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PRESENTACIÓ

Treballar més i estalviar més és una manera eficaç de millorar el

benestar individual i col·lectiu que pocs discutiran. Tampoc no és proba-

ble que argumentar la racionalitat de mantenir les finances sanejades

provoqui gaire controvèrsia. No obstant això, també és veritat que

aquest tipus de normes econòmico-morals han perdut força. Ja sigui pels

anys en què l’enriquiment ràpid i especulatiu –a Espanya i al món

desenvolupat– semblava que s’imposés com a norma universal dels ne-

gocis i de les finances, ja sigui per la creença que els profunds canvis es-

tructurals en què ens hem endinsat relativitzen antigues lleis o preceptes

econòmics.

En una situació de més serenitat, sembla oportú tornar a revisar la

base sobre la qual s’assenta l’actuació econòmica, pública i privada. En

aquest context, el Servei d’Estudis de ”la Caixa” ha cregut convenient pu-

blicar dos documents diferents però que apunten en la mateixa línia.

L’autor de totes dues obres és el professor James M. Buchanan, economis-

ta que l’any 1986 va obtenir el Premi Nobel en la seva especialitat pels

seus estudis en el camp de la teoria de l’elecció pública, que aplica l’anà-

lisi econòmica a la política.

El primer estudi es titula «Ètica i progrés econòmic» i constitueix la

primera part del llibre «Ethics and Economic Progress», aparegut el 1994.

Es tracta del text revisat de tres conferències donades l’octubre de 1991.

La traducció l’ha feta el Dr. José Antonio García-Durán de Lara, catedrà-

tic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. El punt de parti-

da és l’ètica del treball, presa en la més pura tradició protestant calvinis-

ta. Concretament, l’autor sosté que el benestar econòmic de qualsevol de

nosaltres depèn de la nostra actitud envers el treball i l’estalvi. Una socie-

tat on predomini una alta inclinació al treball i a l’estalvi serà sempre
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una societat més pròspera que una altra menys motivada en aquest sen-

tit. Són veritats intuïtives, però que no són fàcils d’argumentar partint

dels postulats econòmics habituals. Per demostrar-ho, el professor Bucha-

nan qüestiona algun element bàsic de la teoria econòmica actual. S’ha

de destacar que la fonamentació de la seva anàlisi és exclusivament

positiva, en el sentit que únicament pretén aclarir els efectes d’una deter-

minada ètica econòmica.

El segon treball, «Perspectives per a les limitacions constitucionals dels

dèficits pressupostaris» és la transcripció d’una conferència que va pro-

nunciar el professor Buchanan a l’auditori de la seu social de ”la Caixa”

el desembre de 1987. A pesar de la seva llunyania en el temps, l’argu-

mentació continua sent vàlida i el tema és de gran actualitat: el pro-

blema dels enormes dèficits públics generats sobretot a partir de la dè-

cada dels setanta. La dissertació se centra als Estats Units, el país que el

conferenciant coneix més bé, però la qüestió és comuna a moltes altres

economies, incloent-hi, naturalment, la nostra.

L’autor atribueix l’origen dels mals dels dèficits públics endèmics a la

política fiscal de la revolució keynesiana, la qual va fer que periclités la

idea que calia equilibrar els pressupostos. Declara que els polítics, en el

sistema democràtic, tenen una tendència natural a incórrer en dèficits

pressupostaris. Per constrarestar això, proposa, a part de restaurar el

principi moral de condemnar els dèficits públics en períodes que no

siguin d’emergència, una esmena a la constitució que exigeixi que el

pressupost del Govern dels Estats Units sigui equilibrat.

Recentment, el primer trimestre d’enguany, el Partit Republicà dels Es-

tats Units va sotmetre a votació una proposta d’esmena constitucional

per prohibir dèficits públics a partir de l’any 2002, només amb l’excepció

d’una guerra o de l’autorització de tres cinquenes parts dels dos cossos

del Congrés. Aquesta iniciativa legislativa va ser aprovada per la
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Cambra de Representants, però no va obtenir prou suport al Senat. Fa uns

dies, però, el president Clinton va anunciar la intenció d’equilibrar el pres-

supost dels Estats Units, en plena sintonia amb la preocupació col·lectiva

sobre el sentit d’incórrer, un any darrera l’altre, en desequilibris pressu-

postaris. Com es pot comprovar, el tema no podia ser més d’actualitat.

Aquests documents no esgoten, per descomptat, els temes tractats, sinó

que més aviat n’obren de nous. Esperem que els lectors, tant els econo-

mistes com els no-economistes, considerin aquestes pàgines apassio-

nants, o almenys, interessants. En qualsevol cas, creiem que no hi ha cap

recepta màgica per a les dificultats amb les quals s’ha d’enfrontar l’eco-

nomia espanyola, i que les solucions provindran, més aviat, d’una con-

junció d’esforços. Per això confiem que les idees que figuren en el tercer

número d’aquesta col·lecció constitueixin una aportació al debat sobre

aquests temes.

Josep M. Carrau

Director del Servei d’Estudis

Juliol de 1995
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Capítol 1
TOTS HAURÍEM DE TREBALLAR MÉS: 
EL VALOR ECONÒMIC DE L’ÈTICA DEL TREBALL

I. Introducció

■ Els membres d’una societat on existeixi una sòlida ètica del treball tindran

més benestar material que els d’una societat on aquesta ètica sigui dèbil o

no existeixi. Aquesta proposició seria acceptada sense discussió per perso-

nes que no es classifiquin a si mateixes com a economistes professionals.

Els economistes, en canvi, troben que aquesta proposició és difícil d’incor-

porar a la seva ortodòxia analítica. ¿Per què ha d’estar més bé una persona,

en termes de la seva pròpia valoració, pel fet que aquells amb qui es rela-

ciona econòmicament en economia treballin més? ¿Què hi ha en la teoria

econòmica bàsica que ens permeti proporcionar una fonamentació lògica a

la intuïció que s’ha presentat?

■ Aquestes són les preguntes que em van fer reflexionar. A la secció II pre-

sento els detalls autobiogràfics. La secció III estableix els supòsits mínims

de definició i de clarificació que permeten replantejar les qüestions de

manera tractable per a l’anàlisi econòmica detallada. A la secció IV s’ad-

dueix que una resposta directa l’ofereix el clàssic principi d’Adam Smith

que relaciona la divisió del treball amb l’amplitud del mercat. No obstant

això, com suggereix la secció V, aquesta resposta pot no ser coherent amb

el principi neoclàssic de la distribució, que alhora forma part de la saviesa

heretada. A la secció VI resolc l’aparent contradicció eliminant, de l’anàlisi de

l’economia de producció-intercanvi, el postulat de rendiments constants. La

introducció de rendiments creixents generalitzats o per al conjunt de l’eco-

nomia proporciona un fonament lògic a la intuïció inicial, encara que ales-
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hores es puguin discutir algunes propietats d’optimitat de l’equilibri com-

petitiu.

■ Si de fet existeix una externalitat al marge de decisió entre lleure i treball,

¿com es pot internalitzar aquesta font potencial d’ineficàcia? La secció VII

suggereix que la internalització mitjançant normes ètiques pot haver ofert

almenys una solució parcial. En aquesta secció i al final del capítol, argu-

mento que en l’ètica del treball hi ha una constant econòmica demostrable,

que es pot donar suport analític a la intuïció inicial dels no-economistes

sobre la base de l’aplicació del principi de Smith en un marc de rendiments

creixents generalitzats i que, en un sentit, la presència d’una ètica del tre-

ball en la nostra herència cultural pot reflectir un reconeixement indirecte

d’aquesta relació.

II. Futbol i nous: una història personal

■ Començaré la meva discussió sobre l’ètica del treball explicant els orí-

gens del meu interès pel tema, una història personal que ja he explicat en

versions prèvies d’aquesta argumentació (Buchanan, 1989). Els qui cone-

guin alguna cosa de la meva carrera reconeixeran que el programa d’in-

vestigació específic sobre l’anàlisi econòmica de l’ètica és una evolució

relativament recent dels meus interessos. Aquest programa no és resultat

directe de l’elecció pública, ni de la filosofia política, ni de l’anàlisi econò-

mica constitucional, temes tractats en el meu treball anterior, encara que

hi hagi interseccions evidents entre ells, sobretot amb l’últim.

■ Durant el cap de setmana del 3 al 4 de gener de 1987, hi havia progra-

mats quatre partits de futbol americà professional. M’encanta veure futbol

professional per televisió, de manera que les meves preferències em sugge-

rien que mirés els quatre partits. Però em sentia molt culpable pel fet d’es-

tar planejant passar gairebé quinze hores del cap de setmana assegut a la
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butaca. Estava molt preocupat davant la perspectiva de «perdre» un temps

valuós.

■ Era a la meva casa de camp de les muntanyes de Virgínia, i vaig recordar que

feia unes setmanes havia tingut una bona collita de nous d’un arbre del jardí.

Com potser ja sap el lector, les nous constitueixen complements deliciosos

per als pastissos i galetes casolanes, però són difícils d’obrir. Va resultar, però,

que les nous eren la resposta a les meves pregàries. Se’m va acudir que podia

agafar alguns bols, unes tenalles, un martell i un antiga planxa metàl·lica, de

manera que durant totes les hores que mirés el futbol pogués anar obrint

nous. En dos dies vaig omplir unes quantes gerres de nous, i així no en vaig

haver de comprar. Em vaig sorprendre molt quan em vaig adonar que la feina

d’obrir les nous m’havia esborrat la mala consciència de passar-me hores

mirant la televisió. Sens dubte m’ho passava bé contemplant l’espectacle, però

alhora estava fent una activitat que em permetia no «perdre» tot el temps.

■ El procés d’autoexamen psicològic, tant durant els fets com més tard, va

donar lloc a la meva reflexió sobre el contingut econòmic de l’ètica del 

treball. Era evident que estava restringit per un principi ètic intern, que feia

que em costés molt respondre a les meves preferències. Quan va aparèixer

davant meu la perspectiva de dedicar-me a la pura «vagància» vaig tenir un

autèntic sentiment de culpa, que se’m repeteix en totes les ocasions sem-

blants. Però aquesta culpa va desaparèixer de seguida així que em va ser

possible fer alguna feina, encara que fos una feina que estava més enllà de

les activitats de la meva existència (i que, per descomptat, en un sentit d’a-

vantatge comparatiu, continuava sent «no-econòmica»).

■ Pregunta: Aquest precepte ètic profundament arrelat, potser present en

part a causa d’haver-me criat en una tradició presbiteriana, escocesa-irlan-

desa del Tennessee mitjà, ¿és simplement un residu d’una època anterior

que podia haver estat necessari per a la supervivència en una marc de sub-

sistència i, per tant, sense cap sentit o valor en una economia moderna i
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complexa? ¿O és que aquesta ètica del treball que, de vegades, em fa qües-

tionar clarament les meves preferències de no treballar, manté el seu valor i

sentit econòmic, fins i tot en l’economia de finals del segle XX?

