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3  El model de Keynes (Equilibri  macroeconòmic sense plena
ocupació)

3.1 Concepte d'equilibri macroeconòmic (agregat)

El concepte d'equilibri s'inicia a la Microeconomia: s'assoleix l'equilibri en un mercat quan l'oferta
planejada per les empreses que hi actuen coincideix amb la demanda prevista pels consumidors,
justament per l'anomenat preu d'equilibri. Amb l'enfocament macroeconòmic s'assoleix l'equilibri
global econòmic d'un país quan la demanda (despesa) agregada per part de consumidors,
administracions públiques i famílies coincideix amb l'oferta global planejada de béns i serveis, és a
dir, el producte nacional brut.

Cal, però, matisar dues menes d'equilibri: al Cap.1 s'ha vist com el PNB, la GNB i la RN coincidien
dins el flux total de l'economia. Però es tracta d'un equilibri a posteriori o identitat, és a dir, un
sistema així anomenat de comptabilitat nacional que fa coincidir o quadrar totes les definicions entre
si (recordem, per exemple, com la identitat fonamental: estalvi agregat = inversió bruta agregada,
es compleix sempre per la pròpia definició de les equacions que, de fet, són identitats, tal com
s'explica a l'apartat 1.8). Amb aquest capítol i tots els restants de Macroeconomia s'enceta un
concepte més estricte d'equilibri a priori: es tracta de construir uns models o sistemes d'equacions que
representin l'estat agregat de l'economia d'un país. A partir d'aquestes equacions, es dedueix la
situació amb la qual es compleix la igualtat o l'equilibri global definit abans, tal com veurem amb el
model de Keynes (apartat 3.4).

Un model macroeconòmic és, doncs, la formalització d'una teoria macroeconòmica, (és a dir, una
abstracció d'uns pocs elements rellevants que representen la realitat macroeconòmica d'un país,
mitjançant un sistema d'equacions:

essent (x , x , y  ... y )  variables macroeconòmiques, com les que ja hem vist al Cap. 1, i f  són les1 n 1 m j

relacions que segons la teoria existeixen entre les variables (relacions de comportament, tecnològiques,
identitats, d'equilibri). En veurem un exemple amb el model de Keynes.
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Gràfic 3.1

El gran desenvolupament de les teories econòmiques, al llarg del segle XX, tant pel que fa al seu
poder explicatiu com de predicció i actuació sobre la realitat econòmica, ha anat conjuntament amb
un elevat grau de formalització d'aquestes teories econòmiques mitjançant models matemàtics. Això
ha permès una major coherència interna del raonament deductiu, una definició millor dels teoremes
o les conclusions operatives, i contrastació millor amb la realitat observada (en tot això rau la bondat
del mètode científic).  Finalment, cal no oblidar que un model (formalitzat o no) no és res més (ni cap
altra cosa) que una representació abstracta d'una part de la realitat i no pot substituir ni intentar
representar tota la realitat. Un model és bo dins els seus límits, que cal conèixer....

3.2 El model de Keynes: la funció consum i la funció estalvi (agregats d'un país)

La funció consum constitueix un postulat bàsic del model de Keynes: és una funció estable i definida
entre les despeses en béns de consum (duradors o fungibles) que voldrien fer les famílies d'un país
durant un període (c ) d'acord amb la renda disponible que esperen obtenir en el mateix període (y ):t t

La forma que Keynes postula és la indicada en el gràfic següent 3.1

Si observem l'estructura de les despeses d'una família en béns de consum, aquestes augmenten amb
la seva renda disponible però menys que proporcionalment, tal com la figura anterior indica. Això és
degut a la saturació de la demanda de béns de consum, que fa que les famílies d'ingressos més elevats
no augmentin les seves despeses de consum en la mateixa proporció i, paral·lelament, s'observi que
estalvien més que les famílies de renda més baixa. Aquest comportament individual s'extrapola al
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Gràfic 3.2

conjunt de les famílies, amb el problema de l'agregació o com sumar les funcions de consum
individuals per tal d'obtenir la funció consum agregat (en efecte, un increment igual de la renda tindrà
diferents efectes sobre el consum segons com es distribueixi aquesta renda entre les famílies).

Aquesta funció consum és un postulat bàsic del model de Keynes, basada en la seva estabilitat a curt
i mig termini. Els estudis estadístics (economètrics) realitzats sobre períodes llargs de temps,
confirmen l'existència i l'estabilitat d'aquesta funció.

La funció estalvi agregat d'un país és, doncs, complementària de la funció consum. En efecte, tal com
hem vist al Cap.1 L'economia agregada  per definició:

Estalvi esperat /  Renda disponible  -  Consum esperat

s (y)    /           y             -      c (y)

i el gràfic de l'estalvi que esperen fer les famílies d'un país, d'acord amb la renda esperada serà, en
conseqüència:

Cal remarcar, per tot el que s'ha dit fins ara, que aquest model s'aplica a un país ja desenvolupat
(industrialitzat) amb una determinada distribució de la renda, no massa desigual i tal que la renda
mitjana de les famíles està per sobre (a la dreta) de y  (renda mínima, per començar l'estalvi positiu).o



it ' F (Ko, yt&1, ...yt&n, io, r, EMI)

it ' io

Inversió de
l'any t
(empresaris)

Renda esperada yt

(any t)

io

L'entorn macroeconòmic de l'empresa42

Gràfic 3.3

3.3 La funció inversió agregada. La renda/producció de plena ocupació

A) La inversió és la despesa planejada en béns de capital (maquinària, equipament productiu,
instal.lacions, etc.) que desitgen fer les empreses durant el període de referència (habitualment, un
any). El valor de les compres de béns de capital que volen fer els empresaris depèn de molts factors:

essent K  : el capital disponible (maquinària, instal.lacions) que ja està treballant a l'empresao

a l'inici del període
y  : la renda/producció dels períodes anteriorest-k

i  : un factor autònom degut a les espectatives, intuïcions dels empresaris, de caireo

psicològic i que no està relacionat amb variables econòmiques objectives, sinó amb
els animals spirits de l'empresari, segons Keynes.

