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5  Diner i sistema financer

5.1 Economia d'intercanvi versus economia monetària

Al llarg del desenvolupament històric de les formes de producció/sistemes econòmics, podem distingir
les fases següents segons com es duu a terme l'intercanvi dels béns i els serveis per tal de satisfer les
necessitats dels membres de la societat:

1) ECONOMIA DE TROC (BESCANVI DIRECTE)

El circuit econòmic fonamental es pot representar pel símbol:

(1) M - M' (Mercaderia - (una altra) Mercaderia)

És a dir, cada individu intercanvia directament una mercaderia (que produeix en excés) per una altra
mercaderia (que ell necessita i que sobra a un altre individu).

Aquest circuit pressuposa una societat amb un cert desenvolupament econòmic, tecnològic i en la qual
les famílies estan especialitzades i existeix la divisió del treball. Pensem en un poblat neolític amb
famílies d'artesans, agricultors, comerciants que intercanvien els excedents de les seves produccions,
per sobre de les seves necessitats corrents. En fases més primitives no existia cap especialització
productiva: per exemple, en les tribus de caçadors-recol·lectors del paleolític, tot el grup humà es
dedicava a la caça i la recol·lecció segons unes regles internes i es repartien els productes obtinguts
segons les normes o els costums, no per intercanvi.

2) ECONOMIA MERCANTIL (BESCANVI INDIRECTE)

El circuit fonamental ara és el següent

(2) M - D - M'  (Mercaderia - Diner -(una altra) Mercaderia)
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      En el sentit que és el circuit més abundant, però també és el que determina el ritme inversor i el1

creixement de l'economia, com s'ha vist al Cap.4 Els cicles econòmics.  

      Fins i tot, podem considerar l'existència del troc directe (M-M') en l'àmbit de l'economia2

subterrània.

és a dir, l'excedent de la mercaderia (M) produïda per cada productor directe és intercanviada per un
signe (Diner-D) que no té valor per ell mateix (en el sentit que no serveix per satisfer necessitats de
consum). Més tard, en un altre acte d'intercanvi, aquesta quantitat de diner D és intercanviada per una
altra mercaderia (M'). Aquest estadi de l'economia es va donar en societats post-neolítiques de base
agrícola, però amb un desenvolupament tecnològic i social més elevat, amb l'aparició de les ciutats
(societats esclavistes com els imperis i les ciutats d'Egipte, Mesopotàmia, Grècia i Roma, i també
societats feudals com a Europa a l'Edat Mitjana).

3) ECONOMIA CAPITALISTA

Amb el circuit fonamental:

(3) D - M - D'  (Diner - Mercaderia - (més) Diner)

és a dir, el posseïdor del capital monetari (D), l'intercanvia per Mercaderies (M) i després intercanvia
aquestes mercaderies per Diner (en major quantitat, si pot).

Aquesta economia capitalista va aparèixer com a forma primera, dins les societats d'economia
mercantil, però de forma limitada als intercanvis comercials i en l'àmbit de les ciutats. Després es va
desenvolupar a finals del segle XIX i principis del segle XX a certes regions de l'Europa occidental,
sota la forma moderna de capitalisme industrial:

(4) D - M - M' - D'

El procés d'inversió/acumulació de capital neix amb l'intercanvi de capital monetari per mercaderies
productives (M) (primeres matèries, maquinària, força de treball), amb aquestes mercaderies s'obtenen
les mercaderies-producte (M') i aquestes són venudes per tal d'obtenir més capital monetari (D'>D).

Les actuals societats/països desenvolupats són economies de mercat i economies capitalistes
industrialitzades. La forma de producció dominant és la del capitalisme industrial (equació 4) , però1

cal remarcar que coexisteix amb els altres circuits. Així, també existeix l'intercanvi comercial
(equació 3) i el circuit mercantil (circuit 2) que practiquen tant els camperols i els artesans
independents com els treballadors que venen la seva força de treball com a mercaderia pròpia excedent
(M) a canvi d'uns ingressos monetaris (D), i amb aquests poden adquirir els béns necessaris per a la
seva subsistència.2
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Aquests circuits obeeixen a 2 mòbils diferenciats:

Circuits (1) i (2): Satisfer les necessitats de consum
Circuits (3) i (4): Acumulació de capital monetari

però s'articulen i es recolzen mutuament, al llarg de tot el període de temps que considerem.

5.2 El diner: concepte i funcions

Diner és tot allò que serveix com a mitjà de pagament, acceptat pels membres d'una societat.
L'evolució històrica ha anat des de:

a) El "diner-mercaderia", és a dir, aquelles mercaderies que tenen valor per elles mateixes i a
més s'utilitzaven per als pagaments i els cobraments (cacau, petxines, bestiar, or, argent,
etc.)

b) El "diner-signe", és a dir, que el suport físic no té valor i és únicament el símbol del valor
dels béns reals que es poden intercanviar per ell. En una primera fase, van ser els metalls
com l'or, la plata, el coure, etc. amb l'encuny del rei o el governant. Després el paper-
moneda i actualment els mitjans de pagament generats pel sistema bancari (talons, xecs,
targes electròniques, etc.).

Les funcions del diner es poden classificar en:

1a) Mitjà de pagament: serveix com a contrapartida financera en totes les compres, les
vendes, els deutes, etc.

2a) Unitat de compte: serveix per expressar un valor o preu absolut per a tots els béns. En
efecte, si 1 kg de carn s'intercanvia per 0,5 kg de peix i per 2 kg de fruita, els preus relatius
en funció del bé carn serien:

1 kg de peix val:   = 2 kg de carn

1 kg de fruita val:  = 0,5 kg de carn

expressat respecte de cada mercaderia. Si ara assignem a 1 kg de carn el valor de 100 u.
c.(unitats de compte) els preus absoluts monetaris seran:
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    carn:         100 u. c./kg
    peix:         200 u. c./kg
    fruita:        50 u. c./kg

3a) Dipòsit de valor: Un capital monetari o una quantitat de diner per valor d'1.000.000
PTA. (unitat monetària a Espanya) representa per al seu propietari el valor de tots els béns
reals que es poden adquirir amb ell:

   1.000.000 PTA % x  automòbils1

x  kg de carn2

x  hores de servei mèdic3

etc.

4a) Mitjà de precaució/especulació: el diner com a equivalent universal dels béns que es
poden comprar amb ell, conserva el seu valor si no és intercanviat. Serveix, doncs,per
prevenir-se de la pèrdua de valor que en el futur es podria tenir si es mantinguessin els béns
reals (un automòbil, el blat, etc. es desgasten amb el temps). Permet guardar el valor
econòmic fins al moment en què calgui comprar els béns en el futur.

També permet l'especulació, és a dir, adquirir mercaderies quan aquestes baixen de preu i
tornar a vendre-les quan pugin els preus en el futur.

LA UTILITAT SOCIAL DEL DINER

Com es desprèn de forma directa de l'evolució històrica del diner, la seva existència, especialment
com a diner-signe, va lligada amb l'aparició de l'Estat, el qual legitima el diner (moneda) ja acceptat
pel costum de la societat i, més endavant, dóna força legal al diner (paper-moneda), fent-ne obligatori
l'ús com a mitjà de satisfer totes les transaccions. També és potestat exclusiva de l'Estat l'emissió del
diner necessari.

L'existència del diner es justifica pel gran increment de la productivitat material que tenen les societats
amb base monetària enfront de les que no tenen moneda. En efecte, la substitució de l'intercanvi
directe M - M' per dues fases M - D  i  D - M' permet un estalvi de:

a) COSTOS D'INFORMACIÓ (sobre quins béns M' seran necessaris en el futur i en quin
moment, per tal de produir un excedent de M corresponent)

b) COSTOS DE TRANSACCIÓ (la recerca d'algú que disposi del bé M' que jo necessito,
justament a canvi del bé M excedent en el moment precís, la realització de l'acord/contracte
i l'intercanvi físic dels béns)

i redueix la incertesa sobre el futur, per als individus de la societat. De fet, una societat capitalista
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avançada no seria ni tant sols imaginable sense l'existència de formes molt sofisticades de diner i
finançament.

5.3 La demanda de diner

La massa monetària és constituïda pel conjunt de mitjans de pagament, o diner, que existeixen en un
país, en un moment determinat.

La demanda monetària és, doncs, la quantitat de massa monetària que volen tenir disponible, en cada
moment, els agents econòmics d'un país (famílies, empreses).

Evidentment, l'economia real, és a dir, en termes físics (hores treballades, productes fets, etc ...), és
la que governa l'activitat econòmica d'un país, tal com hem vist en els capítols anteriors. Així, el PNB
s'expressa en termes monetaris, formalment, però de fet vol representar, de forma sintètica, tot el
conjunt de béns i serveis reals produïts durant un any. Però hem vist com l'economia real no seria
possible sense les transaccions o els intercanvis econòmics, i aquests necessiten l'existència del diner
per desenvolupar-se de forma fluïda i eficient. 

La demanda del diner per part dels agents econòmics d'un país (l'estoc o l'existència mitjana que les
famílies i les empreses volen mantenir en forma de mitjans de pagament de qualsevol mena, a les
seves butxaques al llarg de l'any) es pot desglossar, en una primera aproximació, en dues parts:

A) DEMANDA DE DINER PER A TRANSACCIONS

En primer lloc, els agents econòmics necessiten disposar d'una massa monetària per a transaccions
(M). En efecte, cada transacció (compra/venda) dóna lloc a un flux invers de diner, com hem vist ent

els apartats anteriors.

En una primera aproximació, el valor de les transaccions que es fa durant un any en un país hauria de
ser igual al producte nacional brut (PNB), perquè tot el que es produeix (PNB) dóna lloc a una 
transacció (s'ha de comprar almenys una vegada),

però una unitat monetària serveix per a més d'una transacció. En efecte, s'ha comprovat empíricament
que hi ha l'anomenada velocitat de circulació del diner (V), que és el nombre de voltes o transaccions
que fa una unitat monetària, de mitjana, al llarg d'un any (podríem dir-ne "el nombre de butxaques"
per les quals passa durant un any). Aleshores, si 1 PTA serveix V vegades per fer transaccions:
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Gràfic 5.1

Aquesta fórmula es pot raonar a partir d'una economia simplificada amb dos agents: famílies i
empreses. Aquestes produeixen cada mes de l'any per valor de 100 u. m., que són adquirides
íntegrament per les famílies, durant el mes. El gràfic dels saldos en diner que mantenen famílies i
empreses al llarg de cada mes es pot representar mitjançant el gràfic següent:            

Observem que el primer dia de cada mes les famílies cobren els ingressos, o renda de 100 u.m., de
les empreses com a contrapartida de la seva participació en la producció de les empreses del mes
anterior, i que s'ho van gastant al llarg del mes per comprar la producció del mes de les empreses.
Evidentment, la massa monetària total és de 100 u. m., que es reparteix entre famílies i empreses
(100 (famílies) + 0 (empreses) el 1r dia; 50 (famílies) + 50 (empreses) el 15è dia i 0 (famílies) + 100
(empreses) el 30è).

El PNB d'aquesta economia simplificada és, doncs, de 1200 = 12 mesos x 100, i l'estoc mitjà de diner
(massa monetària) que hi ha en cada moment de l'any és de 50 (famílies) + 50 (empreses) = 100 u.
m. Això equival a comprovar que la velocitat de rotació del diner és de  
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   voltes l'any

Ja s'observa directament al gràfic que una unitat monetària dóna una volta al mes, o sigui que canvia
d'una butxaca a una altra, com a contrapartida d'una transacció, 12 cops l'any.

D'altra banda, s'ha comprovat empíricament que la velocitat de rotació del diner en l'economia real
és força estable a curt termini i se'n pot predir l'evolució a partir dels hàbits i els mitjans de pagament
dels quals disposa una economia (paper i moneda, talons bancaris, targes electròniques), que
s'estudiaran als apartats següents del Cap.5.

En resum, la demanda de diner per a transaccions que fan globalment els agents econòmics d'un país
es pot deduir, en una primera aproximació, a partir de l'anomenada EQUACIÓ QUANTITATIVA
DEL DINER:

essent M  = massa monetària per a transaccionst

V = velocitat de rotació del diner
PNB produït durant l'any =  p  q  = P.Q i i

p  = preu de mercat del bé ii

q  = quantitat produïda del bé ii

P = nivell mitjà de preus (mitjana ponderada de p )i
Q = nivell de producció real de l'any 

Nota: També hi ha la versió:

essent  T = transaccions reals t  de l'any. En efecte, al llarg de l'any hi ha tot un conjunt dei

transaccions o intercanvis a més dels que constitueixen la venda dels béns finals del PNB (així, les
compres/vendes de béns de 2a mà, les vendes entre empreses de productes intermedis, etc.).

B) LA DEMANDA MONETÀRIA PER A ESPECULACIÓ

A més de mantenir uns saldos monetaris per tal de fer cara a les transaccions previstes en béns i
serveis, els agents econòmics també volen mantenir uns saldos monetaris per tal de fer ESPECULA-
CIÓ, és a dir, adquirir actius (reals o monetaris) quan són a baix preu i tornar-los a vendre quan
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      Cal no confondre-ho amb l'activitat comercial habitual que sí que és una activitat productiva3

inclosa al PNB. En efecte, el capital comercial s'esmerça en l'adquisició de béns per tornar-los a
vendre (sense transformació física, al contrari del capital industrial), però amb la realització d'un valor
afegit, ja que transporta el producte fins al consumidor final, l'emmagatzema, en té cura, en millora
la presentació... en resum: fa un servei productiu que justifica la diferència de preu. Al contrari, el
capital especulatiu no afegeix valor, sinó que juga amb les fluctuacions del preu de l'actiu amb el
temps (terrenys, joies, accions o mercaderies ja produïts prèviament). De tota manera, cal indicar que
en el moviment del capital comercial/industrial sempre pot haver-hi un component especulatiu, però
secundàriament i poc important habitualment. També cal recordar que l'especulació permet amortir
les oscil·lacions dels preus amb el temps, cosa que és favorable a l'economia productiva real, sempre
que hi estigui subordinada.  