III. Aclariment del tema

■ La pregunta plantejada és un repte, però, abans de buscar-ne la resposta,

cal posar-se el barret d’economista i situar la pregunta en un model abstrac-

te dissenyat de manera que es puguin aïllar els trets rellevants. En termes

generals, la pregunta és: ¿Estaran més bé els participants d’una economia

quan comparteixen un compromís ètic de treball dur que no pas si aquest

compromís no existeix? Com ja suggereix el títol d’aquest capítol, la meva

resposta és afirmativa, però cal que faci una argumentació convincent.

■ Hi ha un significat comú de «més treball» que implica diverses dimen-

sions d’ajust: hores, dies, setmanes, mesos, anys de treball; producció per uni-

tat de temps, per hora, per dia, per setmana, etcètera; qualitat de l’esforç de

treball per la qualitat del producte i altres elements. Per simplificar la pre-

gunta em centraré tan sols en la dimensió temporal. Per l’opció de «treballar

més» em referiré a la decisió individual de fer-ho més hores per setmana, més

setmanes per any, o més anys per carrera. Suposaré que la producció per

unitat de temps no canvia amb la variació del temps treballat, i suposaré tam-

bé que la qualitat del treball és invariable sigui quin sigui el temps treballat.

A més, suposaré que l’individu no està institucionalment coaccionat pel

que fa a la dimensió del seu temps de treball; és a dir, assumeixo que l’indi-

vidu pot escollir voluntàriament el nombre d’hores per setmana, de setma-

nes per any, o d’anys per vida professional, treballats. És cert que, en reali-

tat, hi ha moltes restriccions institucionals que limiten l’elecció voluntària

del temps de treball, com hores per setmana estipulades, setmanes per anys,

edats de retir, etcètera. Però, gairebé en tots els casos, alguns aspectes de la

dimensió temporal queden dins del conjunt d’elecció de l’individu.
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■ He reduït la pregunta a la següent: ¿Estan més bé els participants en una

economia si comparteixen un precepte ètic que els fa treballar més hores

per setmana o més setmanes per any que no pas si no el tenen? Com a pas

següent, cal definir amb precisió què implica exactament la decisió d’apor-

tar més temps de treball. La meva definició d’això és molt directa, i està

totalment d’acord amb la utilització normal dels termes. Quan una persona

aporta més temps de treball, quan amplia el nombre d’hores treballades a la

setmana, hi ha un augment corresponent de la retribució, sou o salari rebut

com a renda per l’oferent de treball. L’individu produeix més valor econò-

mic per a qui li doni un lloc de treball i, a canvi d’aquest valor més gran de

l’input ofert, rep un augment de sou total que si vol pot gastar en béns i

serveis finals de l’economia.

■ La definició del que vol dir exactament més temps de treball sembla cla-

ra, però exclou moltes coses que amb una mica més de rigor podríem con-

siderar com a treball. La definició restringeix el significat de més treball a

més temps ofert a canvi del pagament d’un sou en el mercat. L’individu que

«treballa molt» o «dedica més hores» a millorar la seva tècnica com a jugador

de golf o de tennis no està incrementant l’oferta d’esforç al nexe econòmic.

Per tant, en relació amb el que ens ocupa, dedicar més temps al golf és

equivalent a dedicar més temps a seure en una butaca. El marge crític està

situat entre l’oferta de treball al mercat i totes les altres ocupacions del

temps de l’individu. Per a un individu, per descomptat, el temps dedicat a

perfeccionar el seu joc de golf li pot proporcionar un valor igual o superior

al valor dels béns que podria obtenir amb la renda salarial obtinguda oferint

al mercat un temps comparable. Però l’individu només col·loca un valor en

el mercat que pot ser de valor potencial per a altres, quan proporciona

input al mercat.

■ Per acabar d’aclarir el tema cal una qualificació final de l’anàlisi. Supo-

so que les institucions de l’economia general, anomenades de vegades ins-

titucions macroeconòmiques, operen de tal manera que permeten que l’e-
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lecció voluntària de les persones referent als subministrament d’esforç de

treball es faci sense ruptura institucional. Com que l’individu que ofereix

treball al mercat rep a canvi una renda que, en principi, pot comprar un

valor de la producció igual al valor de l’input ofert, qualsevol incapacitat

de l’economia agregada per absorbir canvis de l’oferta d’esforç s’ha de re-

ferir directament a un error institucional, que és d’imaginar que es podrà

corregir. Qualsevol argumentació en el sentit que, com que només hi ha

una demanda de treball determinada, qualsevol increment de l’oferta crea-

rà desocupació, segurament és errònia i no requereix un tractament

ampli. Deixo per als que es classifiquen a si mateixos com a macroecono-

mistes, la discussió dels ajustos institucionals necessaris per a l’estabilitat

macroagregada (vegeu el capítol 2, secció III, on prossegueix aquesta dis-

cussió).

IV. La divisió del treball i l’amplitud del mercat

■ Demano disculpes per aquest revolt tan tediós sobre definicions i quali-

ficacions. Ja és hora d’entrar en l’argumentació de fons. Com ja deu haver

quedat clar, la qüestió es refereix ara al valor de més treball, o de més tre-

ball del que les nostres simples preferències poguessin dictar. ¿Estem més

bé quan tots treballem més? Dit d’una altra manera: ¿per què m’hauria de

preocupar per si vostè treballa molt o pel que treballi qualsevol altra per-

sona?

■ Confrontat amb una pregunta semblant, el meu procediment consisteix

a examinar la contribució a la resposta que pugui fer la teoria econòmica

convencional. Com per a molts economistes, aquesta anàlisi comporta dues

fases. Primer es tracta de recordar el que Adam Smith hagués pogut dir

sobre el tema. Després s’ha de mirar el que diuen els manuals moderns. Si

Adam Smith és molt clar respecte al tema, els manuals moderns sembla que

ofereixen respostes contradictòries, cosa que pot ser sorprenent.
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■ Primer em centraré en Adam Smith. En el seu gran llibre La riquesa de

les nacions, publicat el 1776, localitza i identifica com a principal font de

productivitat d’una economia (o d’un país) l’explotació efectiva de la divi-

sió o especialització del treball. Si bé les persones difereixen relativament

poc en la seva capacitat bàsica per produir valor econòmic, com creia el

mateix Smith, podrien incrementar en gran mesura la seva productivitat si

s’especialitzessin, és a dir, si diferents persones fessin coses diferents. En

conjunt, es pot generar molt més valor en una economia en què diferents

persones, o grups de persones, produeixen béns diferents i se’ls inter-

canvien.

■ Imaginem, com a exercici mental, que una persona intentés produir de

tot pel seu compte, sense interacció econòmica amb els altres. ¿Quant po-

dria produir una persona en total independència del nexe econòmic? La

vida d’aquesta persona seria solitària, avorrida, embrutidora i breu, per fer

servir la descripció de Thomas Hobbes en un context diferent. Hi podríem

afegir la paraula «esgotadora», ja que el valor de la producció que es podria

aconseguir amb el màxim input de treball a penes bastaria per assegurar la

supervivència.

■ La coneguda història de l’Oest americà, alliberada d’alguns aspectes

romàntics, ens ofereix una bona base per pensar en els beneficis de la divi-

sió del treball i de l’intercanvi. Una granja aïllada de la frontera es veia obli-

gada a ser autosuficient en moltes de les seves activitats. Però aquesta

genuïna independència d’altres, aquesta producció domèstica, s’aconseguia

al preu d’un nivell molt baix de comoditats. A mesura que altres famílies

s’instal·laven a prop de la granja i es formava una ciutat, augmentava l’espe-

cialització. I la productivitat millorava de forma sorprenent, perquè ara la

gent podia dedicar tot el seu temps, o gairebé tot, a una activitat. No obs-

tant això, durant els primers anys, fins i tot després de l’establiment d’una

ciutat, la mateixa persona podia fer de barber i de cirurgià, com hem vist

en els westerns. Però fins i tot aquest acord parcial era molt més productiu
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que el que requeria que cada família fes aquests serveis i molts d’altres. A

mesura que la ciutat creixia, a mesura que s’ampliava el nexe econòmic, la

productivitat tornava a augmentar, quan els barbers i els cirurgians troba-

ven clientela suficient per especialitzar-se.

■ Tota la tecnologia de la producció canvia a mesura que avança l’espe-

cialització, i a mesura que augmenta el nombre d’oferents i de demandants.

En el registre històric que coneixem, les innovacions en transport i en

comunicacions van precedir i van seguir els increments d’especialització.

Els individus i les famílies van arribar a acceptar la interconnexió complexa

del nexe d’un mercat com un fenomen natural. Avui dia, gairebé ningú no

presta atenció a la seva dependència gairebé total de les altres persones

que participen en el mercat, ja sigui proper o llunyà. La gent espera poder

vendre els seus propis recursos, el més important dels quals és el temps de

treball, a canvi d’un sou o salari, o d’un altre tipus de retribució, i a més es-

pera poder comprar els articles preferits al magatzem o al supermercat

local. En l’economia actual, la família es troba a tal distància sòcio-econòmi-

ca de la família de la frontera que la comprensió del procés històric, ni que

sigui com a idea, no entra en la mentalitat corrent.

■ No obstant això, en el terreny de la conjectura no hi ha cap motiu per

pensar que els avantatges de l’especialització i de la divisió del treball s’es-

gotin arribats a un cert punt en la xarxa d’interdependència. Smith va

avançar, com a principi general, la idea que la divisió del treball depèn de

l’amplitud del mercat. Per tant, ¿per què qualsevol xarxa de mercat hauria

d’anar més enllà d’aquest punt en què una especialització més gran deixés

d’oferir avantatges econòmics?

■ Si es reconeix que els avantatges de l’especialització no s’esgoten, ales-

hores la proposició bàsica de Smith es pot aplicar directament a la qüestió

plantejada abans. ¿Què passa quan treballem més, quan oferim més hores per

setmana al mercat a canvi d’un increment del nostre salari net que podem
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gastar en una quantitat més gran de béns i de serveis? La resposta és òbvia:

augmentem la dimensió del mercat, la xarxa d’interdependència econòmi-

ca. A tall d’exemple, si una persona dobla el nombre d’hores de treball set-

manals i porta a casa un salari doble del d’abans, cosa que li permet com-

prar uns béns i uns serveis per un valor doble del d’abans, la seva acció

equival en tots sentits a l’addició d’una altra persona al nexe d’intercanvi,

una persona amb, precisament, la mateixa capacitat.

■ Aquest lligam directe entre les ofertes d’inputs al mercat –en el nostre

cas, hores de treball– i la dimensió del mateix mercat, ens permet establir

la connexió entre l’esforç del treball i els avantatges de l’especialització.

Oferir al mercat més hores de treball per setmana implica un mercat més

ampli, i un mercat més ampli significa que pot augmentar-se l’especialitza-

ció, amb increments generalitzats de la productivitat de tota l’economia. Per

tant, de fet, el meu benestar augmenta si altres en l’economia treballen més,

per la senzilla raó que els meus propis inputs, independentment de quants

decideixi oferir-ne, compraran en últim terme una quantitat de producció

més gran que no pas si altres persones oferissin menys hores al mercat.