r : la taxa d'interès bancari (% que s'ha de satisfer pels préstecs concedits)
EMI : eficiència marginal de la inversió, és a dir, el rendiment (en %) esperat de les noves

inversions (i ).t

En el model més senzill de Keynes, se suposa que

és a dir, les despeses desitjades en béns d'inversió només depenen de les expectatives empresarials,
de la imatge psicològica que tenen els empresaris del futur econòmic i social (i especialment de
l'efectivitat de la rendibilitat esperada de les inversions), tant de la seva empresa individual, com de
l'economia global del país. Es tracta, doncs, d'un paràmetre exogen al model, que no es pot controlar,
per mitjà de la renda esperada de l'any.
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      Cal tenir en compte que quan l'economia d'un país camina cap a la plena ocupació, uns sectors1

productius arriben a la plena ocupació abans que els altres.

Gràfic 3.4

B) La renda de plena ocupació (y ) és un altre concepte keynesià que divergeix del pensamentp

econòmic predominant en l'època (anys 30). En efecte, segons la teoria neoclàssica de l'economia de
mercat, aquesta constitueix un sistema d'equilibri general si tots els mercats són de competència
perfecta, inclosos els mercats del factor treball. Aleshores, es determina un preu (salari/hora) del
factor treball que iguala l'oferta de treball (nombre d'hores que volen treballar els treballadors) amb
la demanda de treball (nombre  d'hores de treballador que volen contractar els empresaris) tal com
s'estudia als temes de Microeconomia.  La igualtat anterior equival a dir que tothom que busca
treballar (a aquest salari) trobi una empresa i  viceversa, és a dir, la plena ocupació, tal com s'observa
al gràfic 3.6. En concret, una economia assoleix la renda de plena ocupació quan tots els factors de
producció s'utilitzen de la manera més eficient possible i estan ocupats al màxim. És a dir, quan tots
els treballadors que volen treballar (sobre la base del salari/hora existent) poden fer-ho i quan tota la
capacitat instal.lada a les empreses en béns de capital està funcionant realment.

Com a objectiu, de forma operativa, la política econòmica keynesiana, al menys fins a la crisi de finals
dels anys 70, entén que s'ha arribat a la plena ocupació quan treballa un 95% de la població en edat
de treballar i que manifesta que vol fer-ho (és a dir, quan la taxa d'atur, mesurada sobre la població
activa, no ultrapassa el 5%). Tot això, encara que existeixi un romanent de capacitat productiva
instal.lada, que no s'utilitzi del tot. Aquesta idea que la capacitat productiva instal·lada és (força)
superior a la necessària per absorbir gairebé tota la força de treball d'un país, és una constatació que
neix de la realitat de les empreses i també repeteix l'observació anterior que el model de Keynes s'ha
d'aplicar a un país desenvolupat (amb una gran dotació de capital productiu per treballador).

La representació gràfica de y  serà, doncs, una recta vertical (paral.lela a l'eix d'ordenades) o, millor,p

una zona ombrejada que representa la impossibilitat que l'economia d'un país assoleixi punts a la dreta
de y  (no es pot obtenir ja més renda o producció si tots els factors de la producció estan ocupats.p

1

Observeu que el punt P representa un òptim per a la societat, des del punt de vista macroeconòmic.
En efecte, és un punt d'equilibri ja que està situat sobre la bisectriu de 45E (lloc geomètric dels punts
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d'equilibri oferta = demanda) i al mateix temps representa la màxima ocupació del factor treball
(plena ocupació = atur mínim possible).

3.4 La situació d'equilibri agregat segons el model de Keynes (Equilibri macroeconòmic
agregat d'un país, però sense plena ocupació dels treballadors)

En Microeconomia, es veu que l'única situació estable per a una economia de mercat és la d'equilibri,
és a dir, quan coincideixen els plans dels consumidors (demanda de béns i serveis) amb els plans de
les empreses (oferta de béns i serveis) i, si els mercats són competitius, s'hi estableix un preu
d'equilibri entre l'oferta i la demanda. Ara bé, ¿com es trasllada aquest concepte d'equilibri a
l'economia d'un país considerada com un tot? De forma similar, un país està en situació d'equilibri
agregat (macroeconòmic) quan la demanda agregada de béns per part de tots els consumidors i
empreses coincideix amb l'oferta agregada de béns que es fan en aquest país.

En el model de Keynes més senzill, que és el que fem servir quan considerem una economia sense
Estat,  la demanda agregada és, doncs,

Però, ja hem vist que:

i l'oferta agregada serà evidentment tot el PNB produït durant l'any (que coincideix amb la renda
disponible o els ingressos de les famílies, en no haver-hi impostos)

La renda o el PNB d'equilibri (y ) agregat serà, doncs, aquella per la qual coincideixin els plans deE

consumidors i d'empreses 

Això es pot visualitzar en el gràfic 3.5 que resumeix totes les funcions del model de Keynes explicades
fins ara:
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Gràfic 3.5

En efecte, per a qualsevol renda situada a la dreta del punt E  (y > y ) l'estalvi esperat per les famíliesE

(s  =  y - c (y)) és superior a la inversió que volen fer els empresaris (o, el que és el mateix, la
demanda agregada és inferior a l'oferta planificada per les empreses o PNB). Això fa que augmentin
els estocs o les existències de productes no venuts, no desitjats per les empreses, i aquestes tindran
tendència a baixar la producció i acostar-se a y . Semblantment, si y < y  a l'esquerra del punt E (laE E

demanda agregada superior a l'oferta prevista per les empreses o PNB), l'estalvi esperat per les
famílies serà inferior a la inversió desitjada pels empresaris. Això farà baixar els estocs normals de
les empreses i les empreses tendiran a augmentar llur producció i acostar-se a y .E