Gràfic 5.2

augmenten de preu .3

En una primera aproximació, la massa monetària per a l'especulació M  es pot expressar mitjançante

l'anomenada corba de preferència per la liquidesa, que relaciona els saldos mitjans monetaris que els
agents econòmics volen mantenir per tal de fer especulació (a la borsa de valors) amb el tipus
d'interès.

Formalment, la corba de preferència per la liquidesa és:
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Gràfic 5.3

S'observa que aquesta corba és del tipus invers. En efecte, quan el tipus d'interès (r) -que es paga en
% com a preu per a la utilització del capital monetari- és alt, els agents econòmics s'estimen més tenir
uns saldos monetaris especulatius baixos (M ) i prestar-ne a d'altres agents per obtenir-ne une

rendiment. Al contrari, quan el tipus d'interès r baixa, els agents econòmics prefereixen tenir uns
saldos monetàris especulatius més grans (M ) perquè el rendiment dels préstecs baixa.e

C) LA DEMANDA MONETÀRIA TOTAL

En aquesta primera aproximació, la massa monetària total que els agents volen mantenir com a saldo
monetari, és doncs

tal com es reflecteix al gràfic inferior (gràfic 5.3)

En resum, el més important és observar que és possible determinar quantitativament la massa
monetària que els agents econòmics demanen de mantenir en cada moment, en un país (encara que,
evidentment, les equacions que fan servir les autoritats monetàries del Banc d'Espanya, en el nostre
cas, són més complexes, però es basen en models com els descrits aquí i són determinables
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      En aquest model simplificat, suposem que els saldos monetaris no estan deflactats amb l'índex4

de preus P. En realitat, si en un país totes les rendes i els preus es dupliquessin d'un dia a l'altre, la
massa monetària en PTA constants no variaria i el tipus d'interès d'equilibri continuaria essent el
mateix.

quantitativament).4

És important observar que si el Banc d'Espanya posa en circulació una oferta monetària total M =
M*, com al gràfic 5.3, això determina un tipus d'interès  en els mercats financers tal que

En efecte, el punt E representa l'equilibri en els mercats monetaris (oferta monetària = demanda
monetària) on tota la quantitat de diner que vol tenir el públic (M  + M  = D) s'iguala a l'oferta (fixa)t e

de diner, que fa el Banc d'Espanya (recta vertical O), a un tipus d'interès . .

És a dir, si el Banc d'Espanya augmenta l'oferta monetària, això fa baixar el tipus d'interès r (si 
O=M*  es desplaça a la dreta, r disminueix). I viceversa, si les autoritats monetàries volen augmentar
el tipus d'interès, han de disminuir l'oferta monetària.

5.4 L'oferta monetària i el diner bancari

L'oferta monetària està constituïda pel conjunt de mitjans de pagament dels quals disposen
efectivament, en cada moment, el conjunt d'agents econòmics d'un país.

En les economies capitalistes desenvolupades correspon al sistema financer (caixes d'estalvi, bancs,
intermediaris financers), controlat per la banca central del país (el Banc d'Espanya, en el nostre cas),
la creació d'oferta monetària necessària en cada moment.

En una primera aproximació, l'oferta monetària es compon de:

Diner de Curs legal   +   Diner Bancari
(paper i moneda)          (talons a la vista)

En efecte, per satisfer els pagaments, les famílies i les empreses disposen del seu diner en efectiu
(paper i moneda de curs legal, emès pel Banc d'Espanya), però també dels seus saldos  (positius) dels
dipòsits en comptes corrents en bancs i caixes, contra els quals poden girar un document anomenat taló
o xec bancari, amb el qual poden pagar pràcticament com si fos diner en efectiu.
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      Com a conseqüència d'aquesta reducció, es van alliberar reserves per un valor aproximat de 35

bilions de PTA. Per neutralitzar l'impacte expansiu d'aquest canvi del coeficient de caixa, el Banc
d'Espanya va emetre un import similar de certificats de dipòsit del Banc d'Espanya (CEBES), que van
subscriure obligatòriament els bancs per la quantia alliberada (amb una rendibilitat del 6% i que
s'amortitzaran progressivament fins a l'any 2000). Com es veurà a l'apartat 6.5 La política monetària,
els CEBES s'han convertit en el principal instrument de la política monetària del Banc d'Espanya.

A) EL DINER BANCARI

Quina relació existeix entre el diner en efectiu que es diposita en els comptes corrents bancaris i els
talons o xecs contra els quals es poden girar? En efecte, la relació no és 1/1, sinó que els bancs
generen o creen diner mitjançant l'efecte multiplicador dels dipòsits bancaris per mitjà del mecanisme
de les reserves. És conegut per a qualsevol banquer, ja des del Renaixement amb la primera Banca
de Dipòsits a Florència, que de cada 1.000 PTA d'efectiu (per exemple) que reben en dipòsit a la vista
(és a dir, que el dipositant pot reclamar/recuperar en qualsevol moment en efectiu), només han de
mantenir un petit % (el 5%, per exemple) en forma líquida (efectiu), ja que s'ha comprovat
estadísticament que només aquest tant per cent de dipositants voldran recuperar el seu diner en efectiu,
aquest dia. A Espanya, l'any 1990 aquest percentatge, anomenat coeficient de caixa o coeficient de
reserves (r) va passar del 17% al 5% i més recentment s'ha situat en el 2%.5

Per fer més fàcils els càlculs, imaginem que el banc central d'un país obliga els bancs a mantenir en
forma líquida una proporció més elevada, aproximadament el 20% . En conseqüència, si una persona
física o jurídica diposita 1.000 PTA (efectiu) en un compte corrent bancari, el banc sap que ha de
conservar-ne 200 en caixa, per si són exigides, i la resta poden ser prestades a una tercera persona a
curt termini, i així obtenir-ne un rendiment o interès amb el qual remunerar el dipositant primer i
quedar-se'n un benefici pel banc. El balanç simplificat serà, doncs:

BANC A

ACTIU PASSIU

Caixa (Reserves) +200 Dipòsits corrents/
Préstecs a curt termini +800 a la vista +1.000

Observeu que ara, mitjançant el joc dels coeficients de caixa, des del punt de vista individual els
agents econòmics disposen de 1.000 + 800 = 1800 unitats monetàries com a mitjà de pagament,
enfront de les 1.000 u. m. en efectiu de què es disposava abans del primer dipòsit. Això és degut al
fet que la primera persona rep a canvi un talonari amb el qual pot satisfer mitjançant xecs fins a 1.000
PTA (i el sistema monetari/financer del país ho accepta) i a la segona persona que rep el préstec se
li obre amb un compte acreditat que li permet disposar de les 800 PTA i les pot mobilitzar en efectiu
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o mitjançant un xec bancari. Ara aquesta segona persona realitza la compra d'un bé real (un
automòbil, per exemple) i el venedor diposita les 800 PTA en un altre banc:

BANC B

ACTIU PASSIU

Caixa (Reserves) +160 Dipòsits corrents/ 
Préstecs a c. t. +640  a la vista +800

Al seu torn, el Banc B en guarda el 20% en forma líquida (caixa) i la resta pot tornar a ser prestada
a curt termini. Aquest prèstec de 640, un cop és mobilitzat per fer una transacció real, es diposita en
un altre Banc C, etc.

En resum, com a conseqüència del joc de l'anomenat encaix bancari, un primer dipòsit inicial exogen
de 1.000 PTA en efectiu, dóna lloc a tota una sèrie de dipòsits a la vista dins el sistema bancari (i els
talonaris o xecs corresponents) per valor de:

essent 0,2 = r = coeficient de caixa o de reserves.

Observeu també que la suma de totes les reserves de caixa generades són precisament:

és a dir, que el dipòsit inicial genera unes reserves de caixa líquides, pel mateix valor.

En resum, tornant a la fórmula inicial:

Oferta monetària  =  Efectiu + Dipòsits bancaris a la vista

però hem vist que
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      Per això, la suma E + R s'anomena base monetària d'un país, ja que determina la massa6

monetària total.

i llavors: 6

M = massa monetària
E = efectiu
R = reserves bancàries
r = coeficient de caixa o de reserves

Aquesta fórmula és una primera aproximació, com ja hem dit. Existeixen d'altres maneres de calcular
la oferta monetària existent en un país, com ara:

ja que les tinences financeres dels particulars en forma de dipòsits a termini fix (no poden ser
recuperats en efectiu fins al cap d'un termini prefixat de 6 mesos, 1 any, 3 anys, etc.) també formen
part de la base monetària, perquè una persona que disposi d'un dipòsit a termini, encara que no en
pugui disposar immediatament, es comporta financerament com si el dipòsit fos a la vista,
especialment pel que fa a les despeses en béns de consum duradors i en habitatge.

Altres mesures de la massa monetària tenen en compte els actius líquids en poder del públic o ALPES,
és a dir, totes les tinences dels particulars en forma de dipòsits bancaris, títols o obligacions
d'empreses i especialment el deute públic, que s'anomena "quasi-diner".

En què es basa sociològicament l'existència del multiplicador bancari? Doncs en el fet que per als
agents econòmics és indiferent disposar/conservar les seves tinences monetàries en forma de diner de
curs legal o en forma de dipòsits bancaris a la vista, ja que saben que poden recuperar-ho en efectiu,
en el moment que vulguin, i poden satisfer pràcticament per igual les seves compres. Aquest costum
social, avalat per l'Estat, es basa en:

a) Els comportaments col"lectius basats en lleis estadístiques o dels grans nombres, que fan que
només una petita part dels dipòsits siguin reclamats en efectiu, cada dia.

b) La confiança dels particulars tant en el seu Banc on tenen dipòsits monetaris, com en el
sistema bancari en conjunt.

Tot això referma la importància del sistema bancari dins el sistema financer (per a la transmissió
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correcta de l'estalvi d'un país cap a les inversions i per a la generació de diner o massa monetària
necessari per a les transaccions de l'economia real). El Banc d'Espanya hi té un paper bàsic, tant
perquè determina la quantitat de diner bancari que es pot generar (per mitjà dels instruments que
s'explicaran a l'apartat següent) com perquè manté la confiança del públic en el sistema bancari, a
través d'una vigilància de la correcta gestió bancària. Així, el Fons de Garantia de Dipòsits, constituït
pel Banc d'Espanya i el conjunt de bancs, permet ajudar els bancs amb dificultats (tant perquè no
poden recuperar els seus préstecs en el termini degut, com per un moviment psicològic de pànic que
mou una gran part dels seus dipositants a reclamar-li els dipòsits en forma d'efectiu), ja que la fallida
d'un sol banc es podria encomanar a la resta dels bancs, si comportés la pèrdua de confiança del públic
en el conjunt del sistema bancari.

5.5 El control de l'oferta monetària

Si recordem la fórmula de la composició de l'oferta monetària (en 1a aproximació):

E = diner en efectiu en poder del públic
D = dipòsits del públic, a la vista, als bancs
R = reserves bancàries
r = coeficient de reserves

el control de l'oferta monetària es basa, doncs, en l'actuació sobre els paràmetres que determinen la
M (E, R, r, etc.) a fi que aquesta assoleixi el nivell quantitatiu de la demanda monetària (PNB/V +
L(r), com ja hem vist.

A l'apartat 6.5,  La política monetària, s'analitzen els instruments concrets que permeten actuar sobre
E, R, r, com ara les operacions d'open-market, les subhastes monetàries, el redescompte d'efectes
bancaris, la fixació del coeficient de reserves, etc.

Analitzarem ara la filosofia/condicions d'entorn d'acord amb les quals el Banc d'Espanya (banc central
d'un país) fa el control de l'oferta monetària:

Es tracta d'un control que es fa dia a dia a partir de:

1) l'evolució de la demanda monetària per part dels agents econòmics per a transaccions i
especulació, ja explicada anteriorment. De fet, l'autoritat monetària no fa referència al valor
absolut de la M, sinó a les seves variacions 



) M '
)P " )Q

V
% L()r)

M % ) M '
(P % )P) (Q % )Q)

V
'

(P · 1,06) · (Q · 1,03)
V

– P · Q
V

· 1,09 ' M · 1,09

Diner i sistema financer 79

2) Els objectius de la política econòmica contra la inflació, que consisteixen bàsicament a reduir
el creixement de la massa monetària, per sota del creixement del PNB o renda nacional
nominal. Per exemple si s'espera un creixement del nivell de preus (inflació) del 6% i un
increment de la producció real del 3%, l'increment de la demanda monetària hauria de ser,
en una primera aproximació: 

és a dir, aproximadament del 9%. Però, per reduir les tensions inflacionistes es planifica un
increment menor de M, per exemple del 7%, la qual cosa provoca restriccions de crèdit a les
empreses, però també permet que la inflació no es continuï alimentant (v. apartat  5.7, La
inflació).