■ Que el lector faci un simple experiment mental. Imagineu-vos en una

nau espacial i que heu de decidir aterrar per convertir-vos en resident per-

manent en un de dos planetes, A o B. Aquests planetes tenen economies

que estan organitzades mitjançant mercats, amb característiques semblants

pel que fa a la població i als recursos naturals, però amb una diferència

molt gran. Al planeta A les persones treballen, com a mitjana, quaranta

hores setmanals. En comparació, al planeta B les persones treballen, com a

mitjana, vint hores setmanals. ¿Quin dels dos planetes escolliria? Si només

té en compte la seva pròpia conveniència, és evident que escollirà ser parti-

cipant de l’economia del planeta A, on les persones treballen més, per la

senzilla raó que, independentment de la quantitat del seu treball, de quant

ofereixi al mercat, el valor de producció comprable per unitat d’input serà

més gran que el del planeta B. L’especialització s’amplia més perquè l’eco-
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nomia és més gran; la tecnologia aplicable al planeta A no pot ser utilitzada

al planeta B. Qualsevol article final de consum, un llapis, per exemple, pot

requerir el valor d’un minut de temps de treball al planeta A, mentre que al

planeta B pot requerir el valor de tres minuts de temps de treball.

V. Equilibri competitiu i rendiments constants

■ Al meu entendre, l’argumentació d’Adam Smith és totalment convincent.

Per fer justícia als meus col·legues economistes, he d’afegir que gairebé tots

els economistes acceptarien el raonament tal com s’ha presentat fins ara.

De fet, als capítols introductoris dels manuals més elementals s’hi troben

referències als avantatges de la interdependència econòmica. S’hi subratllen

els guanys de productivitat resultat de la divisió i especialització dels recur-

sos a les àmplies xarxes de mercat. En les seves implicacions, aquests ele-

ments introductoris de l’anàlisi econòmica no entren en conflicte amb la

proposició bàsica d’Adam Smith.

■ No obstant això, com ja s’ha assenyalat, el corpus de la teoria econòmica

estàndard ofereix respostes contradictòries a la qüestió que estem discu-

tint. Al capítol I, com ja s’ha indicat, la resposta de manual és afirmativa,

és a dir, que tots estaríem més bé si treballéssim més, i per les raons 

que s’han explicat abans. Però a mesura que avancem en el llibre, per

exemple, fins a un hipotètic «capítol 17», ens trobem amb una histò-

ria diferent. Arribats a aquest punt, el saber analític convencional sem-

bla que rebutja la proposició de Smith. La discussió del «capítol 17» sugge-

reix que no podem estar més bé treballant més del que ens dictin les nos-

tres preferències. L’anàlisi suggereix que una ètica del treball, com a tal,

no té contingut econòmic. Faig servir la metàfora «capítol 17» per referir-

me a la teoria de la distribució de l’anàlisi econòmica convencional. En

aquest punt pot ser útil un breu resum de la història de les idees eco-

nòmiques.
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■ Adam Smith i els seus col·legues economistes clàssics no van elaborar

una teoria de la distribució del tot acceptable. Amb algunes limitacions, van

ser capaços d’elaborar una teoria de l’assignació de recursos i una teoria del

valor. Van argumentar que els preus relatius van units als costos relatius de

producció, de manera que les desviacions respecte als «preus naturals»

posen en moviment forces que treballen en la restauració de les relacions

cost-preu. La recerca del propi interès de cada persona interactua de mane-

ra que promou una assignació dels recursos que tendeix a maximitzar el

benestar de tots els participants. Però, en cert sentit, els economistes clàs-

sics van intentar portar massa lluny la seva teoria del valor basada en el cost

de producció. Van intentar ampliar aquesta lògica explicativa a l’àmbit de la

distribució. Van intentar explicar els pagaments realitzats al treball pel cost

de producció de treballadors, amb el resultat de la teoria del salari de sub-

sistència, sobre la qual Karl Marx va construir la seva coneguda tesi de l’ex-

plotació.

■ Els economistes clàssics no van ser capaços de reconèixer que els preus

relatius no tan sols depenen dels costos de producció, sinó també de les

valoracions finals de les persones, tal com s’expressen en els marges d’ús,

és a dir, de les utilitats marginals que s’espera que proporcionin aquests

béns. Els economistes clàssics, en confiar exclusivament en els costos de

producció i no en les utilitats marginals, van oferir una explicació desviada

i parcial del valor econòmic. Si haguessin estat capaços d’introduir el ves-

sant de la utilitat o de la demanda de l’anàlisi econòmica, haurien notat que

per a alguns béns i alguns recursos pot haver-hi molt poca connexió, o cap,

entre els costos i els preus de mercat, i que les divergències entre costos i

preus no sempre posen en moviment forces que tendeixin a restablir una

determinada relació cost-preu.

■ El model explicatiu bàsic que incorpora tant el cost o oferta com el ves-

sant de la demanda en la teoria del valor i de l’assignació, es va introduir

durant la dècada dels setanta del segle XIX, gràcies a les aportacions dels
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economistes neoclàssics, de vegades anomenats els teòrics de la utilitat sub-

jectiva o de la utilitat marginal. En el model neoclàssic, els pagaments al tre-

ball no tenen per què estar directament relacionats amb els costos de pro-

ducció de treballadors. La distribució de la renda en una economia es pot

explicar sense introduir una teoria econòmica de la població. Els treballa-

dors, igual que els oferents d’altres inputs, o unitats de recursos productius,

tendeixen a ser pagats d’acord amb la contribució al valor que significa el

seu treball. La teoria de la distribució basada en la productivitat marginal es

converteix en una teoria de la determinació dels preus dels inputs, o ser-

veis dels recursos, tant si es tracta del treball com d’altres recursos produc-

tius. Es tendeix a pagar als treballadors el valor de l’addició al valor del pro-

ducte final que proporcionen en la seva feina, de manera que les motiva-

cions d’interès propi asseguren que treballadors semblants obtenen salaris

semblants en totes les ocupacions. A més, i això és important, els preus

dels inputs, com els preus dels productes, s’estableixen en els marges apro-

piats. Els treballadors tendeixen a obtenir el valor de la seva contribució al

valor del producte en el marge d’utilització de l’input. El salari d’un treba-

llador tendeix a ser igual al valor afegit per la seva ocupació.

■ Aquesta teoria de la distribució, o teoria de pagaments als recursos, es

basa, naturalment, en el supòsit que el mercat és plenament operatiu. És a

dir, se suposa que hi ha competició oberta en els mercats de productes i de

factors, sense restriccions polítiques o institucionals per a l’entrada i la sor-

tida en qualsevol ocupació, indústria o associació.

■ La teoria neoclàssica de la distribució, la teoria de la productivitat margi-

nal, semblava completa, però subsistia un petit problema. Si s’havia de

pagar a totes les unitats d’input, a totes les unitats de recurs que afegeixen

valor al producte final, d’acord amb la seva contribució neta al valor del

producte final, ¿què ens pot assegurar que el valor total del producte serà

suficient, que serà just el necessari? O, cas que sigui superior, ¿qui es queda

amb l’excedent? Aquest problema de l’«additivitat» va ser resolt per la sego-
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na generació d’economistes neoclàssics (J. B. Clark, P. Wicksteed, K. Wick-

sell) durant l’última dècada del segle XIX. Especificat que la producció té

lloc amb rendiments constants, és a dir, que si té lloc un increment equi-

proporcional de tots els inputs, el resultat serà un increment equipropor-

cional de l’output, hi ha una prova matemàtica irrefutable que demostra

que el producte total s’esgota precisament quan s’assigna a cada input la

seva pròpia contribució marginal al producte total. Per tant, amb rendi-

ments constants d’escala en la producció, l’equilibri del mercat competitiu,

que tendeix a retribuir els factors d’acord amb la seva productivitat margi-

nal, assigna els recursos a les seves ocupacions de més valor, tal com les

valoren els usuaris del producte final, i assigna també les participacions dis-

tributives entre els propietaris dels recursos de manera que s’esgoti tot el

valor generat en l’economia.

■ Aquesta construcció neoclàssica és poderosa en sentit explicatiu, i a la

vegada és d’un gran valor estètic. El model suggereix que en la mesura en

què es permeti que operin mercats competitius, restringits només per les

lleis necessàries que protegeixen la propietat i el compliment dels contrac-

tes, es maximitza el benestar econòmic de tots els participants en l’econo-

mia, donada la distribució inicial de dotacions, talents i habilitats. A més,

quan es pensa en cada una de les activitats per separat, el requeriment de

rendiments constants d’escala no contradiu de cap manera la intuició. Si en

una tecnologia determinada s’amplien proporcionalment tots els inputs

d’una línia de producció, ¿no s’infereix, gairebé per definició, que la pro-

ducció augmentarà també en la mateixa proporció? Però aquesta construc-

ció neoclàssica no té en compte la possibilitat de variació del volum de l’e-

conomia global, de la xarxa d’intercanvi, i per tant, els desplaçaments ne-

cessaris de tecnologia de producció que aquests canvis de volum puguin

generar. És a dir, la teoria neoclàssica de la interacció econòmica no ens diu

res sobre els efectes dels canvis del volum global de l’economia, la qual cosa,

com s’ha indicat abans, és precisament el que passa quan hi ha un incre-

ment de l’oferta d’inputs de treball al mercat.
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■ Considerada de forma ingènua, la construcció neoclàssica sembla que

contradiu la proposició bàsica de Smith. Pensin en l’experiment mental se-

güent. Una persona augmenta el nombre d’hores treballades per setmana;

augmenta l’oferta d’inputs al mercat. Després de tots els ajustos, aquesta per-

sona rep precisament el valor de l’addició al valor del producte que genera el

treball addicional. Augmenta el producte nacional, per descomptat, però tot

l’increment de valor retorna a la persona el treball addicional de la qual ha fet

que tingués lloc l’increment. D’aquesta línia de raonament sembla que se’n

desprengui directament que ningú més de l’economia no es veu afectat, d’u-

na manera o altra, pel canvi dels hàbits de treball de la persona que ha variat

de comportament. Sembla, per tant, que m’he de quedar indiferent, almenys

en termes de càlcul econòmic, sobre si vostè (o qualsevol altre, o tots els

altres) treballen més o menys hores. Amb aquesta lògica sembla que la vagàn-

cia sigui estrictament assumpte de cadascú. De fet, en termes econòmics

estrictes, no m’ha de preocupar gens que vostè estigui o no en l’economia.

■ Aquesta inferència aparentment plausible del model neoclàssic estàn-

dard és segurament errònia, i és fàcil localitzar la font de l’error. Tota la

construcció es basa en el supòsit d’invariabilitat de l’oferta d’inputs, supòsit

que segurament deriva d’alguna noció implícita que l’oferta de treball en

conjunt es mesura pel nombre de treballadors i no es veu afectada per l’e-

lecció voluntària individual de treballar més o menys. En aquest context,

una ètica del treball simplement no té sentit. Amb una oferta d’inputs

determinada, qualsevol increment de l’oferta d’una activitat productiva ha

d’anar acompanyada d’una disminució de l’oferta d’una altra activitat. El

volum de l’economia, determinat per les quantitats d’inputs oferts al mer-

cat, determina la tecnologia de producció, descrita pel grau d’especialitza-

ció que és potencialment utilitzat. Per un volum determinat de la xarxa, no

hi ha lloc per a més especialització.