La conclusió més important del model de Keynes és que existeix una renda d'equilibri macroeconòmic
(y ) però que aquesta situació d'equilibri global no representa una situació de plena ocupació per a laE

societat :

En efecte, si i = i  és un factor autònom/exogen determinat per les expectatives dels empresaris, eso

veu clarament sobre el gràfic que la probabilitat que la inversió i  elegida pels empresaris coincideixio
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      És molt important distingir el concepte d'equilibri en el model de Keynes de les equacions o2

identitats de la comptabilitat nacional (PNB = GNB = RNB) vistes al Cap. 1 L'economia agregada
L'equilibri de Keynes només es compleix amb un valor y , tal queE

és a dir, és un equilibri ex-ante o a priori que fa que només amb aquest valor de la renda (o PNB)
esperat l'estalvi que volen fer les famílies s(y ) coincideix amb la inversió que volen fer els empresarisE

i . o

Al contrari,  al Cap.1 L'economia agregada es verificaven les identitats
és a dir, l'estalvi que havien fet les famílies i les empreses (D+E) era idèntic a la inversió calculada

(IB) a posteriori, ex post, ja que es considerava inversió tota aquella producció que no era venuda
(variació d'estocs).

Gràfic 3.6 Mercat del factor treball

amb la necessària per arribar a y  és pràcticament nul"la.p
2

Aquesta és la gran diferència amb la teoria neoclàssica dels mercats, estudiada a l'apartat de
MICROECONOMIA. Segons aquesta teoria, l'equilibri general dels mercats determina també la plena
ocupació partint del salari, que és flexible i s'adapta a l'equilibri del mercat de treball, tal com mostra
el gráfic 3.6.

Però, en el model de Keynes, els salaris no són flexibles, sinó que són rígids a la baixa. Això fa quesi
baixa la inversió dels empresaris (i la demanda de treballadors  per part d'aquests), els salaris no
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     És a dir, la propersió marginal al consum3

baixin per la pressió sindical, per polítiques públiques, etc. i aparegui un excés d'oferta al mercat de
treball (és a dir, atur).

3.5 El multiplicador de la inversió

Hem vist com la renda d'equilibri agregat és donada pel nivell de despeses d'inversió que volen fer
els empresaris (i ) -partint de a la funció consum agregat c(y) d'un país. El concepte de multiplicadoro

respon a la qüestió: com afecta un increment de les despeses d'inversió, a la renda? El multiplicador
n és la relació entre l'increment de renda produït per un increment de la inversió i aquest increment
de la inversió:

Un )i produeix un increment de renda n cops superior, ja que n és un nombre positiu i més gran que
la unitat. Això es pot comprovar:

A) Des d'un punt de vista estàtic, podem comparar les dues rendes d'equilibri, amb el nivell d'inversió
i  i amb l'increment i  + )i. Podem aproximar la funció consum c(y) amb una funció lineal c = c'·o o

y + c  o 3

Aleshores:
y  = c  · y  + c  + i E E 0 0

,

operant membre a membre:

Veiem, doncs, que atès que la propensió marginal a l'estalvi 

cada pesseta (unitat monetària) de despesa addicional en inversió fa augmentar la renda en  
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Gràfic 3.7

que serà positiva i més gran que la unitat. Per exemple, si c' = 0,80, això implica n = 5.

Això es pot visualitzar al gràfic 3.7

Cal remarcar que n depèn de forma directa de la PMC i de forma inversa de la PMS. És a dir, que
com més tendeixen a gastar en consum les famíles, més gran és el multiplicador de la inversió i més
creix la renda. Mentre que com més tendeixen a estalviar-ne, més petit és el multiplicador i menys
creix la renda. Aquesta és l'anomenada "paradoxa de l'estalvi".

B) d'un punt de vista DINÀMIC,  el multiplicador és la resultant de les accions, en períodes de temps
successius, d'una injecció inicial de despesa d'inversió incrementada. Suposem que la inversió
planejada pels empresaris augmenta en 1.000 unitats monetàries (u.m.) per sobre de la que ja es feia,
i que la PMC és de c' = 0,8:
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i així successivament. És a dir, un increment de la producció i de la renda de les famílies en )y unitats
en el període t produeix un increment de les despeses en béns de consum, en el període següent t +
1 per valor de )c = c'·)y = 0,8 ·)y, i la resta de l'increment de renda )y és estalviada a la taxa )s =
s' @ )y = 0,2 )y. Al seu torn, l'increment de consum )c del període t + 1 representa un increment
de renda igual, per al mateix període, tal com es representa al següent diagrama. 

En resum, un increment inicial d'inversió )i  = 1.000, indueix després, al cap de n períodes, uno

increment total de la renda de: n   ' (multiplicador)

essent:

el multiplicador de la inversió.

També cal remarcar que l'estalvi total generat al cap de n períodes reconstitueix exactament la inversió
inicial:

Aquesta és una conseqüència molt important per a la política econòmica basada en el model de
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Keynes: Si es vol actuar sobre el PNB, per mitjà de la inversió (pública), no cal preocupar-se de
l'estalvi a priori, sinó que la pròpia dinàmica del multiplicador generarà a posteriori l'estalvi, per
compensar la inversió inicial.