3) Les necessitats de finançament del sector públic (Administració pública) mitjançant
l'apel·lació del tresor públic al Banc d'Espanya (emissió de diner) i especialment mitjançant
l'emissió de deute públic. Aquest, en principi, no requereix l'increment de la massa
monetària, sinó que representa la col·locació d'uns títols -valors entre el públic (dins el país
o a l'estranger)- i, a canvi, l'Estat rep uns ingressos monetaris. Però, atès que el dèficit del
pressupost públic n'és la causa i és permanent any rere any, el deute públic es va acumulant.
Per col·locar-lo entre el públic cal augmentar l'interès que paga l'Estat per ell i això si que
augmenta les necessitats de finançament del sector públic. [De fet, això no és control de la
M, sinó la causa més important de descontrol de la política monetària...]

5.6  El sistema financer

És format pel conjunt d'institucions econòmiques que tenen per objectiu facilitar la liquiditat monetària
que els agents de l'economia real d'un país (empreses, consumidors i l'Estat) necessiten en cada
moment. Aquesta liquiditat, l'obtenen les institucions financeres pel seu paper d'intermediàries entre
els subjectes econòmics que, en un moment determinat, tenen un excés de liquiditat (l'estalvi) i els
qui en el mateix moment necessiten liquiditat (la inversió). Aquesta canalització de l'estalvi cap a la
inversió s'ha d'entendre en un sentit ampli. És a dir, com la transmissió de mitjans monetaris cap a
la despesa de qualsevol tipus, la qual pot constituir una inversió productiva, en el sentit econòmic real
(fàbriques, instal·lacions, infrastructures) o no. Tanmateix, cal no oblidar que molts préstecs al
consum ajuden a mantenir l'activitat productiva de les empreses (vendes a terminis d'automòbils,
habitatges, béns de consum durador), com també ho fan els crèdits comercials a curt termini per a les
empreses (descompte de lletres o efectes comercials).
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El preu que els intermediaris financers cobren pel servei prestat s'anomena interès, i s'expressa amb
un % de l'import rebut en préstec. En el cas concret dels bancs, si l'interès cobrat és del 12 % i
l'interès que han de satisfer els bancs als seus dipositants és del 6 %, la diferència del 6 % és el marge
brut bancari, del qual cal descomptar les despeses d'explotació (personal, instal·lacions, etc.) per tal
d'obtenir el benefici net bancari.

ESTRUCTURA BÀSICA DEL SISTEMA FINANCER

1) LA BANCA

Té per objectiu bàsic rebre dipòsits líquids (diner) i mantenir-los a la vista, és a dir: disponible com
a diner per al dipositant en qualsevol moment en el cas de l'anomenada banca comercial. La banca
industrial, al contrari, rep dipòsits amb un termini de venciment superior a un any, els quals no poden
ser retirats abans d'aquest termini. Amb aquests fons el banc pot fer préstecs a d'altres persones en
un termini de retorn equivalent al termini del dipòsit. A Espanya, la majoria dels bancs practiquen els
dos tipus de negoci bancari (banca mixta).

Els bancs també poden ser públics o privats, és a dir, la majoria de les accions (la propietat del capital
del banc) és de particulars o de l'Estat. Els privats tenen per objectiu la maximització del benefici,
mentre que els públics poden tenir altres objectius, com la inversió en certs sectors o empreses amb
una rendibilitat social superior al benefici privat.

2) LES CAIXES D'ESTALVI

Després de la reforma financera, poden exercir el mateix negoci que els bancs. La diferència rau en
la titularitat, perquè tenen un caràcter semipúblic i l'objectiu no és la maximització del benefici d'uns
accionistes privats, sinó l'obtenció d'un excedent "raonable". A més, concedeixen crèdits a sectors
socials menys afavorits i són obligades a dedicar part dels beneficis a obres socials. Es regeixen per
un consell designat per l'Estat, els ajuntaments, el personal, els dipositants, etc.

3) EL BANC D'ESPANYA

És el banc central del sistema financer i bancari espanyol. És de titularitat estatal, però amb unes
funcions específiques i bàsiques:

        - Monopolitza l'emissió del diner de curs legal. És el tresorer de l'Estat i de les Administra-
cions públiques.
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        - Banc de bancs. Fa préstecs a d'altres bancs, no als particulars. Regula i controla el sistema
bancari.

        - Duu a terme la política monetària del país (el control de la massa monetària desitjable, amb
els instruments que s'indiquen a l'apartat 6.5, La política monetària), amb el doble objectiu
d'aconseguir l'estabilitat del valor de la PTA en el temps (lluita contra la inflació) i de la
PTA respecte a d'altres monedes (tipus de canvi).

4) INTERMEDIARIS FINANCERS

Són la resta d'institucions que fan funcions financeres com els fons d'inversió mobiliària i els fons de
pensions. També en formen part les societats mitjanceres en el mercat del diner, que prenen fons
primaris (procedents directament del fons d'estalvi d'una economia: famílies i/o empreses) o
secundaris (generats per altres intermediaris financers) i els cedeixen a la inversió real (famílies i/o
empreses) de tipus final o a la inversió financera d'altres intermediaris financers. 

Finalment, hi ha la borsa de valors, el mercat capitalista per excel·lència, on es compren i es venen
títols ("papers") que representen passius d'empreses (accions i obligacions), tant si són de primera
emissió o emesos anteriorment (mercat secundari). També s'hi troben tot tipus de títols financers com
les cèdules hipotecàries, les lletres bancàries, els pagarés d'empresa, el Deute públic, etc.

5.7  La inflació

5.7.1 Concepte i mesura

La inflació és l'augment generalitzat i sostingut dels preus. 

a) Generalitzat: ja hem vist que els preus absoluts o monetaris dels béns amaguen els preus
relatius, és a dir, els preus d'un bé respecte d'altres (és a dir, les proporcions d'intercanvi
d'un bé per un altre). En una economia de mercat, els preus relatius varien contínuament
segons els canvis de l'oferta i la demanda; per tant, uns preus absoluts baixen i d'altres
pugen, però només diem que hi ha inflació si l'alça de preus afecta la major part dels béns
i els serveis d'una economia, de manera que la mitjana augmenta.

b) Sostingut: no només hi ha d'haver un augment, encara que sigui elevat, del nivell de preus
un sol cop (per exemple, per una mala collita generalitzada), sinó que l'augment s'ha de
repetir un any i un altre.

La inflació es mesura per mitjà dels anomenats índexs de preus, que a Espanya són principalment tres:
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       Un concepte important relacionat amb l'IPC que cal conèixer és el de la inflació subjacent, que7

és el càlcul de l'augment dels preus al consum sense tenir en compte els productes energètics importats
i els productes alimentaris no elaborats. Es pretén eliminar de l'IPC tots aquells productes els preus

— l'índex de preus al consum
— l'índex de preus industrials
— el deflactor del producte interior brut

Els índexs són simplement quocients del tipus: 

— Laspeyres, que mesuren el nivell general de preus respecte d'una cistella de productes fixada en un
any inicial o de referència:

m = nombre de productes
t, t+n = períodes de temps comparats

Es determinen una sèrie de productes de referència  ( ) i es compara el valor d'aquesta cistella l'any

de referència, per exemple el 1994 —que, evidentment, és , amb el valor que té en un

altre any, per exemple el 1995 —que és  V' = . L'índex construït així per a l'any t+n es diu

que està referit als preus de l'any t (anomenat any base).

— Paasche, que mesuren el nivell general de preus segons les quantitats consumides durant l'any
corrent. És a dir, d'acord amb els símbols utilitzats abans, és:

m = nombre de productes
t, t+n = períodes de temps comparats

A banda de les qüestions tècniques, l'important és observar que, encara que la inflació és única, pot
haver-hi diversos índexs per mesurar-la. Així doncs, l'índex de preus al consum (IPC) és el
representatiu d'una cistella de consum de la família "típica" o mitjana espanyola, determinada per 471
productes per mitjà d'enquestes periòdiques. És l'índex més utilitzat com a mesura oficial de la
inflació per l'Administració pública i els convenis col·lectius dels treballadors, perquè el fa l'Instituto
Nacional de Estadística, que el publica amb mig mes de retard. Tanmateix, és fàcil de veure que la
inflació que experimenta una família (o una empresa) determinada depèn de la seva estructura pròpia
de consum, que serà reflectida per l'IPC com més s'assemblin l'una i l'altra.7
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dels quals depenen poc de l'evolució dels costos interns de l'economia espanyola. 

L'índex de preus industrials reflecteix la variació dels preus d'una cistella de productes consumits per
les indústries  (acer, ciment, etc.). Té més utilitat per mesurar la inflació de les empreses. El deflactor
del producte interior brut té com a base tots els productes que compon el PIB d'un estat. El càlcul és
difícil i per això no es coneix fins al cap d'un any, cosa que li dóna una utilitat de tipus estadístic.
Malgrat tot, s'ha comprovat que aquest deflactor confirma, a posteriori, les dades d'inflació
aproximades per l'IPC.

5.7.2 Tipus d'inflació

A) Inflació per un augment de la demanda: si la demanda agregada en termes monetaris és
superior a la renda o PNB de plena ocupació, com que les quantitats produïdes no poden

augmentar ( ), això fa augmentar els preus (p ). Així, doncs, si:i

Demanda agregada > producte nacional brut de plena ocupació

En situacions normals de mercat no és desitjable socialment l'aplicació del racionament;
llavors, la solució del mercat és pujar els preus corrents p  fins a un nivell  tal quei

  , i s'arribi a l'equilibri macroeconòmic:

En termes de l'equació quantitativa del diner:

En ser Q  la producció de plena ocupació, això implica que P augmenta fins a P'. Calp

observar que, en l'economia real, uns sectors productius arriben a la plena ocupació dels seus
recursos abans que d'altres. Aleshores, la inflació de demanda pot començar en aquests
sectors ja "saturats" i propagar-se a la resta de l'economia.

B) Inflació per un augment dels costos: si hi ha un augment dels costos de les empreses
(primeres matèries, mà d'obra, etc.) que influeix en els seus preus de venda (per tal de
conservar el marge o benefici habitual) hi haurà un primer augment de preus. Si els
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Gràfic 5.4

treballadors (o els productors de primeres matèries) estan organitzats en sindicats
reaccionaran amb la reclamació d'un augment salarial (o del preu de les primeres matèries).
Està relacionada, doncs, amb el grau de monopoli existent en un sector.

C) Inflació estructural: si augmenta la demanda dirigida a certs productes, que tenen una oferta
rígida, és a dir, una oferta limitada (p. ex. productes làctics o càrnics, en estats com Espanya)
qualsevol augment de la demanda es traduirà en un augment gairebé igual de preus del
producte. Aquest va ser el cas d'Espanya, en sortir del subdesenvolupament i augmentar la
renda per càpita, hi  va haver un desplaçament de la demanda de productes alimentaris de
tipus inferior (pa, llegums, etc.) o menys desitjats cap a d'altres de tipus superior (llet, carn,
etc.), pels quals l'agricultura espanyola estava menys dotada, cosa que feia augmentar
contínuament els preus dels productes d'alimentació.

Aquesta causa de la inflació passa, especialment, a països subdesenvolupats amb una base
productiva (d'oferta de productes) rígida i limitada, tant de béns manufacturats com de
transformació agrària. També, es pot relacionar amb l'especulació sobre recursos fixes, com
els terrenys urbans edificables.

NOTA: Aquests tres tipus d'inflació es poden interpretar com una tipologia de les causes possibles.
Tanmateix, en les situacions reals d'inflació coexisteixen totes i, com veurem a l'apartat
següent, les unes realimenten les altres.
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      OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic): Organisme8

internacional que agrupa els països capitalistes desenvolupats.

5.7.3 La problemàtica econòmica de la inflació. L'espiral inflacionista

En una primera aproximació, pot semblar que la inflació no és més que un fenomen nominal, que
només afecta els preus monetaris i que per protegir-se'n n'hi ha prou d'indexar totes les remuneracions
d'acord amb la taxa o % d'augment dels preus (així, si la inflació mesurada amb un índex és del 12
%, només cal pujar els salaris, els interessos, etc. un 12 %, a posteriori). Però les coses no són tan
fàcils, perquè la inflació -fenomen monetari- afecta l'economia real (la producció, el consum, la
inversió de béns i serveis en termes físics, etc.).

Això és degut al fet que la inflació afecta el sistema neuràlgic d'una economia de mercat: el conjunt
de preus relatius. Els preus en un sistema de mercat, determinats segons l'oferta i la demanda, són els
senyals bàsics que donen la informació suficient perquè els consumidors i les empreses prenguin les
decisions de consum, producció i inversió d'acord amb l'estructura de preus relatius.

Per exemple, vegem el cas d'una empresa. Una empresa prendrà una decisió d'inversió determinada
(és a dir, renunciarà a mantenir un cert capital en forma líquida o de diner, i el transformarà per mitjà
de l'adquisició d'equip industrial, mà d'obra, primeres matèries i auxiliars, etc., en capital productiu)
només si l'ingrés monetari  que espera obtenir de la venda del producte és superior a la suma de totes
les despeses monetàries de la compra dels inputs de la producció (mà d'obra, primeres matèries,
maquinària, etc). És a dir, si el preu relatiu producte/inputs li és favorable, en intercanviar el producte
obtingut pels inputs, rep més inputs (en quantitats físiques) dels que calen per al procés productiu d'un
nou producte. Des del punt de vista de la societat, la contrapartida és que el producte és més valorat
que el conjunt dels inputs necessaris per a la seva producció: la societat hi surt guanyant, amb el
procés de producció-inversió.