■ Ha de quedar clar que el model neoclàssic bàsic no pot ser aplicat a la

qüestió que estem discutint. Un increment de l’oferta de treball al mercat
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incrementa el volum de l’economia; per tant, tota explicació que depengui

críticament de l’especificació d’invariabilitat en l’oferta de recursos no ens

pot ser de gran utilitat. La contradicció amb l’anàlisi de manual és més apa-

rent que real. No hi ha una contradicció forçosa entre el model explicatiu

de l’anàlisi econòmica neoclàssica, des dels seus supòsits, i la proposició de

Smith, en el sentit que un increment del volum del mercat permet una es-

pecialització més gran en l’ús dels recursos, cosa que, alhora, incrementa la

productivitat de tots els inputs.

VI. Optimitat, externalitat i rendiments creixents

■ En argumentar que el benestar econòmic de cada participant en una eco-

nomia de producció-intercanvi depèn positivament de l’oferta de treball dels

altres participants, estic posant en dubte, en un sentit, un teorema fonamen-

tal de l’anàlisi econòmica neoclàssica que es refereix a les propietats d’opti-

malitat de l’organització del mercat competitiu, fins i tot en la seva forma idea-

litzada. Com he indicat, no discuteixo aquesta saviesa convencional dins dels

límits del supòsit d’invariabilitat dels recursos i de la tecnologia. Però sí que poso

en dubte el supòsit implícit que l’oferta d’inputs al nexe de mercat queda d’al-

guna manera fora del domini del càlcul de l’elecció racional. Si s’introdueix el

marge d’elecció entre treball proporcionat al mercat i ocupacions no-treball dels

inputs (temps), la meva argumentació suggereix que els ajustos voluntaris

individuals no tenen per què generar resultats que siguin òptims o eficaços,

definits en el sentit paretià convencional. És a dir, estic suggerint que una eco-

nomia en què totes les persones simplement permeten que les seves simples

preferències dictin la seva elecció entre treball i no-treball, no serà eficaç, i

que tots poden estar més bé, cada un segons el seu criteri, mitjançant un

esquema que inclogui un increment de l’oferta de treball per part de cadascú.

■ Hi ha una externalitat en l’elecció treball-lleure. La decisió individual de

treballar més genera beneficis externs als altres; la decisió individual de tre-
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ballar menys genera perjudicis externs als altres. Més treball implica benefi-

cis que es difonen a cadascú; la vagància genera perjudicis que es difonen a

tothom.

■ En aquest punt, l’economista neoclàssic pot plantejar una objecció al

meu raonament. ¿Com pot ser que un canvi de l’oferta de treball al mercat

pugui exercir un efecte beneficiós o perjudicial sobre els altres? Perquè existei-

xin aquests efectes externs s’ha de rebutjar el supòsit de rendiments cons-

tants i postular, en el seu lloc, la presència de rendiments creixents. Però pre-

cisament els rendiments creixents en relació amb el volum de tota la xarxa

d’intercanvis, en relació amb el volum de l’economia mesurat mitjançant el

nombre d’inputs oferts al nexe, precisament això és el que contempla la pro-

posició bàsica de Smith. Un increment de l’oferta d’inputs generarà un in-

crement del valor del producte total desproporcionadament més gran, per-

què les noves tecnologies de producció només són possibles a través d’una es-

pecialització més gran, tant com ho permeti l’increment del volum de mercat.

■ S’ha de tenir la precaució de distingir entre rendiments creixents d’esca-

la en qualsevol procés de producció singular i rendiments creixents en rela-

ció amb el volum de l’economia, mesurat per la quantitat d’inputs utilitza-

da. El supòsit neoclàssic de rendiments constants d’escala universals en tots

els processos de producció pot ser compatible amb la presència de rendi-

ments creixents al volum de tota l’economia, rendiments que només són

activats per un desplaçament tecnològic. La teoria neoclàssica de la distri-

bució tampoc no ha de resultar substancialment afectada pel reconeixe-

ment de la presència de rendiments creixents per a tota l’economia. Amb

els supòsits de recursos donats i de tecnologia donada, es paga als propieta-

ris dels recursos els valors dels productes marginals dels inputs subminis-

trats, i en addicionar-los, aquests pagaments esgoten el valor total generat

en l’economia en equilibri competitiu complet. El desplaçament d’una uni-

tat d’input d’un procés productiu tendeix a reduir el valor del producte en

aquest procés en el pagament fet a aquesta unitat, sota el supòsit implícit
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que l’input es desplaça a un procés alternatiu que produeix per al mercat.

El supòsit implicat és necessari per assegurar que quedi inalterat el volum

efectiu del mercat, i amb ell, la tecnologia d’especialització. (1)

VII. Internalització via l’ètica del treball

■ Tornem a la pregunta inicial: ¿Té contingut econòmic l’ètica del treball?

He argumentat que en l’elecció individual entre treball i lleure hi ha una

externalitat implicada, i que tot participant en una economia té un interès

econòmic en l’oferta de treball dels altres. He suggerit que els ajustos indi-

viduals al marge d’elecció de treball que puguin estar dictats pel que he ano-

menat «preferències simples» generaran resultats globals no òptims o inefi-

caços. En aquest context he suggerit que pot millorar la situació de tots,

segons les pròpies valoracions de cadascú, si cada un accepta treballar més.

■ Permetin-me que deixi molt clar allò que no he dit. Estrictament parlant,

no he suggerit que l’any 1992, als Estats Units, els treballadors ofereixin

massa poques hores al mercat. El temps de treball real depèn en certa me-

sura de molts factors institucionals que no s’han tingut en compte en la

meva discussió, exclusivament dedicada a un examen del marge d’elecció

quan l’oferta de treball resulta variable. Fins i tot dins aquests límits, no afir-

mo que els individus ofereixin ara massa poc o massa treball al mercat. (En

aquest sentit, el títol del capítol és enganyós.) El que vull deixar clar és que

una ètica del treball –aquest estat psicològic que ens indica, internament,
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(1) Algunes de les proposicions presentades en aquest paràgraf depenen críticament de la suposada presència de
condicions severament restrictives. Perquè els rendiments creixents respecte a les dimensions de tota l’economia siguin
compatibles amb rendiments constants en tots els subsectors de l’economia, la nova tecnologia resultat de l’increment
de tot el nexe de producció–intercanvi s’ha d’aplicar a tots els subsectors. Si, en comptes de passar això, la tecnologia
d’especialització feta possible per l’ampliació de les dimensions de l’economia afectés de manera diferencial un subsec-
tor (una única indústria o grup d’indústries), els rendiments creixents caracteritzarien l’expansió d’aquest subsector,
encara que s’implementés a costes de reduccions en les dimensions d’altres sectors. Això no obstant, si tots els sub-
sectors són aproximadament simètrics respecte a la utilització potencial de les tecnologies d’especialització, la reducció
de les dimensions d’un sector genera danys externs que compensaran els beneficis externs generats per l’expansió de
l’altre sector. En aquesta situació, les proposicions són, en general, vàlides. Només quan els subsectors de l’economia
difereixen en el seu potencial d’utilització de les tecnologies d’especialització requereixen alguna modificació.



que el treball és bo i que la vagància és dolenta, que ens fa sentir culpables

quan som massa mandrosos– es pot interpretar com el mitjà a través del

qual «internalitzem l’externalitat de l’elecció de treball», per fer servir la ter-

minologia de l’economista del benestar. D’una manera o d’una altra, de

maneres que segurament no entenem, un llarg procés d’evolució cultural

pot haver incorporat en nosaltres una norma ètica que realment ens benefi-

cia econòmicament. És a dir, estem més bé amb l’ètica del treball que sense.

El nostre benestar econòmic resulta ampliat per l’existència de restriccions

ètiques sobre el nostre comportament que ens impedeixen una resposta

obedient a les temptacions que ofereix l’exemple dels que es passen el dia a

la platja o contemplant les flors.(2)

■ Encara que la meva argumentació sigui acceptada totalment, no hi ha

manera de saber fins a quin punt ha de ser forta l’ètica del treball, o quina

ha de ser la seva difusió entre la força de treball, per internalitzar efectiva-

ment l’externalitat econòmica. L’argumentació suggereix que, dins de certs

límits, la presència d’una ètica del treball exerceix efectes beneficiosos.

Però és clarament possible que en algunes circumstàncies les restriccions

ètiques es puguin fer excessivament severes i actuïn en el sentit de reduir

en comptes d’incrementar el benestar individual; pot ser que, al Singapur

modern o a Formosa, el marge d’elecció de treball s’hagi portat més enllà

dels límits de l’eficiència econòmica, com podria determinar-los idealment

un observador omniscient. La meva impressió és que avui dia, als Estats

Units, la força de l’ètica del treball «puritana» s’ha erosionat molt seriosa-

ment, ja sigui directament, al nivell de les ofertes individuals de treball,

com s’ha discutit aquí, ja sigui indirectament, com demostra l’aparent dis-

posició a donar suport, tant a través d’institucions públiques com privades, a

aquelles persones que no són productives per elecció pròpia. Penso que,

en general, les persones que són membres de generacions posteriors a la
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sembla que ofereix poques perspectives d’èxit. Una ampliació d’aquesta discussió es troba a Buchanan (1991a); vegeu
també Congleton (1991).



meva se senten menys culpables quan es dediquen a la vagància que els

membres de la meva generació, i que el membres de les generacions futu-

res s’allunyaran encara més de la restricció ètica. No ens hem d’equivocar

respecte a les conseqüències: el creixement de la productivitat de l’econo-

mia ha de disminuir.

VIII. Conclusió

■ He procurat presentar una argumentació que sembli convincent, tant per

als que no estiguin familiaritzats amb l’anàlisi econòmica dels llibres de text,

com per aquells qui, en aquesta mesura, es classifiquen a si mateixos com a

sofisticats en economia. Sospito que l’argumentació haurà resultat més atrac-

tiva per al primer grup que per al segon, ja que el sentit comú ordinari sug-

gereix que ens fem més rics a mesura que s’expandeixen les dimensions del

mercat. Una vegada es reconeix aquesta relació, es fan obvis els beneficis

d’una ètica del treball que ens fa treballar més del que altrament treballaríem.

■ Els economistes que hi pugui haver entre els lectors és probable que es

mantinguin escèptics, a pesar de l’estructura lògica de la meva argumenta-

ció. No he proporcionat cap resposta a allò que potser és la principal

objecció dels economistes a la meva anàlisi. ¿No és el «lleure» un bé com

qualsevol altre? ¿No definim els «béns» de manera subjectiva? Si és així, ¿per

què el lleure és diferent de les pomes, del lacre o dels reproductors de dis-

cos compactes?