Al Cap. 6, Política econòmica, s'aplicaran aquests conceptes del model de Keynes als objectius de la
política fiscal o pressupostària. Segons Keynes, l'objectiu bàsic de la política econòmica és assolir la
plena ocupació, és a dir, el punt P, si la inversió autònoma dels empresaris i  no és suficient. Com hoo

ha de fer? Doncs justament amb un increment de la inversió pública que ompli el forat (gap) entre yE

i y , gràcies al joc multiplicador. Aquest increment d'inversió pública es fa per mitjà de la despesap

pública, encara que sigui a costa d'un dèficit (despesa > impostos) i aquest és el seu taló d'Aquil·les,
ja que això alimenta encara més la inflació existent.
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4  Els cicles econòmics

4.1 Fluctuacions, creixement i desenvolupament econòmics

Cal distingir aquests tres conceptes:

CICLE O FLUCTUACIÓ ECONÒMICA: Les variables macroeconòmiques (producció, renda, despesa,
inversió, etc.) no presenten un comportament regular o estable al llarg del temps, sinó que fluctuen,
a cops amb oscil"lacions notables, al voltant de la seva tendència mitjana.

CREIXEMENT ECONÒMIC: És la variació positiva de totes les magnituds macroeconòmiques amb
el temps. Específicament, fa al"lusió al creixement sostingut del PNB (com a variable macroeconòmica
bàsica i sintètica) per càpita durant períodes llargs de temps com a tendència mitjana.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC: És el procés històric (secular) de canvi de les estructures socials
i econòmiques d'un país. Especialment, fa referència al canvi des de les estructures pre-capitalistes,
basades en l'agricultura de subsistència, l'artesania i el capital mercantil cap a les estructures de
mercat, caracteritzades pel predomini de les activitats industrials, les tecnologies de base científica
avançades, l'elevada productivitat per càpita, el procès d'urbanització i els canvis socials, etc.

Evidentment, hi ha un lligam entre els tres: el desenvolupament econòmic d'un país és una condició
necessària per tal que el creixement econòmic sostingut del PNB a llarg termini sigui possible. Però
el creixement econòmic no implica necessàriament desenvolupament, ja que hi pot haver un
creixement temporal de la renda per càpita sense un autèntic canvi d'estructures (pensem en els països
especialitzats en la producció i l'exportació d'una primera matèria com el petroli), cal que existeixi
una acumulació primera de capital i que aquest sigui invertit productivament.

També el creixement del PNB és un concepte mitjà, però no es dóna de forma regular, sinó amb
oscil·lacions o fluctuacions marcades. Veurem que, justament, una economia de mercat o capitalista
creix a llarg termini, per mitjà de les fluctuacions del cicle econòmic.
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      En termes econòmics, es parla de depressió en lloc de recessió, quan la davallada és especialment1

intensa i duradera, com fou el cas de la Gran Depressió dels anys 30.

Gràfic 4.1

4.2 Els cicles econòmics: estructura i medició

En qualsevol fluctuació econòmica podem distingir 4 fases consecutives:

FONS (punt mínim)
EXPANSIÓ (recuperació)
AUGE O CIM (punt màxim)
RECESSIÓ (davallada)1

que es representen al gràfic 4.1

Però tal de registrar-lo de forma operativa i, també, per intentar predir-lo i controlar-ne els efectes
fins on sigui possible, es fan servir els INDICADORS. Així s'anomena qualsevol variable econòmica
que fluctuï conjuntament amb el cicle. De fet, s'utilitza tot un conjunt d'indicadors alhora, atès que
n'hi ha que van avançats al cicle i d'altres que van endarrerits respecte a la fluctuació principal del
cicle, que evidentment és donada per les oscil.lacions del PNB d'un país.

Aquests indicadors els podem classificar en:

OBJECTIUS: Es constitueixen a partir de les dades reals de magnituds econòmiques observades:

a) REGISTRALS (Habitatges en construcció o acabats, producció de determinades
indústries, estocs o existències de les empreses, hores treballades, atur registrat,
etc.)
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b) (COEFICIENTS O RATIOS, com les cotitzacions de Borsa, els índexs sintètics de
producció, l'oferta monetària en circulació, els índexs de preus, etc.)

SUBJECTIUS: Elaborats a partir d'enquestes d'opinió fetes a empreses i organismes econòmics. Per
exemple, els Informes de Conjuntura, que recullen les opinions dels empresaris sobre el % de
capacitat productiva utilitzada, el nivell d'estocs i de comandes, les perspectives de producció i de
comandes, fetes per la Cambra de Comerç i Indústria. També podem esmentar l'Enquesta de Població
Activa, feta per l'Institut Nacional d'Estadística.

Cal remarcar que és més important i útil la fiabilitat de les variacions d'un indicador al llarg del temps
que el seu valor absolut.

4.3 L'accelerador i les fluctuacions de la inversió

S'anomena així la relació de proporcionalitat que existeix entre el capital instal"lat en una empresa a
l'inici del període (maquinària, instal"lacions, etc), K, i la producció que es pot obtenir durant el
període, y:

 

En efecte, mentre no variï la tecnologia emprada, si es vol obtenir una producció de y PTA en valor
(per exemple, metres de teixit) cal tenir instal.lat un capital productiu per valor de K PTA
(corresponent a les màquines de teixir, necessàries segons la tècnica que s'utilitza) és a dir, a vegades
superior. Si es vol doblar la producció de teixit, en metres, llavors caldrà doblar el nombre de
màquines, ceteris paribus

Com veiem, es tracta d'un concepte físic, que deriva de la tecnologia (encara que s'expressi en PTA
o valor monetari).

Si suposem que no varia la tecnologia utilitzada i volem passar de la producció y  a y :1 2

caldrà augmentar el capital instal.lat:
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      Cal tenir en compte que la inversió total i = i  + i , com ja s'ha vist.2
neta reposició

Gràfic 4.2

Si representem gràficament la inversió i la producció  al gràfic 4.2, segons aquest principi de
l'accelerador:2

Però )K és, per definició, la inversió neta (IN) que realitza aquesta empresa. (Recordem que IN =
)K, la inversió neta de l'any és com s'anomena l'increment del capital útil  instal·lat al llarg de l'any,
tal com hem vist al Cap. 1.   L'economia agregada.