En el procés inflacionari, dins l'augment general de la mitjana de preus, uns preus augmenten més que
d'altres, i fins i tot pot haver-hi preus que disminueixen. El més important és que l'estructura de preus
relatius (preu del bé A/preu del bé B) varia contínuament. Això fa augmentar molt la incertesa de les
famílies i les empreses sobre el futur, perquè no saben si amb els ingressos de les vendes podran tenir,
en un futur, els béns que avui poden tenir amb els preus relatius corrents. Si la inflació és molt elevada
(més del 40 o 50 % anual) hi ha una inhibició del procés d'inversió productiva i es fomenta
l'especulació, perquè una mercaderia que es revaloritza més que la inflació genera uns guanys
superiors als de la producció. Això justifica que, com es veurà al Cap.6, La política econòmica,
la preocupació principal dels governs de l'OCDE  és la lluita contra la inflació, ja que, si es deixa8

que augmenti, hi ha un moment en què és incontrolable i provoca una caiguda de la producció
real o PNB, amb uns costos socials enormes -com han experimentat, malgrat que amb d'altres
causes, molts estats del tercer món, especialment estats sud-americans i també alguns països de
l'antic bloc de l'Est.
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5.7.4 L'espiral inflacionista

Una altra de les característiques "malignes" del procés inflacionari és que, sigui quina en sigui la causa
inicial, un cop el procés ha començat s'autoalimenta. Per tant, més que una causa de la inflació cal
parlar d'un procés amb diversos factors que es realimenten. Vegem aquest procés aplicat a la situació
espanyola, a partir de la crisi del petroli (1974-1975):

1) Primerament, ja hi havia abans de 1974 una tendència inflacionària superior a la dels estats
europeus, per l'existència d'una inflació estructural (especialment, dels productes agrícoles,
com s'ha vist) i una inflació de demanda típica de les polítiques fiscals keynesianes. Aquestes
inflacions no provocaven una plena ocupació de tots els sectors, però sí que hi havia sectors
treballant al 100 % de la seva capacitat instal·lada, on començava l'alça de preus per un
augment de la demanda.
A més a més, l'any 1973 hi va haver una inflació exògena a causa del shock del petroli:
l'augment de preus del 300 % d'un sol cop, fixat unilateralment pel càrtel o l'oligopoli dels
estats productors de petroli, l'OPEP. Juntament, hi va haver els augments d'altres matèries
primeres, que van iniciar un procés d'inflació dels costos.
Després, l'any 1978, va esdevenir-se un segon shock dels preus del petroli.

2) Aquesta primera inflació la van recollir els treballadors, especialment els organitzats en
sindicats, que van reivindicar augments salarials superiors a la inflació, per tal de mantenir
i millorar el poder adquisitiu dels salaris. Aquests augments, els van acceptar la majoria de
les grans empreses i els monopolis públics, i els van aplicar als preus de venda, cosa que va
fer que la inflació continués augmentant.
Cal afegir-hi la política monetària permissiva del govern, que va permetre -fins a 1977-
augments de la massa monetària del mateix ordre que la inflació, cosa que l'alimentava.

3) L'any següent, treballadors i empreses veuen que els preus han tornat a pujar, i es torna a
iniciar el procés inflacionari...

En resum, l'espiral inflacionista es representa així:
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      Encara que, com s'explica més endavant, certs col·lectius (perceptors de rendes fixes,9

pensionistes, funcionaris) perden molt més.

      És evident que aquest procés funciona igual si tots els grups econòmics intenten conservar la seva10

renda real, en el cas que el PNB o la renda disminueixin, a causa de la major factura que cal pagar
a l'estranger pel petroli o una altra primera matèria. Això és el que va passar als estats de l'OCDE i

D'aquest caràcter de realimentació de l'espiral inflacionista, cal destacar-ne la situació central de la
inflació dels costos i, sobretot, les expectatives inflacionistes. És a dir, la imatge que tenen els actors
de l'economia (treballadors, empresaris, Administració pública) de l'evolució de la taxa d'inflació en
el futur (si creixerà, disminuirà o es mantindrà). El perill és que les expectatives són autosuficients:
si tots o la major part dels actors creuen que la inflació augmentarà i actuen en conseqüència, llavors
la inflació real sí que augmentarà a posteriori. Són expectatives que es compleixen per elles mateixes.

Finalment, la política monetària permissiva de l'increment de la massa monetària és una condició
necessària per a l'existència d'inflació. Si no hi ha diner o mitjans de pagament que es corresponen
amb l'augment de preus, tècnicament no és possible pagar aquests preus més alts: no es finança la
inflació, com es diu. Però no és una condició suficient. Per tant, més que una causa de la inflació cal
considerar-la com un factor necessari o col·laborador.

5.7.5 Efectes socials de la inflació

a) L'efecte econòmic més important, com hem indicat, és la ruptura dels processos de
l'economia real de producció i distribució de béns i serveis. Des d'aquest punt de vista, en
una situació inflacionària generalitzada, tots els actors de l'economia hi surten perdent,9

perquè la producció, el PNB i la renda nacional disminueixen a la llarga en termes reals.
Tanmateix, els sectors amb un paper preponderant en la inversió especulativa hi poden
guanyar, en relació amb els sectors industrial i productiu; però sempre en el context d'un
PNB i una renda nacional decreixents. Per exemple, aquest és el cas d'una part del sistema
financer, comercial i de serveis basats en l'especulació i/o la importació de béns de certes
economies sud-americanes.

b) Una altra lectura possible dels processos inflacionaris és entendre'ls com una part i la
manifestació actual dels processos de redistribució del producte nacional brut entre els
diferents grups i classes socials, segons el model de l'economia política (Marx, Ricardo).

Ja hem vist la inflació dels costos, desencadenada per un xoc exogen de preus (petroli,
primeres matèries), al qual els treballadors i les empreses responen tot intentant de mantenir
el poder adquisitiu dels salaris i els beneficis. Però també es pot desencadenar un procés
inflacionista dels costos si, encara que no hi hagi un xoc exogen de preus, cada grup
econòmic intenta obtenir un augment de la seva renda real superior a l'augment del PNB real
i a la seva productivitat (PNB del sector per càpita). És a dir, si vol "un tros més gros del
pastís" que el creixement del pastís econòmic o PNB. 10
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a Espanya després de 1973. De cop, el petroli importat va passar de representar un 5 % a un 10 % del
PNB, aproximadament. Això volia dir que només quedava per repartir entre els espanyols el 95 % del
PNB que es repartia abans del shock del petroli.

      En aquest sentit, cal distingir de la taxa d'interès (d'un 9 %, per exemple) l'interès real de11

l'inflacionari. Si la taxa d'inflació és del 4 %, llavors l'interès real és: 9 - 4 = 5%.

Precisament, la forma que cada grup intenta per apropiar-se d'una part més gran del "pastís"
o PNB és mitjançant l'augment dels preus del producte que ofereix (salaris, beneficis,
interessos bancaris) per sobre de la inflació mitjana.

A banda de si es busca o no, la inflació presenta sempre un efecte redistributiu. Perquè els
perceptors de rendes o ingressos variables (salaris dels treballadors, beneficis, interessos) 
 o els propietaris d'actius reals (habitatges, primeres matèries) poden emmotllar-se millor11

a la taxa d'inflació amb l'augment de la participació en el PNB. En canvi, els perceptors de
rendes fixes o els propietaris d'actius monetaris (sous de funcionaris públics, pensionistes de
la seguretat social, el deute públic) segueixen molt més tard, i un grau menor, l'augment de
la inflació. Per tant, la seva part del PNB baixa.

c) Finalment, cal dir que les tensions inflacionistes poden romandre latents, sense manifestar-se
en augments de preus. Aquest és el cas dels preus administrats, que són fixats per l'Estat.
Això passava en certes situacions a les economies de mercat (pa, energia, fertilitzants a
Espanya) i, sobretot, a les economies planificades. Però aquesta situació només retarda el
problema, no el resol i, tard o d'hora, els preus tornen a fluctuar. Això explica els augments
tan bruscos de preus que hi havia a les economies socialistes, especialment per als béns de
consum generalitzat.

Pel que fa a les relacions d'un estat amb l'exterior, la inflació que és important és l'anomenada
diferencial: la taxa d'inflació interior menys la inflació mitjana dels estats amb els quals comercia. A
Espanya, l'any 1977 la inflació va ascendir a una taxa del 30 % anual, mentre que la de la CEE era
d'un 8 %. Per tant, el diferencial d'inflació era: 30 - 8 = 22 %. El 1980, havia baixat fins a un 15 -
12 = 3 %. Actualment (1994) se situa en un 5 - 3 = 2%.

La inflació diferencial és un dels factors més importants per explicar l'evolució del tipus de canvi a
llarg termini.

5.7.6 Les polítiques econòmiques contra la inflació

En el cas que la inflació fos un procés nominal dels preus monetaris que deixés inalterats els preus
relatius, si totes les famílies tinguessin la mateixa estructura de consum i la magnitud de la inflació
es conegués a priori, n'hi hauria prou d'indexar totes les rendes (salaris i beneficis) segons la taxa
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      El sistema de preus relatius, en un mecanisme de mercat, varia contínuament de forma "normal",12

a causa dels canvis de l'oferta i/o la demanda provocats pels canvis en els gustos dels consumidors,
la tecnologia, els descobriments de recursos naturals, etc. Aquesta és, precisament, la característica
més remarcable d'una economia de mercat competitiva. Fa una assignació òptima de recursos gràcies
a la mobilitat dels preus relatius. En conseqüència, és desitjable socialment que variïn. Però en
situacions d'inflació elevada, aquest procés queda amagat i es distorsiona. 

d'inflació. Tanmateix, ja hem vist que la inflació real no és cap procés harmònic, sinó que agreuja els
desequilibris. Les causes d'aquest fet són diverses:

        - les expectatives inflacionàries s'alimenten elles mateixes

        - el procés inflacionari amaga l'evolució "normal" dels preus relatius 12

        - si la inflació té un valor elevat, el procés es torna explosiu: hi ha una hiperinflació (major del
100 % anual)

        - la inflació, com més elevada, més inhibeix el procés d'inversió real o productiva, que
determina, en últim terme, el caràcter ascendent o descendent del cicle econòmic

Durant el període ascendent del cicle 1945-1973 van coexistir una quasi plena ocupació i una taxa
d'inflació baixa (menor del 5 o 10 %), que era de demanda als estats de l'OCDE (i en el cas
d'Espanya s'afegia una inflació de tipus estructural, ja estudiada). Una inflació de demanda que era
originada per les polítiques keynesianes, sobretot de tipus fiscal, de manipulació del dèficit del
pressupost públic. Malgrat tot, aquesta inflació era compatible amb aquestes polítiques, tal com indica
la corba de Phillips, al Cap.6, La política econòmica. Si la inflació pujava massa, només calia
rebaixar el dèficit públic i, consegüentment, la demanda agregada. D'aquesta manera, l'atur
augmentava (però no fins a nivells socialment intolerables, i a més a més era provisional) i la inflació
disminuïa. Hi havia certs autors que manifestaven que una mica d'inflació (menor del 5 %) era
desitjable, perquè facilitava la redistribució d'un PNB i d'una renda creixents. Qualsevol persona tenia
un augment de la remuneració del 5 %, a causa de la inflació, més un 6 o 7 % d'augment real del
PNB. Així, per un fenomen d'il·lusió monetària, feia l'efecte que l'augment nominal era superior que
el real.

Al contrari, a partir de l'anomenada crisi del petroli, l'any 1974 es va desencadenar una etapa
descendent del cicle econòmic a llarg termini, on van coexistir:

        - una desocupació elevada de recursos, a causa de la poca inversió productiva, que era deguda
a la caiguda de la taxa de guany o benefici

        - una inflació creixent, que té els orígens en els costos. Precisament, aquest caràcter d'inflació
de costos explica la coexistència d'atur o estancament i inflació (anomenada stagflation)
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Actualment, la inflació és de costos, la qual cosa impedeix l'aplicació de les polítiques keynesianes
d'augment de la demanda agregada per resoldre el problema de l'atur. Atès l'elevat nivell inicial
d'inflació de costos, una política keynesiana expansiva (mitjançant un increment del dèficit públic)
representa un augment encara més gran de la inflació, al contrari del que passava abans de 1974-1975
en què pel fet que la inflació de costos no existia, la inflació de demanda, provocada per les polítiques
keynesianes, induïa una inflació total menor i tolerable. Per tot això, la política econòmica actual no
pot pretendre resoldre els dos problemes alhora. Tal com indica el Cap.6, La política econòmica,
davant aquesta problemàtica, l'objectiu principal dels governs dels estats industrialitzats és la lluita
contra la inflació. Així es vol millorar la base econòmica i assentar les bases per a un creixement
posterior a llarg termini del PNB. És a dir, primer es fa baixar la inflació i, després, el mercat és
l'encarregat de la dinàmica de creixement del producte i la renda nacionals.