■ La meva resposta és molt directa. El lleure és diferent d’altres usos finals

valorats dels recursos perquè és, i ha de ser, un bé no de mercat i que, per

tant, se situa més enllà del conjunt de béns produïts en la xarxa d’interde-

pendència econòmica que determina l’amplitud de l’especialització. Cada

persona produeix el seu lleure; l’especialització en la producció d’aquest

bé és lògicament impossible. 
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■ Espero que aquesta qüestió quedi clara del tot en el capítol 2, on inten-

to ampliar essencialment la mateixa anàlisi a l’ètica de l’estalvi i de la for-

mació de capital, que ofereix un segon mitjà a través del qual les persones,

per pròpia elecció, poden actuar per ampliar l’oferta d’inputs al nexe de

mercat.
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Capítol 2
TOTS HAURÍEM D’ESTALVIAR MÉS: 
L’ANÀLISI ECONÒMICA DE L’ÈTICA DE L’ESTALVI

I. Introducció

■ En el capítol 1 he argumentat que el benestar econòmic de qualsevol de

nosaltres, definit segons els estàndars propis de cadascú, depèn de l’actitud

de comportament envers el treball que tinguem tots, i que, en certa mesu-

ra, hem internalitzat aquest tipus particular d’interdependència a través de

l’ètica del treball. Per això, el subtítol del capítol 1 és «el valor econòmic de

l’ètica del treball». En sentit literal, la meva argumentació equival a una

defensa analítica d’un element central d’allò que moltes vegades s’anomena

de manera àmplia l’«ètica puritana».

■ No resumiré l’argumentació, però puc repetir breument la meva propo-

sició analítica central. El treball, l’oferta d’input de treball al mercat, és un

mitjà a través del qual es pot determinar quantitativament el volum del

nexe producció-intercanvi, el mateix mercat. L’oferta de més treball com-

porta, per als participants en l’economia, que els avantatges de la divisió i

especialització del treball es poden explotar més a fons que en una econo-

mia més petita. Cada un de nosaltres, en el nostre paper com a usuaris o

consumidors de béns finals, prefereix viure en una economia on a canvi de

qualsevol quantitat determinada d’esforç d’input es pot obtenir més valor

econòmic i no menys. Volem «més coses per dòlar», no importa quants

dòlars haguem acumulat o quants en puguem guanyar.

■ Per a aquells lectors que siguin experts en economia, l’ampliació d’a-

questa argumentació a l’estalvi i a la formació de capital pot ser senzilla.

Però potser val la pena establir alguna variació de l’anàlisi en relació amb
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l’estalvi, sobretot quan la meva argumentació sobre l’ètica del treball pot no

haver estat acceptada del tot, en especial entre els meus col·legues econo-

mistes professionals. Recordem també la proposició de Herbert Spencer en

el prefaci al seu llibre The Data on Ethics (n.d.:vii): «Només mitjançant una

repetició variada es poden forçar en ments reticents noves concepcions». 

■ Deuen recordar, a més, que en la introducció al capítol 1 he afirmat que el

suport a la proposició que tots estalviem més és més persuasiu, en el sentit de

la seva acceptació pública en el clima d’opinió popular actual, i de més difícil

sustentació analítica, que no la proposició anàloga que tots hem de treballar

més del que ho fem. És a dir, hi ha diferències importants entre l’oferta de tre-

ball i l’oferta d’estalvi, i en les normes ètiques corresponents que poden afec-

tar les actituds individuals cap als marges d’elecció. La meva decisió d’aug-

mentar el nombre d’hores de treball per setmana és diferent de la meva deci-

sió d’augmentar la taxa d’estalvi sobre la meva renda corrent, tant en termes

del meu propi sentit d’utilitat o de satisfacció com en els efectes econòmics

finals sobre els altres. Aquestes diferències requereixen un examen detallat.

■ A la secció II reviso molt breument els orígens de l’àmplia insatisfacció

del públic i els professionals en relació amb les actuals taxes d’estalvi dels

Estats Units, i l’acord normatiu subsegüent en el sentit que les taxes d’estalvi

són molt baixes i s’han d’incrementar. Els qui comparteixen aquesta opinió

poden tenir un prejudici inicial a favor de l’acceptació dels meus raona-

ments en aquest capítol, encara que la seva fonamentació última de la nor-

ma pugui ser molt diferent de la que desenvolupo aquí. La meva argumenta-

ció basa el judici valoratiu en el sentit que l’estalvi pot ser massa baix, en

l’anàlisi de benestar de les eleccions individuals més que en qualsevol pres-

sumpte coneixement dels objectius macroagregats apropiats. També exami-

no breument l’opinió que les taxes d’estalvi actuals són massa baixes, però

només a causa de les diverses polítiques governamentals, sobretot les referi-

des a la despesa, als impostos i al dèficit, que discriminen contra l’estalvi,

amb la implicació que si es pogués aconseguir que les polítiques governa-
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mentals fossin neutrals entre l’estalvi i altres utilitzacions de la renda, des-

apareixeria l’argumentació normativa en favor de més estalvi.

■ A la secció III cal posar tota l’argumentació en un marc macroeconòmic

adequat. Molts de nosaltres estem parcialment atrapats en la il·lusió d’inspi-

ració keynesiana que impedeix establir la separació adequada entre les

estructures monetàries macroinstitucionals i les eleccions entre els usos

corrents i futurs de la renda. Aquest conjunt d’idees keynesianes és el res-

ponsable parcial del canvi d’actituds cap a l’estalvi que han mostrat les

dècades de meitat i de final d’aquest segle.

■ A la secció IV distingeixo categòricament entre l’argumentació que

avanço aquí i la que introdueix un judici normatiu o d’avaluació referit a les

nostres obligacions generals o a la seva inexistència amb les futures genera-

cions de persones, o el nostre futur. Tot el conjunt de qüestions que es

plantegen sota la rúbrica de les nostres obligacions en relació amb el futur

són importants i intel·lectualment fascinants. Però l’ètica intergeneracional

no és el meu tema. La meva argumentació es desenvolupa en suport de la

proposició que tots hem d’estalviar més, no per al benestar dels nostres fills

o néts, sinó per al nostre interès econòmic multiperíode. En essència, ens

podem oblidar dels problemes de l’ètica intergeneracional postulant que

l’anàlisi s’aplica a persones amb horitzonts temporals multiperíode.

■ Les seccions II, III i IV són totes preliminars respecte a l’argumentació

central, que no s’introdueix explícitament fins a la secció V. Per necessitat,

el primer pas de l’anàlisi implica clarificació de les definicions. ¿Què és

exactament estalvi? ¿Quins supòsits s’han d’introduir en els models analítics

per equiparar un increment d’estalvi a un increment del volum del nexe de

mercat? Cal un excurs, elemental i limitat, en les intricades tortuositats de

la teoria del capital. La secció VI introdueix una comparació sumària dels

efectes dels increments de l’estalvi i dels increments de l’esforç de treball.

La secció VII examina la internalització de l’externalitat implicada per les
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decisions d’estalvi a través de restriccions ètiques. La secció VIII considera

mitjans alternatius de correcció i posa final al capítol.

II. Quant «hauríem» d’estalviar?

■ Bona part de l’actual discussió política als Estats Units sobre la baixa taxa

d’estalvi afegit sembla que accepta, amb poc examen crític, la idea que hi

ha sistemes per determinar quin hauria de ser el nostre estalvi afegit. Per

inferència, els economistes experts ens poden dir si la pràctica satisfà

l’estàndard fixat exògenament. Notin que en la meva argumentació d’a-

quest capítol no em fa falta saber quant «s’ha» s’estalviar de més, tot i la pro-

posició que «hem» d’estalviar més del que fem. La meva posició pel que fa a

aquest punt pot semblar paradoxal només a aquells que no entenguin o no

apreciïn el marc valoratiu individualista que intento adoptar sistemàtica-

ment. Puc suggerir que els individus, en interès propi, han d’estalviar més

del que estalviarien si no hi hagués interdependència entre les decisions

d’estalvi separades fetes per persones separades. Estic en condicions d’a-

vançar aquesta argumentació alhora que refuso anar a parar a una posició

que impliqui recórrer a algun criteri extern per decidir quina pot ser la taxa

òptima d’estalvi. El meu paradigma metodològic s’anirà fent més evident a

mesura que avancem en l’anàlisi. Ara vull examinar breument les proposi-

cions dels qui estan disposats a afirmar que la taxa d’estalvi fàctica és infe-

rior a un estàndard ideal que és presumible que constitueix l’objectiu polític

que cal aconseguir.

■ Sigui quin sigui el càlcul que s’utilitzi, l’estalvi afegit als Estats Units a la

dècada dels noranta és relativament baix, tant si el comparem amb les taxes

d’estalvi d’altres països desenvolupats com en relació amb l’estalvi de perío-

des anteriors de la nostra història. Entre els economistes d’inclinació quan-

titativa i els econòmetres hi ha una discussió constant sobre els procedi-

ments de mesura del que es vol mesurar quan es discuteixen taxes d’estal-
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vi. ¿Quins elements s’han d’incloure i quins no? No tinc cap competència

ni cap interès a prendre part en tals discussions, ni tan sols indirectament o

d’oïda.

■ En relació amb les taules de la lliga internacional –i és igual com es mesu-

ri allò que volem mesurar–, la taxa d’estalvi a partir de la renda corrent als

Estats Units està situada molt per sota de la d’altres països desenvolupats.

L’estalvi nacional net com a percentatge del producte total se situa entre el

2,5% i el 5%, mentre que al Japó, aquesta taxa és tres o quatre vegades més

gran, entre el 15% i el 18%. Els països desenvolupats d’Europa mostren ta-

xes d’estalvi afegit situades entre aquests límits. Històricament, la taxa d’es-

talvi dels Estats Units ha anat disminuint en els últims anys, tret d’una possi-

ble recuperació de la tendència a principis dels anys noranta.

■ Els qui avaluen els resultats macroeconòmics de les «economies nacio-

nals» estan influïts tant per les comparacions internacionals com pel regis-

tre històric. Les economies que mostren baixes taxes d’estalvi no creixen

ràpidament, mentre que les taxes de creixement, tal com es mesuren, es

valoren com a criteris adequats d’èxit o de fracàs nacional. No obstant això,

¿qui pot especificar que la taxa d’estalvi dels Estats Units sigui «massa bai-

xa» o que la taxa del Japó sigui «massa alta»? Es pot exemplificar part d’a-

questa confusió sobre el tema amb els divertits suggeriments dels polítics

nord-americans en el sentit que s’hauria d’exigir als japonesos que es rela-

xessin i es dediquessin a la despesa. Tot i la seva gran popularitat, la crítica

dels costums d’estalvi dels Estats Units basada en criteris vagues de resul-

tats macroeconòmics no sembla convincent.

■ Una posició una mica més defensable és la d’aquells que afirmen que la

taxa d’estalvi és massa baixa a causa de les polítiques governamentals que

desincentiven el comportament estalviador dels individus i de les institu-

cions. La inferència és que l’estalvi afegit augmentaria, potser de manera

substancial, si la política no intervingués en el funcionament de l’economia.
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■ Aquesta acusació sembla que faci diana quan el no-estalvi net de l’Ad-

ministració federal, en forma d’amplis i persistents dèficits pressupostaris,

constitueix un element negatiu substancial dels comptes. Aquest element,

per si sol, explica bona part de la caiguda de l’estalvi corrent per sota de les

seves tendències històriques als Estats Units. Si amb algun tipus de màgia es

pogués eliminar el dèficit pressupostari, la taxa d’estalvi net seria molt supe-

rior a l’actual. La mateixa inferència es podria fer –almenys segons alguns

observadors– pel que fa al desincentiu de l’estalvi que mostra l’estructura

impositiva als Estats Units, en tots els nivells de les administracions públiques.