En resum, la inversió de l'empresa durant l'any és proporcional a l'increment de producció que es vol
fer (no a la producció corrent!)

Inversió neta  (increment de producció)

es pot visualitzar que la inversió desitjada fluctua no amb el nivell de producció o renda, sinó amb la
variació d'aquesta producció. Per això, la inversió fluctua molt més que la producció i n'amplifica
les oscil·lacions. Tot aquest principi de l'accelerador és aplicable a la relació entre la inversió neta
agregada que volen fer el conjunt dels empresaris del país i l'increment del PNB o renda nacional que
es vol produir durant l'any

Inversió neta agregada = a @ Increment del PNB/RN       
(de l'any t) (de l'any t respecte a t-1)
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Com veurem, aquest concepte, junt amb el de multiplicador, serveix de base per a les explicacions
de la dinàmica interna dels cicles econòmics.

4.4 El mecanisme intern del cicle econòmic. Interacció entre el multiplicador i
l'accelerador

Abans d'arribar a les teories generals de com es generen els cicles econòmics (apartat 4.5), cal
explicar com, un cop iniciada una fase del cicle, aquest segueix un mecanisme intern que continua la
fase, basat en l'articulació dels dos mecanismes, accelerador i multiplicador:

A) Fase ASCENDENT: Si per qualsevol causa es produeix un augment sostingut en la demanda de béns
de consum i això es tradueix en un augment de la producció de béns de consum, mitjançant l'efecte
de l'accelerador s'indueix un augment de la inversió de les empreses en béns de capital (maquinària,
instal·lacions, etc.):

 
Després, amb el temps, aquest increment de la inversió donarà lloc a un nou augment de la renda i
la producció, en períodes posteriors,  n  cops superior a causa de l'efecte multiplicador:

I així successivament.

B) Fase DESCENDENT: Si, per qualsevol motivació, es produeix una disminució en la demanda de
béns de consum (o simplement un estancament en el creixement de la demanda), sostinguda en el
temps, i això es tradueix en una disminució en la producció de béns de consum, mitjançant l'efecte
de l'accelerador, s'indueix una disminució  en la inversió de les empreses en béns de capital:

Després, amb el temps, aquesta disminució de la inversió donarà lloc a una nova disminució de la
renda i la producció, en períodes posteriors, n vegades superior:

I així successivament.

És important remarcar la diferència entre aquests models del cicle, que són dinàmics, on hi intervenen
els períodes successius de temps, en què la inversió d'un període és determinada per l'increment de
renda/producció del període anterior; i el Model de Keynes del Capítol 2, que era un model estàtic,
referit a un sol any/període de temps, en què la inversió dels empresaris es determinava de forma
exògena. 
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      Aquestes qüestions de tècnica monetària seran estudiades amb deteniment al Cap. 5 Diner i3

sistema financer

Els exemples numèrics mostren que aquesta interacció entre el multiplicador i l'accelerador és molt
ràpida i dóna lloc a un creixement (o decreixement) molt marcat/explosiu del cicle de fase
ascendent/descendent del cicle econòmic, un cop aquesta fase ja s'ha iniciat. L'observació de la
realitat macroeconòmica ens mostra que aquestes fases existeixen, però de forma més pausada. En
efecte, aquests dos principis actuen a la realitat amb matisacions (no poden actuar de forma total) pel
fet que:

a) L'actuació de l'accelerador i el multiplicador no és instantània, sinó que actua amb
retards temporals. Recordem que el multiplicador actua dinàmicament, "en cascada", al
llarg de tota una sèrie de períodes. També, l'accelerador no fa actuar tots els empresaris
alhora a fi d'augmentar el seu capital instal·lat. Pel que fa a les decisions d'inversions,
fins que el bé de capital ja està instal.lat, pot passar molt de temps (pensem en una
fàbrica d'automòbils, etc.)

b) L'accelerador es tradueix en inversió efectiva, només si les expectatives empresarials són
positives (és a dir, si els empresaris creuen que l'augment de la demanda no serà transitori
sinó permanent). En cas contrari, els augments de demanda són compensats amb variacions
dels estocs.

c) El multiplicador de la inversió es tradueix en augments de la producció i de la renda, si les
injeccions de despesa successives van a parar a inversions productives i no a inversions/des-
peses improductives des del punt de vista de generació del PNB, com la compra de terrenys
ja urbanitzats, or i joies, obres d'art, actius monetaris a l'estranger, etc.

d) Els aspectes monetaris crediticis i financers presenten un caràcter de factors relativament
autònoms, especialment a curt termini, que poden afectar tant de forma positiva com
negativa a l'acció del multiplicador i de l'accelerador. Pensem en el tipus d'interès exigit pels
préstecs dels bancs, que comparat amb les expectatives de benefici de les inversions de les
empreses determina la viabilitat de la inversió: Així, si augmenta la massa monetària emesa
pel govern d'un país i/o el crèdit facilitat a les empreses i les famílies pels bancs (a causa
d'un relaxament de la política contra la inflació i/o una "explosió dels crèdits") per sobre del
nivell exigit per la renda i l'estalvi actuals, aixó farà baixar els tipus d'interès  i augmentarà3

les expectatives d'inversió. 