Tal com es detalla a l'apartat 6.7, La política econòmica en l'actualitat, els instruments que s'utilitzen
en la lluita contra la inflació són:

- la reducció del dèficit públic
- la reducció de la massa monetària
- els pactes de reducció salarial i beneficis

de forma gradual i amb una perspectiva d'actuació a mitjà termini.
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6 La política econòmica

6.1 Concepte i objectius de la política econòmica. Història recent

En un sentit ampli, la política econòmica engloba el conjunt d'actuacions de l'Estat sobre l'activitat
econòmica, d'una manera conscient i per tal d'aconseguir un objectiu econòmic. Al Cap.2, L'Estat
i l'economia, s'hi analitzen les funcions econòmiques de l'Estat: les de tipus directe i també les de
tipus indirecte. La política econòmica pertany a les actuacions directes i es poden distingir dos nivells
d'actuació:

a) Les polítiques microeconòmiques, amb objectius que afecten un sector o sectors concrets (per
exemple, la reestructuració del sector siderometal·lúrgic o l'activació del sector de la
construcció i les obres públiques, però també la reforma del mercat laboral o la potenciació
de la investigació i la innovació empresarials). Però els efectes totals poden anar més enllà
del sector d'actuació (com mostra la taula Input-Output) i, a més, existeixen polítiques
microeconòmiques que afecten tots els sectors alhora (política laboral, de recerca R + D, de
la innovació, de l'exportació, etc.).

b) La política econòmica macroeconòmica, amb objectius que afecten les variables macroe-
conòmiques o agregades ja vistes, és a dir, el conjunt de tota l'activitat econòmica del país.
Evidentment, existeix una relació entre els dos nivells de la política econòmica ja que les
variables macroeconòmiques, per definició, són l'agregació de milers/milions de variables
individuals i les polítiques microeconòmiques, especialment les de tipus transversal com la
laboral, la de recerca i innovació, etc, per efecte acumulatiu poden arribar a afectar l'activitat
econòmica agregada d'un país.

En aquest capítol, ens centrarem en l'anomenada política macroeconòmica, que es defineix així tant
pels seus objectius com pels seus instruments. Cal distingir:
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A) OBJECTIUS A CURT TERMINI. És l'anomenada política econòmica "anti-cíclica" o
conjuntural, és a dir, que té com a objectiu intentar neutralitzar els moviments o les
fluctuacions no volguts del cicle econòmic, amb els objectius concrets següents:

- la plena ocupació
- l'estabilitat dels preus
- l'equilibri de la balança de pagaments

B) OBJECTIUS A MITJÀ O LLARG TERMINI (la frontera entre el curt i el mitjà termini la
podem determinar en 1 any). La política econòmica estructural preten aconseguir efectes
permanents sobre el teixit econòmic d'un país amb un objectiu global: el màxim creixement
sostingut possible de la renda per càpita d'un país, per mitjà, principalment, del ritme de les
inversions productives (del sector públic i de les empreses privades) i tota una sèrie
d'objectius sectorials complementaris: evitar "els colls d'ampolla" en la producció
intersectorial, millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses, protegir els sectors
econòmics creixents (que ens porta a les polítiques microeconòmiques, anteriorment
esmentades).

 HISTÒRIA

La mateixa història de la política econòmica ens mostra que es tracta d'un fenomen relativament
recent: al segle XIX l'opinió predominant (tant pel que fa al pensament econòmic com a les instàncies
polítiques) era que l'Estat no havia d'intervenir directament en l'economia d'un país. El sistema
econòmic es basava en el capitalisme competitiu, el qual s'estimava que funcionava de forma prou
eficient i autònomament, sense la necessitat d'un control públic o social. L'Estat s'havia de limitar
a complir les importants funcions indirectes de garantir el funcionament lliure i ple de l'economia de
mercat. (Aquesta opinió ha tingut una revifada als anys 80 com a conseqüència de la crisi econòmica
encetada l'any 1973 i de la impotència de la política econòmica keynesiana per afrontar-la amb èxit,
i té un continuador en l'anomenada escola monetarista).

Amb la gran crisi capitalista dels anys 30 d'aquest segle i la impotència de la teoria econòmica
predominant per solucionar-la a curt termini i de forma acceptable socialment, la doctrina econòmica
de John M. Keynes va guanyar acceptació. Keynes afirmava, basant-se en el model ja estudiat al Cap.
3 El model de Keynes, que l'Estat podia i havia d'intervenir en l'economia d'un país, per tal d'assolir
el PNB de plena ocupació. Paral·lelament amb aquesta evolució del pensament econòmic, hi ha hagut
una important evolució interna del capitalisme contemporani, concretada en:

1r. El pas d'un capitalisme de competència, amb empreses petites/mitjanes, a un capitalisme de
monopolis/oligopolis que practiquen una política de preus administrats o regulats ha substituït
la competència perfecta a curt termini per la competència a llarg termini basada en
innovacions tecnològiques, de producte i de mercat.

2n. L'aparició dels grans sindicats de treballadors, que agrupen tots els treballadors d'un mateix
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sector o branca productiva. També l'extensió del sufragi universal en les democràcies
parlamentàries.

3r. L'aparició d'un sector públic important (Administracions públiques central, local, etc. junt
amb les empreses públiques) que ha passat de representar el 5% del PNB (despeses
públiques/PNB) fins al 40% o més en els països industrials desenvolupats. Per això, es parla
que actualment existeix una economia mixta de mercat amb la presència d'un sector privat
(el qual continua essent tanmateix qui determina l'evolució principal de la inversió i
l'economia d'un país) i un sector públic complementari tal com s'ha estudiat al Cap.2 L'estat
i l'economia.

6.2 Anàlisi dels objectius en política econòmica

Abans d'entrar en l'estudi dels instruments que utilitza la política econòmica actual, convé remarcar
certs aspectes dels objectius que vol assolir, ja que són molt importants tant per la pràctica com per
a la filosofia d'actuació de la política econòmica.

1r. Els objectius han de ser quantificats, per tal que siguin operatius. Així, s'entén que s'assoleix
la plena ocupació quan treballa un 95% de la població activa (aquella part entre els 16 i els
65 anys que vol treballar de forma patent), la qual cosa equival a una taxa de desocupació o
d'atur que no superi el 5%. L'estabilitat de preus es concreta en el fet que la taxa anyal
d'increment de preus o índex d'inflació no ultrapassi el 5% i, especialment, que la inflació
diferencial (amb els països amb els quals s'exporta/importa) sigui nul·la. L'equilibri de la
balança de pagaments consisteix a igualar les entrades i les sortides de divises de la balança
comercial (exportacions-importacions) i de serveis.

2n. Pel que fa a l'objectiu de la plena ocupació i, d'una manera especial, en el cas de l'economia
espanyola, convé distingir:

- l'atur friccional o nivell mínim de desocupació en una economia de mercat. Encara que existeixin
oportunitats d'ocupació per a tota la població activa, sempre existeix un estoc de persones sense
ocupació efectiva a causa dels problemes de la recerca de treball, la difusió de la informació i la
contractació laboral (estudiants que han acabat els estudis, treballadors que volen canviar d'ocupació,
vacants laborals que no s'ocupen immediatament, selecció de personal que comporta un temps, etc.).

- l'atur ciclic o nivell superior a l'atur friccional pel fet que la conjuntura del cicle econòmic és
recessiva. Pot tenir una causa d'arrel keynesiana, quan la demanda agregada és deflacionària (està per
sota de la necessària per assolir la plena ocupació), o una causa d'arrel clàssica, quan el nivell de
salaris està per sobre del nivell d'equilibri, amb la qual cosa existeix un excés d'oferta de treballadors
respecte la demanda de treballadors per part de les empreses, les quals contracten menys treballadors
per aquest salari.
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- l'atur estructural, que es presenta especialment en els països subdesenvolupats on, per manca d'uns
sectors industrials i de serveis prou desenvolupats, existeix un excés de població que treballa en
l'agricultura de subsistència i, en la millor conjuntura industrial, només es dóna feina entre un 10 i
un 30% de la població activa. També es presenta en països desenvolupats quan la localització i/o els
coneixements dels treballadors no s'ajusten a les ocupacions disponibles, normalment a causa del canvi
tecnològic (atur tecnològic). Un altre tipus d'atur estructural és l'anomenat atur estacional, que es
dóna quan l'economia d'un país depèn de factors estacionals (com per exemple, el turisme). En el cas
espanyol convé recordar:

- La importància de la població entre els 16 i els 65 anys que no participa activament en el
mercat (mestresses de casa, ajudes familiars, a l'agricultura i al petit comerç, estudiants, etc.)
i que constitueix una població "de reserva".

- La importància de l'economia subterrània, etc. (al voltant del 20% del PNB calculat
oficialment).

- En la millor conjuntura econòmica dels anys 80, (entre 1986-1990) la taxa d'atur registrat
de l'economia espanyola no va baixar del 15% (el 10% en el cas de Catalunya).

3r. Existeixen tota una sèrie de qüestions pel que fa a la compatibilitat entre els objectius i la
seva incidència o neutralitat social:

a) En primer lloc, existeix un conflicte o una incompatibilitat entre els objectius, de tal manera
que no és possible aconseguir tots els objectius al mateix temps i amb la mateixa intensitat.
Així, l'objectiu d'assolir el màxim creixement a llarg termini pot fer aparèixer tensions
inflacionistes a curt termini o desequilibri en la balança de pagaments. Especialment, els
objectius a curt termini s'han revelat com a incompatibles entre si. Això es pot representar
mitjançant un triangle amb un objectiu a cada vèrtex i que representa assolir-ne el 100%.

Com es veu, es pot triar un sol objectiu al 100% o un compromís (trade off) entre 2 o 3 d'ells
(punts A, B, C, etc.)

S'ha estudiat i quantificat per al cas concret de la compatibilitat entre l'objectiu de la plena
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      Més precisament entre la taxa d'atur i la taxa d'increment dels salaris de l'any. Recordem que,1

a causa de la inflació de costos, existeix una relació directa entre l'increment de salaris i la taxa
d'inflació.

Gràfic 6.1 Corba de Phillips

ocupació i el de l'estabilitat de preus, mitjançant la coneguda corba de Phillips, construida
a partir de l'ajustament o la correlació estadística entre la taxa d'atur (en %) de cada any i
la taxa d'inflació del mateix període . La corba, així obtinguda d'aquesta manera mostra1

empíricament l'existència d'una relació inversa entre la inflació i la taxa d'atur de l'any

Als anys 60 i a principis dels 70, la corba era tal com mostra el gràfic, de tal manera que si
l'objectiu prioritari era la lluita contra l'atur i es volia reduir fins al 2%, per exemple,
aleshores la inflació augmentava fins al 10%. Viceversa, si es volia reduir la inflació al 5%,
això representava augmentar la taxa d'atur fins al 4%. De tota manera, la corba oscil·lava
entre valors "raonables" o socialment tolerables de la inflació i l'atur, la qual cosa permetia
uns objectius intermedis o compensats (trade off) "d'una mica d'atur amb una mica
d'inflació". Però a causa dels canvis ocasionats per la crisi de llarga durada iniciada l'any
1975 (especialment pel que fa a la inflació, que ha passat a ser de costos en lloc d'Inflació
de demanda, com s'ha vist a l'apartat 5.7, La inflació), la corba de Phillips s'ha desplaçat cap
a la dreta i s'ha tornat més vertical. Això fa que si actualment es volgués reduir la inflació
seria a costa d'una taxa d'atur intolerable socialment, mentre que si volguéssim reduir la taxa
d'atur a nivells mínims, la taxa d'inflació seria una hiperinflació (més del 100% anyal). De
fet, als darrers anys la Corba de Phillips s'ha tornat inestable i té més aviat pendent positiva,
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ja que la inflació és d'oferta. 

Això explica que, al contrari del període de postguerra 1945-1975 (en el qual l'aplicació de
polítiques keynesianes d'expansió de la demanda agregada, junt amb la recuperació del
capital destruït durant la 2a Guerra Mundial i la fase expansiva del llarg cicle econòmic
mundial, va permetre una època de creixement amb taxes d'atur baixes gràcies a una corba
de Phillips que permetia uns nivells d'inflació relativament baixos), en l'actual fase
descendent del cicle llarg econòmic, iniciada l'any 1975, no s'han pogut aplicar les polítiques
keynesianes de forma "pura" ja que la inflació de costos i la corba de Phillips que se'n
desprèn no permeten uns objectius compensats com als anys 60. Ja veurem a l'apartat 6.7,
La política econòmica en l'actualitat, que aquesta crisi reflectida en el pensament econòmic
actual (monetaristes versus keynesians) ha portat a una política econòmica pragmàtica, amb
la lluita contra la inflació com a objectiu prioritari.

b) Per últim, els diferents objectius no són neutrals des del punt de vista social, perquè sempre
afavoreixen més determinats grups o classes socials respecte d'altres i, a vegades,
perjudiquen clarament certs grups d'agents econòmics (treballadors, empresaris, administra-
ció) encara que l'objectiu assolit millori la conjuntura econòmica global. Recordem els
efectes socials de redistribució de la renda amb la inflació (apartat 5.7, La inflació).

També es pot recordar que, en les modernes democràcies desenvolupades, l'adopció de
decisions polítiques mitjançant el sistema de la representació parlamentària i el vot majoritari
és molt complexa i presenta dificultats tècniques de coherència interna (tal com ha analitzat
K. Arrow en les seves publicacions sobre la teoria de l'elecció social o Public Choice
Theory). Aquesta qüestió de l'elecció d'objectius en política econòmica es pot fer extensiva
al problema de l'elecció de quin nivell de béns públics desitja tenir una societat i quins tipus
concrets de béns públics cal obtenir amb els recursos limitats del pressupost públic (Cap. 2,
L'Estat i l'economia).