En canvi, tal com assenyalen altres observadors, hi ha trets del medi legal i

institucional dels Estats Units que afavoreixen, de manera diferencial, l’estalvi

i la formació de capital, com és la responsabilitat limitada en relació amb les

inversions de les societats i amb el tractament relativament favorable de les

transferències intergeneracionals de riquesa.

■ En qualsevol cas, no cal que examini amb detall les conegudes argumen-

tacions a favor de mesures de política econòmica pensades per incrementar

la taxa d’estalvi afegida. He assenyalat, en aquesta secció, l’existència d’a-

questes argumentacions només a efectes de suggerir que la meva proposi-

ció central, en el sentit que hem d’estalviar més, pot trobar acceptació basa-

da en raons molt diferents de les que adduiré. L’elecció d’estalviar més és

molt diferent –tant pel que fa a la percepció del públic com a la professio-

nal– de l’elecció de treballar més. 

III. La gran confusió keynesiana

■ Per un moment m’allunyo de la línia principal de discussió per evitar les

possibles confusions i la falta de comprensió que es puguin plantejar en la

interpretació de la meva argumentació. La falta de comprensió pot ser el

resultat del que anomenaré «la gran confusió keynesiana», que va exercir

una influència significativa sobre les actituds públiques, científiques i políti-
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ques durant unes quantes dècades d’aquest segle. En dic la confusió keyne-

siana, perquè va ser Lord Keynes qui va oferir la formulació analítica

intel·lectual de la proposició que va exercir efectes importants sobre el

pensament dels economistes i dels elaboradors de les polítiques, i que con-

tinua afectant les actituds envers el comportament d’estalvi fins i tot en

aquesta última dècada del segle.

■ La proposició keynesiana central s’ha presentat moltes vegades, sobretot

en els manuals d’economia elemental, com «la paradoxa de l’austeritat» o la

«paradoxa de l’estalvi», L’argumentació suggereix que els esforços dels per-

ceptors de renda per estalviar més, per estalviar quotes més grans de la

seva renda corrent, es poden girar en contra seva, i el resultat net pot ser

una disminució de l’estalvi, si massa persones miren d’estalviar, a causa dels

efectes de reacció sobre el flux de rendes. Es va introduir l’anomenada

fal·làcia de composició per explicar per què les eleccions individuals, pre-

ses per separat, poden generar resultats que siguin contraris als desitjats

per totes les persones del nexe.

■ Per captar el sentit de l’atractiu de la proposició keynesiana, és útil

recordar el medi econòmico-político-institucional en el moment en què

aquesta proposició es va articular per primera vegada. Els anys trenta eren

els anys de la Gran Depressió. Gairebé una quarta part de la força de treball

americana va estar desocupada durant el pitjor d’aquests anys, i el proble-

ma va ser interpretat per molts com una ruptura de l’economia capitalista o

de mercat, en termes més concrets, com un error d’aquesta economia per

generar una demanda per a la seva producció prou àmplia per poder absor-

bir les ofertes potencials del mercat. Això vol dir que el diagnòstic atribuïa

l’error al subconsum. Per la qual cosa el remei hauria d’estar en la despesa,

ja sigui pública o privada.

■ En aquest model, el fet d’estalviar, que representa una filtració del flux

circular de la renda o una abstenció de despesa, exerceix efectes nega-
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tius o no desitjats a nivell macroeconòmic. La despesa de les empreses 

en instal·lacions, equip, existències i treball respon directament a les ta-

xes observades de despesa en béns i serveis pels individus, les empreses 

i les administracions públiques. El diagnòstic keynesià era que l’estalvi 

era excessiu, més que deficient, de manera que es proposaven políti-

ques públiques que incrementessin les taxes de despesa. Es va instar 

l’opinió pública perquè aplaudís les expressions de disposició a la des-

pesa.

■ Aquest diagnòstic i la subsegüent recepta per a la malaltia econòmica de

la Gran Depressió estaven caracteritzats per una tràgica incapacitat per

reconèixer la importància del marc político-institucional, tant per propor-

cionar l’ambient adequat per a l’obtenció d’uns resultats macroeconòmics

satisfactoris com per oferir compensacions correctores de les propensions

individuals a l’estalvi. A principis dels anys trenta, la taxa de despesa afegi-

da estava realment deprimida i calien mesures desesperades per incremen-

tar aquesta taxa. Però l’anàlisi keynesiana identificava de manera errònia la

font fonamental de la dificultat. La font estava situada en l’error de l’autori-

tat monetària, el Sistema de la Reserva Federal, que va permetre que l’ofer-

ta de diners disminuís dràsticament en aprofundir-se la crisi bancàrio-finan-

cera; quan, com ara sabem, l’acció adequada hauria estat exactament la

contrària. Ara sabem que qualsevol consideració política hauria aconsellat

que l’autoritat monetària mantingués l’estabilitat i fins i tot el creixement

dels agregats monetaris. Si aquest resultat s’hagués assegurat, no hi hauria

hagut la Gran Depressió com a tal. La macroeconomia dels Estats Units hau-

ria absorbit qualsevol «shock» temporal, inclosos els originats en l’estructu-

ra bancària, i la mal construïda anàlisi keynesiana, que ignorava els errors

institucionals, no hauria emergit mai.

■ El més important, pel que a nosaltres ens interessa, és que no s’hauria

conduït els participants individuals en l’economia cap a una acceptació

errònia d’actituds que atribueixen a la despesa de consum un estatus social
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que s’ha d’aplaudir mentre que s’estigmatitza el comportament d’estalvi.

Tot el conjunt de problemes sobre el comportament monetari-macroeconò-

mic-institucional, juntament amb els seus criteris d’èxit i de fracàs, no s’ha-

via d’haver barrejat i confós amb les eleccions individuals de despesa i d’es-

talvi.

■ No es tracta d’aprofitar aquesta ocasió per defensar la meva pròpia anàli-

si i interpretació de la Gran Depressió, ni la meva crítica de la confusió en

les respostes intel·lectuals i analítiques. He inclòs aquesta secció resum

només amb el propòsit d’evitar una possible interpretació errònia del que

estic fent. Quan suggereixo que hem d’estalviar més i que ho hem de fer

per al nostre interès general, suposo que l’estructura institucional permet

que els efectes de les eleccions privades es mantinguin separats de les con-

dicions d’estabilitat macroeconòmica.

IV. Obligacions envers les generacions futures

■ Abans d’entrar en el tema d’aquest capítol, he d’aclarir un altre estrany

conjunt d’idees. He de deslligar la meva argumentació de principis norma-

tius aparentment relacionats que invoquen consideracions d’ètica interge-

neracional, principis que fonamenten les normes d’estalvi en la justícia

intergeneracional, que defensen la pràctica d’estalvi i les proposicions en

favor de l’increment de l’estalvi en termes d’obligacions envers els que vis-

quin en períodes de temps posteriors a aquells en què es prenen les deci-

sions d’estalvi, és a dir, amb les generacions futures. Considero que tot el

conjunt de qüestions que es refereixen a les nostres obligacions amb el

futur, privades o col·lectives, són de gran importància, i no crec que els fi-

lòsofs ètico-morals (i els economistes) hagin dedicat atenció suficient 

a aquests temes. La dificultat per obtenir claus analítiques no pot justi-

ficar cap tipus d’inhibició de l’esforç intel·lectual que planteja la seva so-

lució.
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■ Però dins dels límits d’aquest treball, en la meva argumentació en suport

de taxes d’estalvi personal creixents més enllà de les que serien el resultat

de les eleccions independents de les persones, no necessito recórrer al

tractament de les generacions futures com a justificació. En la mesura en

què es puguin adduir unes argumentacions intergeneracionals com aques-

tes per complementar i donar suport a les que jo defenso, sobretot si tals

argumentacions serveixen per donar més força a l’ètica del treball, benvin-

gudes siguin com a addicions als esforços pràctics per implementar la meva

anàlisi. Però s’ha d’establir clarament la distinció entre els dos conjunts

d’argumentacions. Com indicarà la discussió següent, la meva argumen-

tació evita les comparacions d’utilitat, mentre que els raonaments que 

suggereixen que hem d’estalviar més perquè tenim obligacions amb 

les generacions futures que no es reflecteixen del tot en les nostres deci-

sions d’estalvi, introdueixen necessàriament comparacions interpersonals 

i intergeneracionals.

■ Considerem un individu que pren una decisió d’estalvi independent i

completament voluntària, cinc dòlars de cada cent de renda guanyada, per

exemple. En la teoria estàndard de l’elecció hem de dir que, en el marge

entre la despesa i l’estalvi, aquesta persona s’assegura una utilitat anticipada

del valor d’un dòlar d’estalvi, que és igual a l’anticipada d’un dòlar de valor

de despesa. Dir que aquesta persona ha d’estalviar més perquè així augmen-

tarà la utilitat dels que puguin venir al darrera, –fills o néts–, ja siguin de

l’individu que estalvïi o d’altres, comporta d’alguna manera que els interes-

sos d’aquests membres de períodes futurs no s’han tingut degudament en

compte en les decisions d’estalvi actuals. Però, ¿qui pot jutjar?, ¿amb quin

criteri? ¿Com s’han de mesurar les utilitats dels que visquin en aquest futur

per comparar-les amb les utilitats de l’individu que fa eleccions en el mo-

ment actual?

■ Fins i tot es podria adduir un càlcul utilitari cru que suggerís que les per-

sones que viuen ara, més que estalviar més, de fet haurien d’estalviar
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menys. Si s’espera que l’economia continuï creixent amb el temps, per

raons exògenes, els nivells de renda per persona prometen ser més grans

en els períodes futurs que els nivells observats actualment. D’aquí ve que

l’utilitarisme ingenu pugui suggerir que, basant-nos en simples normes igua-

litàries o redistributives, les persones que viuen actualment, en la mesura

del que sigui possible, han de rebre transferències dels que viuran més

endavant i no al revés. Es pot contemplar aleshores la possibilitat d’un cert

ajust a la baixa de les taxes d’estalvi lliurement escollides, inclòs el no estal-

vi representat pels dèficits pressupostaris de les administracions públiques.

■ Aquesta última argumentació pot semblar estranya, però la introdueixo

aquí només per indicar que qualsevol esforç de justificació de taxes més

grans d’estalvi deguda a la preocupació per les generacions futures es pot

girar en contra d’ella mateixa. L’ètica intergeneracional ens ha de preocu-

par, però si podem construir una argumentació en favor de més estalvi sen-

se recórrer a les comparacions intergeneracionals, mantindrem l’avantatge

en un tema que és molt complex.

V. Estalvi, capital i l’amplitud del mercat

■ Hem arribat al punt en què puc començar a desenvolupar la meva pro-

posició central. Però permetin-me abans que resumeixi el que hem dit fins

ara. He separat la discussió dels debats de política macroeconòmica sobre

les baixes taxes d’estalvi; he establert prevencions sobre el fet de barrejar

les decisions d’estalvi dels individus i els resultats globals característics de

les institucions macromonetàries, i he suggerit que la preocupació sobre

les nostres obligacions en relació amb les generacions futures és irrellevant

per a la meva argumentació.