En canvi, si l'emissió de moneda i/o els crèdits concedits pels bancs es retallen bruscament
(com succeeix amb els anomenats plans d'estabilització econòmica provocats per la política
anti-inflacionària de l'Administració pública), això comportarà un augment de la taxa
d'interès i, en conseqüència, una disminució de les noves inversions.
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Gràfic 4.3 Tipologia dels cicles econòmics

4.5 Teories dels cicles i les fluctuacions econòmiques

L'observació empírica de les fluctuacions econòmiques, d'ençà l'aparició del capitalisme i de
l'economia de mercat com a forma de producció dominant, ha mostrat que dins el conjunt de les
fluctuacions es poden distingir diferents cicles o fluctuacions, que actuen de forma superposada:

       - Ones llargues, anomenades de Kondratieff, amb una durada entre 50 i 60 anys

       - Ones mitjanes, entre 6 i 9 anys, també anomenades cicles dels negocis o comercials, coneguts
gràcies a les investigacions de Juglar.

       - Cicles curts, amb una durada al voltant de 40 mesos, també coneguts com a cicles de les
existències.

Cal remarcar que aquests cicles són deduccions mitjanes de les observacions i que actuen al voltant
de la tendència secular  que ha estat creixent des de l'aparició del capitalisme modern al segle XIX,
amb una corba de tipus logística o en "S", tal com s'observa al gràfic 4.3.

També cal observar que, a més, les sèries temporals observades presenten factors estacionals, per la
qual cosa cal desestacionalitzar les sèries per observar-hi els cicles subjacents.

Un cop descrites les característiques principals que hem observat en els cicles econòmics, les teories
econòmiques dels cicles han d'explicar les diferents ones o cicles existents i especialment com es
genera el cicle econòmic: com canvia la tendència econòmica, com una fase ascendent del cicle es
transforma en una fase descendent, o viceversa:
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A) TEORIES EXÒGENES: les causes dels cicles es generen fora del sistema econòmic, com són la
dinàmica de la població, els moviments migratoris, els conflictes socials i les guerres, l'activitat de
les taques solars, el descobriment de nous recursos econòmics, etc.

B) TEORIES ENDÒGENES: les causes dels cicles són internes i es generen dins el sistema econòmic.
Existeix tota una diversitat de teories econòmiques dels cicles, segons el termini de temps que
considerin i les causes que considerin.

Cal observar que totes les causes poden actuar simultàniament i interferir en els efectes. Podem
distingir les teories següents:

B.1 - LA TENDÈNCIA AL DECREIXEMENT DE LA TAXA DE GUANY

És una teoria que explica les fluctuacions a llarg termini (cicles llargs). Es basa en models dinàmics
de l'escola del pensament econòmic anomenada Escola de l'Economia Política, amb autors com Adam
Smith, D. Ricardo i especialment C. Marx.

De forma molt sintetitzada podem situar el seu fil argumental de la manera següent:

a) El producte brut es compon dels béns de consum produïts (BC), béns de capital produïts per a la
reposició del capital fix gastat (BR) i els béns d'inversió o béns de capital nets que s'afegeixen a
l'estoc de béns de capital (BI):

La renda nacional bruta es compon de la part que va a la depreciació del capital fix gastat (D), la part
dels salaris dels treballadors (ST) i la part de l'excedent o plus-vàlua (EX) (que recull els ingressos per
tots conceptes dels propietaris de les empreses i els mitjans de producció físics i monetaris: beneficis,
lloguers, interessos, cànons, etc.)
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Observeu que el concepte de producte brut coincideix amb el de PNB = C  + IB  (v. Cap.1p p

L’economia agregada. El concepte de renda bruta és, de fet, una altra presentació del concepte de
renda Nacional que, en lloc de parlar del destí de la Renda de les famílies ( = consum + estalvi),
parla de l'origen de la renda (del treball, del capital).

b) Per tal que es verifiqui la "reproducció" correcta del cicle econòmic capitalista, tota la producció
del país ha de ser absorbida pels integrants de la renda global. Pel que fa als béns de capital de
reposició (BR), la seva absorció és garantida per la part de renda de depreciació del capital fix (D),
ja que com a conducta estable de les empreses/propietaris del capital, aquests compren com a mínim
els béns de capital gastats, ja que volen mantenir almenys la seva capacitat productiva.

Els béns de consum (BC) també són absorbits íntegrament pels salaris dels treballadors (ST) (i una part
d'ells són adquirits pels propietaris de les empreses, amb l'excedent) ja que la conducta bàsica dels
treballadors és satisfer les seves necessitats de consum (i si una part estalvia, una altra part ha de
demanar crèdits, pensem en les famílies "joves" que han d'adquirir un habitatge, etc.) i l'estalvi net
és nul.

La qüestió rau en els béns d'inversió (BI): aquests només seran adquirits efectivament pels propietaris
de les empreses, amb càrrec a l'excedent (EX) (que representa en aquest model l'estalvi net del
sistema econòmic), si la taxa de guany o benefici de les inversions és suficient per animar-los a fer-ho.
En efecte, les decisions d'inversió (en noves plantes industrials/instal.lacions i en ampliacions de la
maquinària i instal·lacions) es prenen confrontant el % de guany (o benefici o rendiment) esperat de
la inversió amb el cost d'oportunitat, és a dir, el % de guany o benefici que s'obtindria col·locant les
despeses que es farien per aquesta inversió en la millor alternativa possible (que podem aproximar per
la taxa o % d'interès que n'obtindria l'empresari si, diposités l'import de la inversió en un compte
bancari a termini fix).
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Si, per exemple, el rendiment esperat d'una inversió fos del 20% i la taxa d'interès bancari fos del
12%, es duria a terme aquesta inversió (no s'ha de pensar, però, en un procés mecànic: la inversió
només és du a la pràctica si les expectatives psicològiques de l'empresari són favorables i si disposa
d'un estalvi previ o d'un finançament adequat...). 

c) Les fases del cicle econòmic, segons aquesta teoria, es generen de la manera següent:

1a fase: S'inicia el procés d'acumulació de capital o d'inversió de l'excedent en capital físic productiu
(maquinària, eines, instal.lacions, etc.) atès que la taxa de guany és suficient per compensar els riscos
dels empresaris/emprenedors i és superior a la taxa mínima d'interès bancari.