6.3 Els instruments de la política econòmica: la política pressupostària o fiscal

La política fiscal o pressupostària inclou tot el conjunt d'instruments que actuen mitjançant el
pressupost públic, és a dir, per mitjà del nivell de la despesa pública i la seva composició i del nivell
d'impostos i la seva composició.

Cal no confondre la política fiscal, que és un concepte instrumental, amb la política keynesiana, que
preconitza la intervenció activa de l'Estat en l'economia per tal d'assolir el PNB de plena ocupació.
El que succeeix és que les polítiques keynesianes, com a filosofia d'actuació, utilitzen com a
instrument preferent, però no l'únic, la política fiscal (com veurem a l'apartat 6.7, els monetaristes
també preconitzen una política fiscal basada en assolir l'equilibri del pressupost públic entre les
despeses i els impostos).
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Un cop dit això, podem analitzar els efectes de la política fiscal sobre l'economia global d'un país a
partir de l'equació d'equilibri macroeconòmic, estudiada al Cap.3, El model de Keynes, però ampliada
per tal d'introduir l'acció de l'Estat.

Recordem que l'equilibri agregat s'assoleix quan

OFERTA AGREGADA DEMANDA AGREGADA
DE BÉNS I SERVEIS = DE BÉNS I SERVEIS
(PNB) (consum + inversió)

Tal com hem vist al Cap.1, quan s'introdueix l'acció de l'Estat en el circuit macroeconòmic
(producció-renda-despesa globals), la demanda de béns de consum és la suma de:

Despeses de + Despesa corrent
les famílies de l'Estat

mentre que la inversió global és:

Inversió de + Inversió pública
les empreses de l'Estat

aplicant-ho al cas d'una economia amb Estat, l'equació (ja coneguda) d'equilibri agregat (v. el Cap.
3, El model de Keynes)

esdevé:

En efecte,

y : representa el nivell de renda o PNB total del país, és a dir, l'oferta agregada de béns
i serveis que les empreses volen vendre aquest any

c : representa la funció consum de les famílies, segons la renda disponible c = c(y )d

y - t : la renda disponible de les famílies (y ), ja que aquestes només poden gastar la rendad

bruta o els ingressos (y) menys els impostos que recapta l'Estat(t)

t =" · y + ß : els impostos que l'Estat recapta, que són els directes, proporcionals a la
producció/PNB ( y), més els indirectes que són fixos i no depenen de la renda (ß)

i  : Les despeses d'inversió que els empresaris privats volen fer  segons les seveso

expectatives
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       El pressupost públic es compon, doncs, de:2

Ingressos (impostos) = t
Despeses corrents i d'inversió pública = g

(v. el Cap. 2, L'Estat i l'economia) Observeu que no cal que es compleixi que t = g  si no ho obliga
l'Estat! 

Gràfic 6.2 

g : el nivell de despesa pública tant de tipus corrent (sous de funcionaris, compres de
béns i serveis, subvencions) com d'inversió pública (infrastructures, obres públiques,
comunicacions, transferències de capital)

i la demanda agregada és doncs,
  2

A) ANÀLISI GRÀFICA PRÈVIA

Podem començar mitjançant una anàlisi gràfica, que ja hem vist, d'equilibri macroeconòmic. En
primer lloc, sense l'Estat. Recordem el gràfic 3.5 vist al Cap.3  El model de Keynes: A partir d'aquest
gràfic podem construir el gràfic inferior 6.2 amb diferents possibilitats d'inversió dels empresaris (i ,o

) que sumades amb la mateixa funció consum donarà lloc a diferents nivells de demanda
agregada i en conseqüència a diferents possibilitats d'equilibri agregat de l'economia d'un país. 
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Gràfic 6.2a

Ja hem vist que l'equilibri macroeconòmic global depèn del nivell d'inversió (i , i ', i '', etc.) que leso o o

empreses volen fer. Així, doncs, es pot situar en els punts E (equilibri deflacionari, sense plena
ocupació), E' (equilibri inflacionari, amb plena ocupació), P (equilibri amb plena ocupació i sense
inflació). Evidentment, el punt òptim per a la societat és l'equilibri P, però també es desprèn d'aquest
model que i  és un paràmetre exogen. La possibilitat/probabilitat que i  = i ', que és el nivello o o

d'inversió òptim, com que depèn d'un factor no controlable, aleatori (les expectatives empresarials),
és molt petita, i la situació més habitual d'una economia de mercat sense l'Estat es dóna pels equilibris
de tipus E o E'.

B) REGLA D'ACTUACIÓ GENERAL

En segon lloc, ja es pot veure quina serà la regla d'actuació de la política econòmica de l'Estat segons
Keynes: es tracta "d'anar cap a la plena ocupació sense inflació". Això es tradueix en:

1) Si l'economia és en el punt E, existeix un gap o bretxa deflacionària (distància vertical )
que representa la despesa que manca a la demanda agregada per arribar al punt P. Segons
Keynes, l'Estat ha d'incrementar les despeses fins arribar a cobrir la bretxa deflacionària.

2) Si l'economia és en el punt E', existeix un gap o bretxa inflacionària, representat per la
distància vertical E'P, que és l'excés de demanda monetària agregada per sobre de la que fa
falta per arribar al punt P. Això genera inflació de demanda (v. el tema 5.7, La inflació) i,
segons Keynes, l'Estat ha de disminuir les seves despeses fins a eliminar la inflació de
demanda.
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Gràfic 6.2b

Gràfic 6.3

C) REGLA OPERATIVA DE LA POLÍTICA FISCAL

Ara ja podem passar a l'anàlisi operativa de la política fiscal segons Keynes. Què passa si al model
del paràgraf A sense Estat hi introduïm l'acció de l'Estat amb un pressupost públic equilibrat?
L'equació  y = c(y) + i  esdevé, com hem vist:o

essent  g = t

Gràficament, tindrem:



P

E

E'

)g

-c't
+g

C (y-t) + i0 + g (=t)

C (y) + i0

C (y-t) + i0
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Sense l'acció de l'Estat el punt d'equilibri seria E. Si apareix l'Estat, en primer lloc recapta uns
impostos t, per la qual cosa el consum baixa c'·t (si c' = Propensió Marginal al Consum = 0,8 baixa,
0,8 · t). En una segona fase, l'Estat es gasta tots els impostos recaptats (g = t), per la qual cosa la
demanda agregada total augmenta en g. Veiem, doncs, que un pressupost equilibrat ja té un efecte
expansiu en fer passar el punt d'equilibri d'E a �', ja que l'Estat no estalvia, al contrari de les
famílies.

Així doncs, la regla d'actuació de la política econòmica keynesiana, de l'apartat B, es concreta en les
regles operatives següents:

a) Cal observar si l'economia es troba en la plena ocupació o no (a partir de l'evolució dels
índexs d'atur i d'altres).

b) Si l'economia es troba en fase depressiva o de recessió econòmica (punt E), l'Estat comprova
primer si un pressupost públic equilibrat sobre la base del nivell d'impostos habituals t (g =
t) que normalment ja es recapten és suficient per dur l'economia a la plena ocupació (punt
P). Generalment, això no és així i arriba només a un punt �'. Aleshores, l'Estat calcula
l'increment de despesa pública no finançada per impostos que cal per arribar al punt P. Es
a dir per cobrir el gap o bretxa deflacionària. Tal com s'observa gràficament:

En resum, si hi ha una bretxa deflacionària, l'Estat ha d'afegir mitjançant el dèficit públic ) g el que
li falta a la corba esmentada c (y - t) + i  + g (g = t ) per arribar a y . En termes algebraics, l'Estato p

imposa y = y  a l'equació d'equilibri:p
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       Si els impostos són proporcionals (t = "y + $), l'expressió del multiplicador de la despesa3

pública amb pressupost no equilibrat (g diferent t) serà (n ):t

y = c (y - t) + i  + g = c' [y - (" y + $)] + i   + g g diferent to   o

y = c'y - c'"y - c'$ + i  + g = c'y (1 - ") - c'$ + i   + go o

y (1 - c' (1 - ")) = i  + g - c'$o

Si la PMC és del 80% i el percentatge d'impostos " és del 20%, el multiplicador amb impostos serà:

Per tant, un augment de  g  en 1.000 PTA farà augmentar el PNB en
) y = ) g · n = 1.000 PTA  ·  2,78 = 2.780 PTA

Cal observar que el multiplicador amb impostos d'aquest exemple és més petit que el multiplicador
en una economia sense impostos 

pel que cal concloure que l'impacte expansiu d'un increment de la inversió és tant més elevat quant
més reduïda sigui la pressió fiscal (").

I així determina g':

Això és una conseqüència del model de Keynes explicat al Cap. 3: si una economia de mercat
es troba habitualment per sota de la plena ocupació, la política econòmica de l'Estat ha de
procurar fer-la-hi arribar. Atès que la funció consum de les famílies no és manipulable o
controlable ni tampoc les expectatives dels empresaris que provoquen el nivell d'inversió
volgut (i ), l'única manera d'omplir la bretxa deflacionària és mitjançant la despesa pública,o

ja que l'Estat pot fixar-la on convingui millor al país. Ja no cal un pressupost equilibrat, sinó
que el pressupost es transforma en un instrument per assolir la plena ocupació (y ).p

L'increment de despesa pública () g) autònoma i discrecional té el mateix efecte
multiplicador (n ) sobre el PNB i la renda del país que un increment de la inversió empresarialt

 però, sobretot, és més factible de realitzar. Si cal un augment del PNB ) y = y  - y  per3
p E

arribar a la plena ocupació només cal un increment de la despesa pública inferior gràcies a
l'efecte del multiplicador:



 DEMANDA AG. MONETÀRIA ' c (y) % i ''
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      Cal tenir en compte que no tots els sectors arriben a l'ocupació plena dels seus recursos al mateix4

temps. Aleshores pot aparèixer inflació de demanda en uns sectors abans que en d'altres.

c) Si l'economia es troba en una fase expansiva inflacionària (punt E' > P del gràfic 6.2), és
a dir, si la demanda agregada en termes monetaris és més gran que el PNB de plena ocupació
(PNB ):p

s'ha assolit la plena ocupació, però també apareix inflació de demanda, ja que si la demanda

monetària és més gran que les possibilitats de producció màximes de cada producte ,

l'única forma d'igualar l'equació anterior en una economia de mercat és mitjançant un
augment global del nivell de preus 

tal que

com s'ha vist a l'apartat 5.7, La inflació.

Aleshores, segons la regla d'actuació de Keynes, la política fiscal ha de consistir a treure del
circuit econòmic, mitjançant els impostos, una quantitat de diner més gran que les despeses
públiques. És a dir, eliminar la bretxa inflacionària mitjançant un superàvit del pressupost
públic:

fins arribar de nou al punt P de plena ocupació.

D) En resum, la política fiscal o pressupostària, segons Keynes, ha de ser una política activa que
permeti conduir l'economia d'un país per tal que s'assoleixi la plena ocupació sense inflació (y )p
mitjançant el pressupost públic. En les fases depressives del cicle econòmic (punt E < P), l'Estat ha
de crear un dèficit pressupostari (g > t) que permeti augmentar el PNB fins a y , encara que apareguip

una mica d'inflació de demanda a mesura que el PNB s'acosta al punt P.4

En canvi, en les fases d'expansió econòmica, amb inflació de demanda generalitzada (punt E' > P),
l'Estat ha de "refredar l'economia" mitjançant un superàvit pressupostari (g < t) que elimini les
causes de la inflació de demanda, encara que aparegui una mica d'atur.
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Totes aquestes "receptes" o regles keynesianes van funcionar de forma força correcta des de 1945 fins
a 1975, especialment perquè la inflació era de demanda i els dèficits pressupostaris dels anys
deflacionaris es compensaven amb els superàvits. A partir de 1975, en aparèixer la inflació de costos
i una fase depressiva de llarga durada, les polítiques keynesianes condueixen a dèficits pressupostaris
repetits any rere any que s'acumulen per mitjà del deute públic i provoquen més inflació, per la qual
cosa no es poden aplicar de la mateixa manera (v. l'apartat 6.7, La política econòmica en l'actualitat).

6.4 La pràctica de la política fiscal

La posada en pràctica de la política fiscal comporta una sèrie de qüestions que cal analitzar:

A) ELS ESTABILITZADORS AUTOMÀTICS

S'anomenen així aquells instruments o fets econòmics que tendeixen a estabilitzar el cicle econòmic.
És a dir, que redueixen l'amplitud de les depressions o de les recuperacions econòmiques, per ells
mateixos, sense que sigui necessari actuar de forma discrecional per part de l'Estat o de la societat.
Hi ha tot un seguit d'estabilitzadors automàtics, com:

- El consum, que no varia amb la mateixa intensitat que la renda de les famílies, i per això
un augment de la renda provoca un augment menor del consum (per exemple del 80%) i
viceversa, la qual cosa frena els augments/les disminucions del PNB.

- La inversió de reposició que es realitza encara que la producció no augmenti. Això
estabilitza la funció inversió bruta o total i el cicle econòmic (v. el Cap.4, Els cicles
econòmics).

- Les transferències de l'Administració pública a les famílies (subsidis de desocupació/atur,
ajuts de la seguretat social) que augmenten en època de crisi, i viceversa. Un altre
estabilitzador fiscal es basa en l'ús dels impostos progressius sobre la renda, que augmenten
o disminueixen més que proporcionalment respecte a la renda. Per tot això, en èpoques de
crisi fan aparèixer automàticament un dèficit pressupostari i, en èpoques d'auge econòmic,
un superàvit pressupostari.

