

Atenent la relació entre la base imposable i el percentatge impositiu, també es poden classificar en:

- PROPORCIONALS: graven el mateix percentatge sigui quin sigui l'import de la base imposable
(IVA, Impost de societats)

- PROGRESSIUS: graven un percentatge més alt com més elevada és la base imposable (IRPF)

- REGRESSIUS: graven un percentatge més baix com més elevada és la base imposable (recollida
d'escombraries: els veïns proporcionalment paguen més que les empreses).

NOTA: El que interessa del pressupost públic és el total consolidat de totes les administracions
(central, local, de la seguretat social) per tal com al pressupost de l'Estat hi ha transferències
a la seguretat social, als ajuntaments, que en els pressupostos d'aquests organismes figuren
com a ingressos.
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