2a fase: La fase anterior pot durar molts anys i dóna lloc al cicle creixent o expansiu a llarg termini.

Però, tard o d'hora, disminueix la part relativa de l'excedent empresarial (beneficis + interessos +
lloguers + ...) dins la renda nacional, a causa de precisament a l'augment del salari real dels
treballadors i de la part dels salaris dins la RNB. Això és degut, al fet que amb el procés d'acumulació
de capital es va donant cada cop més ocupació als treballadors i els llocs de treball augmenten. Al
principi, aquests són ocupats pels treballadors en atur, i després per d'altra població activa que no
estava declarada com a desocupada (joves, ajudes familiars, població agrícola), amb la qual cosa no
augmenta el salari real per treballador. Però, a la llarga, s'acaba aquest "exèrcit industrial de reserva"
(Marx dixit) i si els empresaris volen contractar nous treballadors han de competir oferint salaris reals
més elevats i/o els sindicats de treballadors tenen més força a l'hora de negociar els convenis salarials.

Aquesta baixa de l'excedent empresarial relativament al PNB (excedent/PNB) és la contrapartida de
la disminució de la taxa de guany (rendiment o benefici/inversió) de les inversions, ja que els costos
de les inversions augmenten en augmentar el salari real dels treballadors, que és un cost d'inversió (en
darrera instància, segons les teories del valor-treball, tot el valor dels béns es redueix al valor del
treball humà que hi és acumulat).

També es pot afegir que, amb el procés d'acumulació de capital, es va saturant la demanda de nous
productes i baixa el rendiment de les inversions, ja que disminueixen les oportunitats d'inversió, ja
que per la llei de la productivitat marginal decreixent que s'estudia en Microeconomia, les successives
inversions addicionals del mateix capital físic són cada cop menys rendibles en %: pensem en un país
on cada vegada s'instal.len més fàbriques d'automòbils o de productes electrònics.
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     NOTA: De fet, segons Schumpeter, el capitalisme industrial es va desenvolupar al llarg dels segles4

XIX i XX a partir d'unes "onades d'innovació" que justificaven grans inversions, guanys elevats i
salaris alts: la màquina de vapor i la metal·lúrgia del ferro a principis del segle XIX, el ferrocarril i
tots els sectors connexos, a mitjans i finals del segle XIX, el motor d'explosió, la química, etc. i
sobretot l'automòbil a principis i mitjans del segle XX. Aquest procés d'innovació
"creadora/destructiva", que constitueix l'essència de la dinàmica del capitalisme segons Schumpeter,
no troba amb la crisi de finals del segle XX (1975 fins ara) una nova "onada d'innovació" que permeti
la recuperació espontània del cicle econòmic, ja que la innovació tecnològica actual (de base
microelectrònica i en telecomunicacions, però també en nous materials, biotecnologia, noves fonts
d'energia) no és prou "madura" o té un efecte pervers perquè destrueix més llocs de treball dels que
crea (al contrari de les grans innovacions anteriorment esmentades).

3ª fase: Apareix, ara, una fase de recessió del cicle llarg, perquè les inversions productives baixen,
en baixar la taxa de guany. Pensem que no cal, ni de bon tros, que aquesta sigui nul·la o negativa: el
benefici és un terme diferencial entre ingressos-costos i és molt sensible a augments relativament petits
de costos. Una baixa en la taxa de guany, encara que estigui per sobre de la taxa d'interès bancari,
pot afectar les expectatives dels empresaris i, en no compensar el risc de les inversions, aquests
reaccionen no fent cap inversió nova (només reposició).

Aquesta 3a fase recessiva té dues "sortides":

1a) Si apareix un seguit d'innovacions tecnològiques importants o radicals, (és a dir, nous
productes o nous procediments de fabricació, que abarateixen els costos unitaris de
producció, però que exigeixen grans volums d'inversió) que justifiquen noves oportunitats
d'inversió en equip industrial i capital fix, i que permeten augmentar la productivitat dels
treballadors a gran escala. Aleshores, el gran increment de la producció i del PNB que es
produeix permet que simultàniament es recuperin l'excedent dels empresaris i la taxa de
benefici i també que els salaris reals dels treballadors es mantinguin elevats. Això fa que es
recuperi la fase expansiva del cicle a llarg termini.4
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      Entre els països desenvolupats importadors de primeres matèries (mineria, agricultura) i els països5

subdesenvolupats, exportadors de primeres matèries. Mentre que, bàsicament els productes
manufacturats industrials són exportats pels països desenvolupats i importats pels països no
desenvolupats.

2a) Si no existeixen innovacions importants, es poden pensar dues alternatives: o bé els
empresaris es conformen amb una taxa de guany més petita o bé intenten recuperar
l'excedent, a costa dels salaris dels treballadors, amb algun d'aquests mecanismes (o tots
alhora):

- En disminuir les inversions, baixa l'ocupació (llocs de treballs) i augmenta l'atur. Això
permet baixar els salaris reals, especialment perquè els sindicats de treballadors perden força
a l'hora de negociar els convenis col·lectius de salaris.

- Rebaixant els salaris reals, mitjançant la contractació de treballadors fora del circuit "normal"
de la població activa (joves, estudiants, ajudes familiars, camperols, immigrants,etc.) que no
estinguin sindicats. Un fenomen connex seria el creixement de l'economia "subterrània".

- Rebaixant el valor real del capital que volen invertir els empresaris, tant en capital fix (equip
industrial) com en capital variable (salaris dels treballadors, primeres matèries, energia). Per
exemple, amb importacions de minerals, aliments, etc. de països no desenvolupats, a un preu
menor del que té en el mercat interior del país desenvolupat. Perquè, en no regir les
condicions de l'economia de mercat competitiva en les relacions econòmiques internacionals,
les relacions d'intercanvi (exportacions de primeres matèries /importacions de productes
manufacturats)  estan per sota del preu de mercat per factors polítics i de relació de força o5

domini (de desenvolupament desigual).