B) LA UTILITZACIÓ DELS IMPOSTOS

Els efectes que la política fiscal busca (dèficit públic en èpoques de depressió econòmica/superàvit
pressupostari en èpoques d'expansió econòmica) es poden aconseguir per mitjà de les variacions de
la despesa pública, mantenint els impostos (tal com s'ha raonat a l'apartat 6.3), però també per mitjà
de variacions del nivell d'impostos:
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a) Una disminució dels impostos (mantenint la mateixa despesa pública) provoca un dèficit
públic que desplaça la corba de demanda agregada cap amunt.

b) Un augment dels impostos (mantenint la mateixa despesa pública) provoca un superàvit públic
que desplaça la corba de demanda agregada cap avall.

Però, a la pràctica, aquesta simetria en l'ús dels impostos de la despesa pública no té els mateixos
efectes, ja que:

a) Un augment de la despesa pública es transforma de forma certa en un augment de la demanda
agregada del país. Al contrari, una disminució d'impostos no es tradueix automàticament en
un augment de la demanda, atès que les famílies poden preferir més atresorar-ne o gastar-ne
en consum improductiu (joies, importacions).

b) Una disminució de la despesa pública es transforma en una disminució de la demanda
agregada. Al contrari, un augment dels impostos disminueix la demanda de les famílies (però
no sempre, per tal com aquestes podrien tenir un estalvi previ) i, a més, és una mesura
políticament molt impopular.

En resum, el que és important per a la política fiscal keynesiana és aconseguir els efectes volguts
(arribar al PNB de plena ocupació, sense inflació) per mitjà de la manipulació del dèficit o el superàvit
del pressupost públic. I els objectius són més segurs d'obtenir des d'un punt de vista econòmic i menys
costosos des d'arguments polítics, mitjançant la despesa pública, deixant l'ús dels impostos com a
mesura complementària.

6.5 Els instruments de la política econòmica: la política monetària

La política monetària inclou el conjunt dels instruments que actuen sobre les disponibilitats monetàries
de l'economia (massa monetària i crèdits bancaris). Abans de comentar-ne els instruments monetaris
més importants, cal recordar que aquests actuen sobre la base de l'equació de l'oferta monetària, que
ja hem vist al Cap.5 Diner i sistema financer:

També, que existeixen dos paràmetres necessaris per calcular la massa monetària necessària a
l'economia d'un país:

V = velocitat de circulació del diner
D/E = proporció que el públic vol mantenir entre les seves tinences monetàries en efectiu

(E) i els dipòsits bancaris (D)
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Els instruments es poden agrupar d'aquesta manera:

1) INSTRUMENTS GENERALS

A) MERCAT OBERT (OPEN MARKET): Són operacions financeres de compra-venda de deute
públic al sector privat (bancs, empreses i famílies) per part del Banc d'Espanya. Si compra
deute públic, el Banc d'Espanya rep els títols del deute i, a canvi, injecta diner en el sistema
monetari (s'incrementa la massa monetària). La venda de deute públic, té l'efecte contrari;
l'Estat emet títols entre el públic i, a canvi, retira diner (la massa monetària en circulació
disminueix).

Un altre tipus d'operació de mercat obert, que s'ha convertit en l'instrument principal de la
política monetària a Espanya, és la subhasta decennal de Certificats de dipòsit del Banc
d'Espanya (CEBES). El Banc d'Espanya cedeix liquidesa a canvi d'una cessió temporal (10
dies) de CEBES per part del banc que la necessita, pagant un interès que s'estableix en la
subhasta. Si el Banc d'Espanya desitja reduir la liquidesa, puja el tipus d'interès mínim al
qual està disposat a acceptar-los (v.apartat 5.4 L'oferta monetària i el diner bancari).

B) REDESCOMPTE D'EFECTES COMERCIALS (lletres): El Banc d'Espanya accepta
redescomptar als bancs un volum de lletres limitat per un "sostre" o "plafó". El descompte
d'una lletra consisteix en el fet que un banc avança a un client seu l'import d'una lletra a
favor del client menys un percentatge de descompte.

Per exemple, el banc descompta al client una lletra de 1.000 PTA al 10%, avançant-li 900
PTA, i quan arriba el venciment de la lletra, la cobra i ingressa les 1.000 PTA. Si el banc
necessita liquidesa abans del venciment, pot dur la lletra al Banc d'Espanya, el qual li re-
descompta amb un cert %, per exemple, el 8%, i li dóna, doncs, 920 PTA. Quan arriba el
venciment, el banc comercial cobra les 1.000 pts i torna l'import al Banc d'Espanya.

Si el sostre de redescompte del Banc d'Espanya augmenta, la massa monetària augmenta
(referida a un període de temps), i viceversa.

C) COEFICIENT DE CAIXA O DE RESERVES LEGALS: Al Cap.5 s'ha estudiat el paper del
coeficient de reserves r dels bancs, com a multiplicador dels dipòsits bancaris (D = R/r).
Existeix un conjunt de coeficients de retencions obligatòries, és a dir, un tant per cent dels
recursos passius (dipòsits als bancs) dels quals els bancs comercials no poden disposar
lliurement (coeficient de caixa o de reserves, d'inversió) sinó que han de ser invertits en allò
que disposa el Banc d'Espanya. Mitjançant la variació dels coeficients s'actua sobre el diner
bancari generat pel multiplicador bancari (n = 1/r). Així, si el Banc d'Espanya fixa un
coeficient més alt, el sistema bancari genera menys recursos monetaris i si l'autoritat baixa
el coeficient, el sistema bancari pot generar més recursos monetaris (amb els mateixos
dipòsits o reserves inicials).
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      Cal tenir en compte que el Banc d'Espanya realitza uns controls periódics i exhaustius del sistema5

financer (balanços, compte d'explotació, informació interna), per tal de garantir-ne el funcionament
correcte. També dicta unes "directrius" que són vinculants per als bancs sobre com han de dur a terme
la política de crèdits, riscos, morosos, insolvències, etc.

D) PRÉSTECS DE REGULACIÓ MONETÀRIA: Són quantitats que el Banc d'Espanya presta als
bancs, normalment per un sol dia, per cobrir el coeficient de caixa. És realitzen pel
procediment de subhasta. En l'actualitat, a causa de l'existència dels CEBES, són poc
utilitzats.

NOTA: Pel que fa al  TIPUS D'INTERÈS: mitjançant els mercats de subhastes monetàries esmentats,
l'autoritat monetària del Banc d'Espanya facilita disponibilitats monetàries al sistema bancari.
D'acord amb el volum subhastat, es determinarà un tipus d'interès més elevat o menys, com
a simple magnitud derivada però no instrument.

 Fins a finals dels anys 70, els bancs centrals intentaven el control de les disponibilitats
monetàries per mitjà del tipus d'interès fixat de forma preferent, atès que el sistema bancari
estava més regulat que en l'actualitat. La política monetària als anys 80 ha preferit els
controls directes o quantitatius de la massa monetària i que el tipus d'interès en sigui una
conseqüència determinada pel sistema bancari.

També cal esmentar l'existència d'un mercat monetari interbancari on els bancs o institucions
financeres que tenen excessos de liquidesa transitoris els presten a d'altres bancs que
necessiten la liquidesa (préstecs a molt curt termini). En aquest mercat també hi pot intervenir
el Banc d'Espanya.

2) INSTRUMENTS ESPECÍFICS. Estan constituïts per aquells instruments monetaris que actuen
sobre aspectes parcials o limitats de les disponibilitats líquides d'un país (al contrari dels
instruments generals que actuen sobre el volum total de la massa monetària d'un país).

Podem citar-ne els següents:

a) Acords entre cavallers (gentlemen agreements). Són acords duts a terme entre les autoritats
monetàries i els dirigents de les institucions financeres privades, que no sempre s'expressen
de forma pública o explícita, per tal que el comportament dels bancs s'ajusti a les directrius
de la política econòmica del govern.5

b) Controls selectius del tipus d'interès. Fan adaptar el flux de finançament que va cap a sectors
concrets de l'economia, per mitjà de línies especials de finançament o d'interessos
privilegiats (per exemple, per fomentar la construcció, l'exportació, els sectors en
reestructuració, etc.)
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c) Controls de crèdits, per exemple, el lliurament inicial que es fa en les compres a terminis dels
béns de consum duradors (automòbils, electrodomèstics) o el nombre màxim de mesos de
finançament.

6.6 Els instruments de la política econòmica: la política de rendes

La política de rendes inclou el conjunt d'instruments que impliquen un control directe i quantitatiu de
les variables econòmiques (especialment, els salaris i els beneficis per una banda i els preus dels
productes per una altra).

Els controls directes de preus i d'altres variables tenen una llarga tradició, fins i tot dins el capitalisme
(recordem que en èpoques de guerra o conflicte s'acostumava a realitzar una fixació dels preus del
productes de primera necessitat, juntament amb un racionament). Durant la llarga etapa d'expansió
de 1945 a 1975 també es van utilitzar amb un èxit molt desigual. En l'etapa actual del cicle econòmic,
els controls directes de preus, salaris i beneficis fixats per l'Administració pública ja no s'utilitzen en
els països desenvolupats. Recordem que en una economia de mercat competitiu els preus d'equilibri
determinats pel mecanisme de l'oferta i la demanda són eficients o òptims, per la qual cosa la fixació
d'un preu diferent del d'equilibri comportarà excessos o defectes de producció amb tensions, crisis
de venda, etc. Una altre cosa és quan el mercat no és de competència perfecta, sinó monopolista/oli-
gopolista, perquè llavors el preu ja no té un caràcter d'òptim social i apareix la regulació del
monopoli/oligopoli per part de l'Estat.

Hi ha hagut, però, una adaptació interessant dels controls de preus, salaris i beneficis: en efecte, en
l'actualitat la inflació és de costos dels inputs de la producció (salaris, primeres matèries) que es
transmeten a la resta de l'economia en forma d'augments en els preus, especialment per part de les
empreses monopolistes que volen mantenir el seu marge de beneficis, (tal com s'ha vist a l'apartat 5.7,
La inflació). Els objectius prioritaris de la política econòmica actualment són l'estabilitat de preus i
la lluita contra la inflació. Doncs bé, els instruments de les polítiques fiscal i monetària hi són
imprescindibles, però s'han de complementar amb una política de rendes que controli els preus, els
salaris i els beneficis per tal d'eliminar les expectatives inflacionàries que estan en la psicologia dels
agents econòmics (empresaris, treballadors, consumidors, Administració pública) i que són la causa
última de la inflació actual.

També és important remarcar que, en l'actualitat, el mecanisme de la política de rendes ja no és un control
directe (fixat per l'Administració pública) sinó que es realitza mitjançant d'un seguit de pactes o acords entre
les organitzacions patronals, els sindicats i l'Administració pública, en virtut dels quals s'accepta un límit
per a l'alça dels salaris i per als beneficis, com a objectiu bàsic. Però també s'hi inclouen tot un seguit
d'acords conjunturals i estructurals (reforma del mercat laboral, sistemes de pensions de jubilació i de
prestacions d'atur, formació professional  i ocupacional, foment/ajudes fiscals a la inversió, exportació,
competitivitat, investigació de les empreses, etc.), que, a part del seu caràcter important i que s'haurien de
fer igualment, representen una contrapartida per a treballadors i empresaris.
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Recordem que si els salaris es revisen anualment segons la inflació passada (real) de l'any (escala
mòbil de salaris), això realimenta la inflació i la fa créixer de forma més o menys explosiva segons
sigui l'escala mòbil de revisió de salaris. Per això, l'objectiu bàsic de la política de rendes és
aconseguir increments de salaris partint de la inflació futura que s'espera tenir, més baixa que la real
de l'any. Això fa perdre poder adquisitiu als assalariats, però també disminueix la inflació i provoca
una recuperació de la inversió productiva i de l'ocupació a mitjà termini. (v. el Cap.5.7, La inflació).

D'altra banda, encara existeix la regulació dels preus de productes sensibles de cara a la inflació
(energia, alimentació, serveis públics, inputs de l'agricultura) que permet subordinar-ne l'augment als
objectius globals de la lluita contra la inflació. Cal recordar, però, que moltes vegades es tracta de
productes en règim de monopoli/oligopoli i també que no es fa de forma directa o  coactiva sinó jugant
amb les importacions, etc. (També és important l'acció dels mecanismes de la política agrària comuna
de la UE, pel que fa a la producció agrícola).

Finalment, aquests controls, encara que permeten completar la lluita contra la inflació, no deixen
d'introduir distorsions al mecanisme del mercat com la reducció del poder adquisitiu dels salaris, cosa
que agreuja la crisi conjuntural de la demanda agregada -que ha de ser compensada amb la inversió
privada i la pública. També distorsionen el sistema de preus relatius en preconitzar augments salarials
independents de la productivitat.

6.7 La política econòmica en l'actualitat

A) SEGURETAT, VELOCITAT I PRECISIÓ DELS INSTRUMENTS UTILITZATS  EN LA
POLÍTICA ECONÒMICA

La implementació operativa de la política macroeconòmica dels governs es fa sempre amb un paquet
de mesures que engloba tot un seguit de mesures concretes i quantificades de tipus fiscal, monetari,
de rendes. En efecte, es tracta d'optimitzar la forma d'assolir els objectius fixats, ja que cada
instrument presenta unes característiques diferents respecte de a seguretat, la rapidesa i la precisió:

- Els instruments de tipus fiscal són més segurs que els de tipus monetari per aconseguir els efectes
volguts. Per exemple, una injecció de massa monetària no és segur que es transformi en un increment
de la demanda agregada, perquè les famílies poden optar per mantenir-la com a saldos monetaris
ociosos (que no arriben a la inversió productiva). Al contrari, la despesa pública sempre provoca un
augment de la demanda agregada.