■ ¿De què es tracta, aleshores? En cert sentit la meva proposició és molt

senzilla, però en un altre sentit és força complexa. En temes senzills, la pro-
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posició estableix que l’acte d’estalvi allibera recursos per a la producció de

béns de capital en lloc de béns de consum, i que aquest increment dels in-

puts de capital en el mercat opera essencialment de la mateixa manera que

un increment de l’oferta d’inputs de treball (tal com s’ha explicat al capítol

1). L’increment de capital amplia el volum de l’economia, cosa que, a la ve-

gada, permet una explotació ampliada de la divisió i de l’especialització dels

recursos. S’amplia el valor econòmic de la producció per unitat d’input, re-

sultat que assegura que totes les persones que participen en el nexe econò-

mic, ja siguin treballadors, estalviadors o consumidors, milloren la seva si-

tuació valorada en els seus propis termes.

■ Aquesta formulació resumida de la proposició és exacta, però depèn de

diversos passos subsidiaris en l’anàlisi que cal aclarir. Quan es considera

l’acte d’estalvi a nivell individual, ¿què és el que implica? Estalviar és no gas-

tar. El flux de renda rebut per un individu permet disposar-ne en dues cate-

gories compostes: (1) despesa en compres de béns finals de consum, i (2)

estalvi. En un sentit real, els estalvis són un residu; mesuren la quantitat de

renda que ha quedat després de gastar en béns i serveis. Però, ¿quina forma

tindran aquests estalvis? No es tracta simplement que l’individu retiri poder

adquisitiu del flux circular de la renda. Es permet que els fons estalviats tor-

nin al flux circular quan es posin a disposició d’aquelles persones i institu-

cions que els utilitzin per adquirir béns de capital.

■ (En el model més simple, es pot pensar que la mateixa persona actua en

els dos papers, el d’inversor i el d’estalviador. Robinson Crusoe estalvia a

base de dedicar menys temps a la recollida de cocos i dedicar-lo a fer una

xarxa de pesca: un bé de capital. No obstant això, com és ben sabut, bona

part de l’anàlisi keynesiana es basa en el reconeixement que l’acte d’estalvi

no és equivalent a l’acte d’inversió, de manera que diferents persones

poden jugar papers diferents. En conseqüència sembla adequat, ja des del

començament, plantejar-se el tema en termes dels acords institucionals que

permeten que els estalvis d’un individu passin a disposició d’aquells que
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fan per separat les compres de béns de capital. Si el marc macromonetari

està en el seu lloc, i si aquestes institucions funcionen de forma adequada,

un acte d’estalvi trobarà la seva realització en un acte de compra de béns

de capital. Un dòlar de nou estalvi, un dòlar no gastat en la compra de béns

i de serveis finals, permet la compra de béns de capital per un dòlar.)

■ A primera vista, sembla que del pas de la compra d’un bé de consum a la

compra d’un bé de capital no hi hagi d’haver cap efecte sobre la dimensió

del nexe econòmic. Per descomptat que hi haurà un canvi en la composi-

ció de la producció a mesura que l’assignació dels recursos respongui al

desplaçament de les demandes. Si les persones augmenten les seves taxes

d’estalvi sobre renda corrent, amb les reduccions corresponents de la des-

pesa de consum, l’economia respon generant quantitats ampliades de béns

de capital i quantitats més petites de béns de consum. El volum agregat del

nexe de producció i d’intercanvi no sembla que es modifiqui en el procés.

El desplaçament a més estalvi no sembla, a primera instància, que sigui anà-

leg al desplaçament de no-treball a treball, cosa que amplia directament el

volum del nexe econòmic o de mercat a costa del sector no de mercat.

■ Aquesta consideració, però, oblida un tret fonamental de la vida econò-

mica: la productivitat del capital. El resultat del canvi de comportament

seria que no hi hauria hagut increment net del volum de l’economia si allò

que s’ha comprat gràcies a l’alliberament de fons a causa d’una despesa

menor en béns de consum i de serveis no fos més que quantitats emmagat-

zemables d’aquest altre bé. Però la modelació adequada dels béns de capital

no és com a béns de consum emmagatzemats. Els béns de capital són instru-

ments, o eines, que s’utilitzen en últim terme en la producció de béns fi-

nals. Els béns de capital són inputs dels processos de producció.

■ La característica essencial del capital com a noció abstracta és el fet que

és productiu. Com que aquesta aplicació dels béns de capital ha estat font

de moltes confusions en la història de les idees econòmiques, convé aclarir
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el sentit precís de la paraula «productiu» en la significació utilitzada aquí. En

termes generals, qualsevol input que es transforma en producció amb valor

és productiu; l’input s’utilitza en una finalitat valuosa. Però aquesta utilitza-

ció general no és allò que volem tractar ara amb l’expressió «productiu».

Afirmar que el capital és productiu és afirmar que el valor produït amb la

utilització del capital és més gran que el valor sacrificat en la producció o

adquisició d’aquest capital. És a dir, que els béns de capital produeixen un

excedent per sobre i més enllà del seu cost de producció. Però aquest exce-

dent productiu només es genera amb el temps. (La transformació immedia-

ta d’un bé de capital adquirit en béns de consum corrent no proporcionaria

cap excedent.) Aquesta productivitat al llarg del temps, i només a través del

temps, ha fet que molts economistes l’atribueixin neta al temps més que no

pas als atributs del capital, creant així una confusió intel·lectual indeguda.

El fet elemental és que els béns de capital, en ser utilitzats al llarg del temps,

proporcionen un excedent per sobre del rendiment requerit per amortitzar

del tot el valor inicial de la despesa realitzada. La inversió d’un dòlar avui

proporciona un rendiment productiu del 5% al llarg d’un any, per exemple,

o sigui un rendiment brut d’1,05 dòlars.

■ Aquest senzill exemple numèric expressa la idea que estic exposant.

L’economia d’aquí a un any és cinc centaus més gran que l’economia d’avui

quan es decideix estalviar i invertir el dòlar addicional, de retirar aquest dòlar

de la despesa en béns de consum. Quan l’economia de l’any següent aug-

menta el volum, s’incrementen les perspectives d’especialització en la utilit-

zació de recursos, amb els efectes coneguts que s’han traçat en el capítol 1.

■ A pesar d’això, no és sobrer fer el seguiment d’aquests efectes amb apli-

cació específica a les decisions d’estalvi. Tornem a l’exemple numèric ante-

rior. La persona que decideix estalviar un dòlar extra avui, ho fa amb l’expec-

tativa plena de rebre, al cap d’un any, 1,05 dòlars. Una de les motivacions

d’aquest estalvi és, en primer lloc, precisament el coneixement de l’oportuni-

tat d’assegurar un valor més gran en el futur que el valor que s’ha de donar
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avui, mesurat pel sacrifici actual en béns de consum i en serveis corrents.

¿Però com és possible que els altres implicats en l’economia també es

beneficïin de la decisió d’estalvi d’aquesta persona que retira un dòlar addi-

cional del corrent de despesa de consum? En els termes de l’exemple, sem-

bla que la persona que estalvia, i només aquesta persona, aconsegueix el

rendiment total sobre la inversió que l’estalvi fa possible, l’excedent com-

plet generat per la productivitat del capital en el temps. El rendiment del

5% sobre la despesa inicial es deu i es paga a la persona que aporta aquest

dòlar, la qual s’absté de consumir a canvi de l’oportunitat d’incrementar la

seva renda l’any següent.

■ No obstant això, igual com passava amb l’externalitat d’oferta de treball,

hi ha beneficis externs d’aquesta decisió d’estalvi. Com s’ha assenyalat, l’e-

conomia, mesurada pel valor total de la producció, es fa més gran per la

quantia de l’increment de valor reflectit en el producte net de la inversió

de capital que l’acte inicial d’estalvi fa possible. Per descomptat, les fonts

addicionals disponibles per a despesa, tant en béns de consum com en

béns de capital, en el segon any, han de procedir de la persona que primer

ha estalviat i després rep el seu rendiment net. Però aquesta persona, el

segon any, pot tornar als corrents de despesa en consum o en capital, o a to-

tes dues coses, 1,05 dòlars, que es converteixen en demanda de béns i de ser-

veis produïts en l’economia. Una economia més gran, encara que sigui en

cinc centaus, és capaç d’explotar més completament els avantatges de l’es-

pecialització en l’ús de recursos. Si aquest dòlar addicional d’estalvi se

suma a altres que reflecteixen decisions del mateix tipus per part d’altres

persones, és possible que una tecnologia que estigui en el seu marge de via-

bilitat econòmica travessi el llindar de supervivència.

■ L’anàlisi feta és en tots els sentits una rèplica de la traçada en el capítol

1, quan s’ha discutit l’oferta de més treball. Els participants individuals en

una economia, a través de les seves pròpies eleccions de treball o de lleure

en un cas i de despesa o estalvi, en l’altre, poden incrementar el seu propi
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benestar econòmic a base d’incorporar en el seu propi comportament les

interdependències entre les decisions de cadascú d’oferir més treball i més

inputs d’estalvi al mercat.

VI. Un dòlar estalviat és un dòlar guanyat: 
una comparació quantitativa

■ L’estalvi d’un dòlar representa una retirada inicial del flux de despesa de

consum que fa possible l’addició d’un dòlar a la demanda i a la compra de béns

de capital. L’increment en el volum mitjà de l’economia només es produeix

perquè el capital és productiu. En el període següent, l’economia creix en

la quantia del producte net del capital, és a dir, el seu rendiment per sobre

de la depreciació completa. Aquesta senzilla anàlisi sembla que comporta que

un nou dòlar d’estalvi és molt menys efectiu en la generació d’un increment del

volum de l’economia que un nou dòlar guanyat com a resultat d’una expansió

de la quantitat d’hores treballades. Aquest amplia el nexe de producció-inter-

canvi en un dòlar sencer de valor, mentre que un nou dòlar d’estalvi expan-

deix el nexe en el següent període en només, per exemple, cinc centaus.

■ Aquesta anàlisi tan senzilla resulta, però, completament enganyosa, perquè

no té en compte el fet que el capital, un cop creat, és permanent en termes del

seu valor econòmic. Un dòlar d’estalvi nou avui fa possible un increment de la

inversió en capital productiu que proporcionarà un rendiment per sobre de la

seva amortització total, no tan sols en el primer període després de l’increment

inicial de l’estalvi-inversió sinó en tots els períodes futurs. Per tant, el valor

actual descomptat de l’increment del volum del nexe econòmic generat per un

nou dòlar d’estalvi és un dòlar (suposant que la inversió proporciona la taxa de

rendiment mitjà i que aquesta taxa de rendiment també és el tipus d’interès

al qual es descompten aquests rendiments). Consegüentment, en termes de va-

lor actual, el dòlar d’estalvi nou és quantitativament el mateix, en efecte, que el

dòlar de nova retribució resultat d’un increment del treball ofert en el mercat.
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■ Malgrat això, la periodificació és diferent en els dos casos. L’increment

de l’oferta de treball d’una vegada per totes pot estimular una introducció

immediata de nova tecnologia, feta possible per l’increment del volum efec-

tiu de les retribucions. L’increment del valor actual del volum efectiu de l’e-

conomia, conseqüència d’un increment de la formació de capital possibili-

tat per un nou estalvi, pot estimular una taxa de progrés tècnic sostenible

una mica inferior.