- Exportant el capital excedent cap a sectors i/o països no tan "saturats", la qual cosa permet
augmentar la taxa de guany. Per exemple, pensem en la implantació de les empreses
multinacionals en els països de nova industrialització (Mèxic, Brasil, Taiwan, Corea,
Singapur, etc.)

-  Concentrant la producció dels sectors (industrials, comercials, de serveis) en unes poques
grans empreses oligopolistes que permeten aprofitar les economies d'escala (costos unitaris
de producció més baixos) i també aconseguir un poder monopolista de mercat que permeti
una política de preus més elevats i, en conseqüència una taxa de benefici major.

- Augmentant la productivitat per treballador, mitjançant inversions en el canvi tecnològic de
substitució del factor treball per capital (automatització, robotització, informatització de
processos industrials i administratius). També, mitjançant l'allargament de la jornada de
treball o la intensificació dels ritmes de treball (organització del treball a l'empresa).
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En resum, aquesta teoria del cicle llarg es basa en la interacció entre la taxa de beneficis (com a
variable estratègica o de control en el procés d'inversió dels empresaris) i el salari real dels
treballadors. De tota manera, es tracta d'una teoria explicativa a llarg termini com a tendència del
cicle que pot donar efectes diferents segons quines siguin les accions dels sindicats de treballadors i
de l'Administració pública per contrarestar-los. L'efecte final resultant serà, doncs, diferent segons
les relacions de força econòmiques, socials i polítiques que prevalguin entre els diversos agents
econòmics i les classes socials.

B.2 - LA DESPROPORCIONALITAT ENTRE SECTORS 

Pel fet que les decisions d'inversió i producció en una economia capitalista les pren de forma
descentralitzada o anàrquica cada empresa(ri) individual, és més que probable que hi hagi excessos
o defectes de producció d'un sector respecte de la demanda que en necessiten d'altres. Així doncs, la
producció dels sectors de tipus I (productors de béns d'equip o capital) pot ser superior -o inferior- que
la que volen adquirir les empreses dels sectors del tipus II (productores de béns de consum), segons
els seus propis plans de producció. Això és degut al fet que els preus o senyals del mecanisme de
mercat no són sempre clarament determinats, i que la transmissió de la informació és costosa,
comporta un soroll i no és instantània. Tanmateix, aquests excessos o defectes de producció són
temporals i, a la llarga, són absorbits pel mecanisme del mercat competitiu. Per tant, l'efecte sobre
el cicle no és durador (cicles mitjans i curts).

B.3 - LA TENDÈNCIA AL SUBCONSUM (o superproducció)

Segons els gràfics de l'apartat B.1, podem observar que cada empresa tendeix a comprimir al màxim
la part que destina als salaris i sous dels seus treballadors; i, en canvi, a procurar que la part que
s'apropia (excedent o plus-vàlua) sigui com més gran millor. Així doncs, l'efecte macroeconòmic és
que, en una situació de creixement de la renda i el producte nacionals, el creixement dels salaris
tendeix a ser més petit que el dels béns de consum produïts (cosa que genera un subconsum dels
treballadors, que es tradueix en una superproducció de les empreses: no es pot vendre tota la producció
a uns preus remuneradors).

B.4 - CAUSES MONETÀRIES

Les tres causes anteriors incideixen en l'economia real, expressada en termes físics (hores treballades,
unitats produïdes, primeres matèries consumides, etc.). Però el sector monetari de l'economia
(moneda, sistema financer) no és només la contrapartida del sector real en termes de la moneda
corrent, sinó que té una autonomia, especialment a curt termini, que acostuma a superposar-se al
moviment real de l'economia. D'aquesta manera, pot ser un desencadenament de la crisi real per mitjà
de:

- la inflació; 
- les expansions i les contraccions del crèdit.
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Efectivament, com es veurà a l'apartat 5.7 La inflació , els processos inflacionaris, sobretot els de
tipus accelerat, tenen un efecte desincentivador de la inversió productiva i estimulen l'especulació no
productiva. De la mateixa manera, els crèdits concedits pel sistema financer tenen un comportament
explosiu durant les fases ascendents del cicle econòmic, perquè les expectatives optimistes de la
rendibilitat de les empreses s'autoalimenten i rescalfen el sistema creditici. Si, per qualsevol causa,
el creixement dels crèdits concedits a les empreses s'atura, es desencadena una successió de
suspensions de pagaments monetaris de les empreses, que acaba afectant l'economia real. 

Durant el segle XIX, i a principis del XX, les crisis es desencadenaven, majoritàriament, per un pànic
financer que detenia bruscament una explosió de crèdits especulatius. Aquest és el cas de la crisi de
Wall Street o de la borsa de Nova York de 1929, que va provocar la Gran Depressió dels anys 30. En
canvi, el control actual més fort del sistema financer, fet pels governs, evita aquestes caigudes del
crèdit. Avui en dia, la causa monetària principal depèn dels moviments de la política monetària anti-
inflacionista de l'Administració, que restringeix el crèdit, encara que de forma més suau. 

RESUM: Totes les causes anteriors actuen alhora, i també els seus efectes. Unes a curt termini i
d'altres a més llarg termini. Per això, a cada situació concreta, cal analitzar tot el conjunt de causes
econòmiques, i també socials i polítiques, que hi conflueixen. A causa del gran nombre de causes,
l'evolució i la complexitat dels seus efectes, cal entendre la dificultat d'intentar predir el futur de
qualsevol conjuntura econòmica a partir dels indicadors disponibles.
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