- La política monetària, contràriament, és molt més ràpida per assolir efectes que els instruments
fiscals, els quals, a més a més, necessiten un període legal més llarg: l'aprovació del pressupost públic
es fa un cop a l'any. Per tant, és difícil fer-hi modificacions un cop s'ha aprovat.

- La política fiscal és molt més precisa en els efectes aconseguits que la política monetària, ja que es
poden quantificar molt millor els efectes sobre la demanda agregada i el PNB.
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      Avui dia, els governs només determinen la política fiscal. La política monetària és fixada pels6

bancs centrals amb independència, almenys des d'un punt de vista jurídic, dels governs. Tal com passa
amb el Banc d'Espanya després de la reforma del seu estatut jurídic l'any 1994.

Tot això explica que, a la pràctica de la política econòmica, els governs sempre afegeixen un paquet
de mesures concretes i quantificades de tipus fiscal i monetari, per tal d'optimitzar els objectius que
volen assolir i la seguretat, la rapidesa i la precisió amb què ho volen fer.6

B) DUES FILOSOFIES CONTRAPOSADES: KEYNESIANISME VERSUS MONETARISME

És molt important de no confondre els instruments utilitzats en la política econòmica (política fiscal,
monetària) amb les filosofies (punts de vista, ideologies, etc.) o escoles del pensament econòmic que
hi ha darrera les decisions de la política econòmica, malgrat que tinguin noms semblants.

1. EL KEYNESIANISME. Keynes i els seus seguidors no eren contraris a l'economia de mercat com
a mecanisme econòmic fonamental d'actuació descentralitzada, regulat bàsicament per l'oferta i la
demanda, en els mercats de béns i factors. Tanmateix, hi van introduir dues puntualitzacions
fonamentals del comportament:

       - Una economia de mercat pot trobar-se en equilibri macroeconòmic, però per sota de la plena
ocupació;

       - Una economia de mercat tendeix a la fluctuació o la inestabilitat a causa de les oscil·lacions
de la inversió privada dels empresaris, tal com s'ha vist al tema 3: El model de Keynes.

De tot això, arriben a la conclusió important que el govern té la responsabilitat de manipular
activament la demanda agregada per tal de: 1r) dur l'economia al nivell de la plena ocupació; 2n)
compensar la inestabilitat del cicle per mantenir una trajectòria de creixement estable i de plena
ocupació. Per fer-ho, com hem vist, es fan servir instruments de tipus fiscal (preferentment), de tipus
monetari (que es complementen amb la política de rendes salarials i de preus -davant la inflació dels
costos) i actuacions a llarg termini que eliminen els obstacles per al creixement.

2. EL MONETARISME. Agrupat sota la moderna Escola de Chicago, amb el seu líder Milton
Friedman, continua el pensament dels economistes clàssics:

       - Una economia de mercat assoleix (sense traves externes) l'eficiència econòmica i l'equilibri
econòmic amb la plena ocupació. 

       - L'economia de mercat tendeix a la plena ocupació i al creixement estable a llarg termini,
almenys, si l'oferta monetària s'adapta al creixement de la renda real a llarg termini.

És a dir, que a la coneguda equació quantitativa del diner
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(explicada al Cap.5, Diner i sistema financer), l'oferta monetària (M) és l'únic determinant sistemàtic
del nivell de preus (P) i del creixement de la renda nominal (P· Q), perquè la velocitat de circulació
del diner (V) és, aproximadament, constant i la producció real (Q) no es pot manipular amb el
pressupost públic i/o la política monetària, sinó que depèn de les condicions del mercat. Per tant, si
l'economia ja tendeix, per si sola i gràcies al mercat, a assolir Q = Q  de plena ocupació -almenysp

a llarg termini-, qualsevol manipulació de M només provoca l'augment del nivell de preus (P). Per
tant, la conclusió és que no cal lluitar contra el cicle econòmic, sinó liberalitzar al màxim l'economia
de mercat i optimitzar-ne les possibilitats de creixement a llarg termini. Conseqüentment, també
admeten una política fiscal: la de l'equilibri pressupostari; i una de monetària: el creixement de M
amb una taxa anual constant, d'acord amb el ritme de creixement de la producció de plena ocupació.

COMENTARI. Com veiem, les dues filosofies econòmiques es basen en supòsits contraposats de
l'economia de mercat. La pràctica actual de la política econòmica no indica que cap de les dues sigui
l'hegemònica. Tenen, però, elements de crítica valuosos:

- la trampa de la liquidesa o crítica keynesiana de la política monetària pura. Diu que, en certs casos,
l'augment de la quantitat de diner no es tradueix en una baixa de l'interès i, per tant, no implica un
augment de la inversió.

- La saturació o crítica monetarista de la política fiscal keynesiana. Afirma que els dèficits elevats del
sector públic desplacen la inversió privada cap a la compra de deute públic, a causa dels tipus d'interès
elevats que té (efecte crowding out o efecte expulsió).



% INTERÈS
DEMANDA D'INVERSIO
(/ % RENDIMENT DE LA INVERSIÓ 
o Eficiència marginal de la inversió)

INVERSIÓ REAL
DESITJADA PELS EMPRESARIS

Disminució
de la inversió

i2

i1

Increment
de l'interès

L'entorn macroeconòmic de l'empresa112

Com veiem, la bondat d'aquests arguments es basa en la forma i el pendent de les corbes d'eficiència
marginal de la inversió i de preferència per la liquidesa. Tanmateix, els estudis empírics, estadístics
i economètrics fets sobre aquestes característiques no han permès d'arribar a conclusions acceptades
per totes les escoles del pensament econòmic. La controvèrsia es repeteix en qualsevol contrastació
empírica d'una teoria o un model econòmic, a causa de la dificultat intrínseca per fer comprovacions
experimentals objectives.

C) QUINA ÉS LA POLÍTICA ECONÒMICA MÉS INDICADA PER A LA SITUACIÓ ACTUAL?

L'evidència empírica no és concloent sobre la bondat de les filosofies principals de la política
econòmica: els monetaristes asseguren que la velocitat de circulació del diner (V) és molt més estable
que el multiplicador keynesià; justament el contrari del que afirmen els seguidors de l'escola de
Keynes. Les anàlisis economètriques diuen que hi ha una correlació entre M i P · Q. Però, com és
habitual en les contrastacions de les teories econòmiques per mitjà de l'anàlisi estadística, això no ens
informa de quina variable és la causa i quina variable és l'efecte.

En la situació econòmica actual (atur, inflació, desequilibri de la balança de pagaments), les mesures
de política econòmica més utilitzades pels governs de l'OCDE (que agrupa els països capitalistes
desenvolupats) són les següents:

       - Una política fiscal amb un lleuger dèficit públic (menor que un 5 % del PNB) per no enfonsar
la demanda agregada i anar reduint el dèficit fins a zero, al cap d'uns anys. A més a més, un
interès creixent per millorar l'eficiència de la inversió i la despesa públiques (per mitjà de
l'anomenada anàlisi cost-benefici, que compara el cost social de cada projecte d'inversió amb
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el benefici social total). És a dir, no n'hi ha prou de gastar més en termes agregats, sinó que
cada projecte de despesa s'ha de justificar per la seva rendibilitat social.

       - Una política monetària restrictiva que comporta una deflació dels preus i no alimenta la
inflació existent, sobretot de forma gradual a mitjà i llarg termini.

       - Una política de rendes, complementària de la monetària, que limita els augments de salaris
(i de vegades, de preus) i frena la inflació de costos.

       - Una política activa d'equilibri de la balança de pagaments, si no n'hi ha prou amb les
anteriors. Pren com a punt de partida l'existència d'uns tipus de canvi de les divises, que els
governs respecten com una tendència a llarg termini. Llavors, s'actua mitjançant el foment
i el finançament de les exportacions i el control de les importacions, sobretot de les
energètiques (estalvi energètic).

Com podem veure, és una política eclèctica i possibilista, encara que l'objectiu principal és sempre
la lluita contra la inflació, a la qual se subordina l'assoliment de la plena ocupació. Amb aquestes
mesures es pretén d'esmenar la base econòmica i de recuperar una taxa de creixement a llarg termini
més alta, a partir de la dinàmica pròpia de les forces del mercat. Sobretot, basant-se en la
flexibilització de les relacions laborals i financeres, la innovació tecnològica i la creació de petites i
mitjanes empreses innovadores.

Finalment, hi ha un consens perquè les mesures de política econòmica siguin tan estables (en el temps)
com sigui possible i, si són discrecionals, que siguin instrumentades gradualment i no bruscament
(l'stop and go provoca canvis bruscos de la demanda agregada i de les disponibilitats monetàries) i que
l'ajustament es busqui a llarg termini, millor que a curt.

L'aplicació d'aquestes polítiques antiinflacionàries com a objectiu bàsic, a partir de 1975, va permetre
ja des d'inicis de la dècada dels 80 una recuperació de la inversió i del creixement del PNB, en
principi als EUA i després a Europa. A Espanya, els efectes de la política econòmica antiinflacionària
es van començar a notar a partir de 1983-1984 en termes d'inversió i de PNB i a partir de 1986 en
termes d'ocupació. Aquesta fase de recuperació va durar fins al 1990-1991 (emmascarada a Espanya
per les inversions intenses del 1992). 

L'any 1993 ens trobàrem altre cop com a l'inici de la recessió de la segona meitat dels 70, però amb
la diferència important que els nivells d'inflació són més baixos i controlats (no existeix, doncs, un
nivell d'stagflation o coexistència d'un estancament de l'activitat econòmica del PNB amb una taxa
molt elevada d'inflació) i poden permetre l'aplicació d'unes polítiques expansives (limitades, però,
per la coordinació necessària entre els grans pols de l'economia mundial: Estats Units, Unió Europea
-Alemanya especialment- i Japó).
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.Annex La política econòmica global: interdependència entre la política fiscal i la política
monetària

En resum, la política monetària controla l'oferta monetària total disponible en un país per mitjà dels
instruments indicats (open market, subhastes als mercats monetaris, sostres al redescompte d'efectes
bancaris, etc.). Però aquesta oferta, com s'ha vist a l'apartat 5.4, L'oferta monetària i el diner
bancari, determina un interès d'equilibri 

Però, aleshores, aquest interès,   determina les expectatives d'inversió dels empresaris, ja que
aquests confronten la TAXA DE RENDIMENT ESPERAT DE LA INVERSIÓ (o eficiència marginal
de la inversió, EMI) amb la taxa d'interès que s'ha de pagar pels préstecs financers. És a dir, la
inversió real que volen fer els empresaris (i , segons el model de Keynes) depèn de la políticao

monetària (de la massa monetària) que dicta el Govern!.

Si recordem el que hem estudiat al model de Keynes, tenim la seqüència contrària: si el govern vol
augmentar la producció i la renda real de l'economia (per tal de finançar el deute del pressupost
públic), això té un efecte total sobre la massa monetària total i pot realimentar la inflació de demanda.

Per tot això, la política econòmica global ha de tenir en compte que les magnituds reals i les
monetàries estan interrelacionades:
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A) LA POLÍTICA MONETÀRIA (massa monetària, taxa d'interès) actua sobre 
L'ECONOMIA REAL (PNB, inversió, atur, etc.)

Si volem disminuir la inflació (índex P de preus a l'equació M.v = P.Q), aleshores s'ha de
disminuir la massa monetària M (i el dèficit públic). Però, com s'ha vist

si M  això fa que baixin la M  i la M , aleshores P  i també r . En augmentar la taxat e

d'interès financer la inversió (i ) que volen fer els empresaris baixa i aixó fa disminuir el PNBo

d'equilibri (segons el model de Keynes) i augmentar l'atur/la desocupació del país.

B) L'ECONOMIA REAL INFLUEIX SOBRE LES MAGNITUDS MONETÀRIES

Si volem augmentar el PNB real cap al PNB de plena ocupació, la demanda d'inversió dels
empresaris i  no és suficient. Això genera un dèficit públic, com s'ha vist a l'apartat 6.3,  Lao

política pressupostària o fiscal, per tal "d'omplir" la bretxa deflacionària. Però aquest dèficit,
per tal de finançar-se, augmenta la massa monetària total i això alimenta la inflació de
demanda.

Els models globals de política econòmica tenen en compte, doncs, els dos efectes recíprocs
de les magnituds monetàries sobre les reals i viceversa. Per mitjà d'aquests models es
determina el doble equilibri macroeconòmic de l'economia.  A tall només d'exemple, d'acord
amb les equacions ja estudiades als Cap.5 i 6; podem representar un model global així:

a on  V, i , ,  són paràmetres. És un sistema de 4 equacions amb 8 incògnites  y, t, i, g,o

r, M,  P i Q. Per tal de resoldre'l, la política econòmica del govern parametritza:

y = y  PNB o renda de plena ocupacióp
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nivell de preus/inflació volguda

g = t pressupost públic equilibrat

i determina  i (inversió), r (tipus d'interés)  i M (oferta monetària)  d'equilibri monetari i real.

En resum, els models d'anàlisi macroeconòmics han d'integrar tant les variables "reals" com les de
tipus monetari, per tal que les accions empreses per la Política Econòmica dels governs siguin més
eficients i operatives.
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