VII. Internalització mitjançant una ètica de l’estalvi

■ Si bé els títols dels capítols 1 i 2 són proposicions deliberadament nor-

matives, la meva feina ha estat sobretot positiva en el significat científic d’a-

quest terme. Els dos subtítols són més precisos com a descripció. El meu

objectiu consisteix a demostrar que tant l’ètica del treball com l’ètica de

l’estalvi, components bàsics d’un conjunt d’actituds resumit moltes vegades

sota la rúbrica «ètica puritana», mantenen un contingut econòmic positiu

fins i tot en l’última dècada del segle XX. Dit d’una altra manera, en la mesu-

ra en què existeixen aquestes restriccions ètiques i en la mesura en què

continuen influint en el comportament individual, estem més bé del que

estaríem sense aquestes restriccions. En aquesta proposició resum utilitzo

el terme «més bé» definit estrictament en termes de les valoracions pròpies

de cada individu, més que no pas per referència a les meves pròpies valora-

cions o a qualsevol altre conjunt d’estàndards.

■ En el llenguatge propi de l’economia del benestar moderna (paretiana),

internalitzem l’externalitat o la interdependència entre les nostres decisions

aïllades de treballar i d’estalviar mitjançant la presència en la nostra psicolo-

gia d’un conjunt de restriccions ètiques que ens dicten que hem de treballar

més i estalviar més del que les nostres preferències immediates ens indica-

rien. La força d’aquestes restriccions ètiques i, per tant, el grau en què

influeixen de fet en els nostres comportaments d’elecció, variarà d’una per-
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sona a una altra, en medi ambients socials diversos i, a més, no serà cons-

tant en el temps. En el capítol 1 he suggerit que constato una certa erosió

de l’ètica del treball amb les conseqüències previsibles.

■ La meva preocupació entorn de l’erosió de l’ètica de l’estalvi encara és

més aguda. Entre un gran nombre de treballadors dels Estats Units, l’ètica

del treball continua arrelada, si bé hi ha hagut alguna erosió. Però no es pot

negar l’existència de la disminució observada de la taxa afegida d’estalvi

nacional dels Estats Units. Una vegada més, han de quedar clares les conse-

qüències d’aquest fet sobre el nostre benestar. A mesura que estalviem

menys, a mesura que la nostra economia no creix tan de pressa com seria

possible amb taxes d’estalvi més grans, ens hem de tornar relativament més

pobres, des del nostre propi sistema de valoració. I aquest veredicte s’apli-

ca a cadascú, independentment d’on estigui situat en la cadena intergenera-

cional descrita per herències positives i negatives.

■ És relativament fàcil identificar diferents fonts d’erosió de la força de l’è-

tica de l’estalvi. Ja he discutit breument la interpretació keynesiana dels es-

deveniments dels anys trenta, un diagnòstic que va elevar la «paradoxa de

l’estalvi» al lloc central de l’atenció dels economistes i que segurament, amb

un cert retard temporal, va influir sobre el comportament dels polítics en el

seu tractament institucional dels incentius. A més, cal presumir que l’estig-

ma social lligat al comportament estalviador pot haver exercit algun efecte,

per bé que petit, sobre els costums personals de despesa. Les innovacions

financeres que han fet més fàcil gastar, especialment a partir de renda enca-

ra no guanyada, han permès a les persones desestalviar més fàcilment, de

manera que l’estalvi positiu ha hagut de treballar més per compensar les

entrades negatives dels comptes nacionals de balanç.

■ A banda de qualsevol operació directa de les restriccions ètiques, un de-

senvolupament relacionat d’alguna manera amb aquestes restriccions, per

bé que independent, ha modificat l’estructura dels incentius d’estalvi. Em
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refereixo al sorgiment, al llarg d’aquest segle, de les transferències de l’Estat

del Benestar. Una breu descripció classificaria aquest desenvolupament

com la politització o col·lectivització d’aquest element d’estalvi que abans

havia estat motivat per consideracions de cicle de vida o de donacions interge-

neracionals. El cos institucional d’aquests canvis està format pels esquemes

polititzats d’assegurança social contra la pèrdua de renda durant els anys de

jubilació. Com l’experiència suggereix, les administracions públiques han

estat disposades a fer promeses que asseguren una renda auxiliar durant la

jubilació, però generalment no han estat disposades a elevar els impostos

per tal d’acumular actius rendibles suficients per cobrir els costos en perío-

des futurs. En efecte, el sistema de seguretat social, el sistema per cobrir les

necessitats de renda per a la jubilació, s’ha finançat a partir de fluxos de ren-

da corrent més que no pas a partir de capital productiu.

■ Com a participant en el sistema polititzat, l’individu està motivat a reduir

aquells estalvis que d’altra manera s’haurien guardat per assegurar els flu-

xos de renda durant els anys de jubilació. Aquest resultat no ha d’acompan-

yar la politització d’un esquema de jubilació o de pensions; però aquest

efecte neutral sobre l’estalvi agregat només es produiria si el sistema col-

lectivitzat estigués muntat sobre una base actuarial sòlida. El fracàs de les

legislatures democràticament elegides per prendre mesures que permetes-

sin acumular fons suficients per cobrir les obligacions en relació amb les

pensions ha estat una de les característiques del sistema nord-americà, des

del seu inici fins als anys trenta.

■ En un sentit més general, i més enllà de qualsevol politització del que es

pot anomenar l’organització de comptes individuals, el dràstic increment

del sector de transferències de l’economia ha minat els incentius per estal-

viar i per invertir. En la mesura en què les persones estan orientades a espe-

rar que els pagaments públics de transferències estaran disponibles com a

membres de tal o tal altre grup que pot tenir dret a ser seleccionat com a

conseqüència de tal o tal altra circumstància, deixaran de protegir-se de
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moltes contingències. A més, els impostos exigits per finançar aquestes trans-

ferències fan molt més difícil aquest estalvi. La seguretat «del bressol fins a

la tomba» promesa a l’eslògan idealitzat de l’Estat del Benestar transferen-

cial és una invitació oberta a l’individu perquè visqui sense preocupar-se,

gairebé com a complement directe de la politització de les transferències. 

■ Superposada a l’aparició de l’Estat del Benestar transferencial, s’ha vis-

cut, en aquest segle, l’experiència de la inflació, especialment als Estats

Units durant la dècada dels setanta. Les expectatives d’inflació fan molt difí-

cil l’estalvi real, fins i tot per a aquelles persones que volen tirar endavant

plans d’estalvi individuals per tota la vida, donacions, o altres plans. Els ins-

truments monetaris no presenten cap seguretat de manteniment del seu

valor real al llarg del temps, de manera que els preceptes del comporta-

ment racional dicten el desplaçament de la demanda cap a béns reals, amb

un biaix evident en favor d’elements de consum, corrent o durable. Els

béns de consum durable, si bé proporcionen beneficis al llarg del temps,

no es poden qualificar de capital productiu a l’esquema que acabem d’as-

senyalar. 

■ La família, com a unitat de cohesió que s’estén més enllà de les vides

dels seus membres individuals i que constitueix la base institucional per a

la transmissió intergeneracional de la riquesa acumulada (valor de capital),

s’ha fet menys important en tot el nostre esquema d’interacció social. Fins i

tot la restricció ètica limitada que a vegades instruïa els membres de les

famílies riques en el sentit de no «menjar-se el patrimoni» ha perdut bona

part de la seva influència. 

■ La llista de causes dels desplaçaments del comportament cap a la despe-

sa de consum, allunyant-se de l’estalvi, encara es pot ampliar; però l’anàlisi

que fem es limita sobretot a una explicació parcial dels efectes dels des-

plaçaments, més que de les seves causes.
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VIII. Alternatives a la restauració de l’ètica de l’estalvi

■ Als Estats Units, el 1993, potser no és del tot racional per a l’individu, o

per a la unitat familiar, estalviar més que una proporció bastant limitada de

la renda, una proporció suficient per fer front a les contingències personals

que no donen dret, encara, a obtenir una subvenció dels programes de

benestar-transferències. Si algunes persones estalvien més del que dicta la

racionalitat en el seu conjunt d’elecció individualitzat, a causa dels residus

d’una ètica puritana passada de moda, tots ens en beneficiem a través dels

efectes externs que hem subratllat. Però ha de quedar clar que la força d’a-

questa norma s’erosionarà encara més davant la continuïtat, i potser l’acce-

leració, del desplaçament de les estructures d’incentius. L’himne de la

modernitat sembla que sigui: «L’Estat s’ocuparà de vostè». ¿Per què hem

d’esperar que, per motius ètics o de qualsevol altre tipus, els individus

estalviïn?

■ El tret interessant de la política dels anys noranta és que sembla que s’es-

tigui desenvolupant el reconeixement dels efectes de la baixa taxa d’estalvi

sobre el creixement econòmic, així com la presa de consciència del fet que

l’estructura d’incentius del sistema d’impostos-transferències (juntament

amb el dèficit pressupostari) és un factor causal rellevant. No queda fora de

l’interval de predicció plausible el suggeriment que en algun moment,

durant els anys noranta, es puguin observar intents d’internalització políti-

ca de les interdependències existents entre les decisions individuals d’estal-

vi. Aquesta alternativa política a la correcció ètica no es podia predir respec-

te a l’externalitat referida a l’oferta de treball. Per tant, almenys en aquest

sentit, es pot dir que una ètica del treball continua sent més important que

una ètica de l’estalvi. En un altre sentit, que hi hagi una acció política el

resultat de la qual sigui el restabliment dels incentius a l’estalvi i a la inver-

sió, encara que no adopti la forma d’imposar restriccions ètiques a les elec-

cions individuals, pot reflectir almenys un reconeixement indirecte de les

interdependències econòmiques que hem subratllat en aquest capítol. 
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■ Una altra manera de proposar la mateixa idea consisteix en l’afirmació

que tot el conjunt de preocupacions sobre les baixes taxes d’estalvi agre-

gat, tant per comparacions històriques com internacionals, que semblen

basades en criteris de comportament macroeconòmic, tals com les taxes de

creixement mesurades, en el fons es fonamenten en l’acceptació implícita i

no articulada de l’anàlisi que acabo de desenvolupar. Potser és més proba-

ble que hi hagi una acció política l’objectiu de la qual sigui l’increment de

les taxes d’estalvi per raons que no tinguin res a veure amb el que aquí s’ha

enunciat, raons que poden basar-se en fonaments analítics molt qüestiona-

bles, ja siguin positius o normatius. Sigui com sigui, qualssevol mesures

efectives que es puguin prendre per incrementar l’estalvi es poden fona-

mentar analíticament en consideracions d’interès propi, de manera que

poden avançar a l’uníson els esforços d’elaboració de la nostra comprensió

de les interdependències econòmiques entre les nostres decisions separa-

des d’estalvi i la realització d’avenços pràctics cap a la reforma de les

estructures d’incentius. 
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Capítol 3
TOTS HAURÍEM DE PAGAR EL PREDICADOR: ORÍGENS
ECONÒMICS DE LES RESTRICCIONS ÈTIQUES

I. Introducció

■ En els capítols 1 i 2 he sotmès a anàlisi econòmica dos dels principis

centrals d’allò que de vegades s’ha anomenat «ètica puritana». Penso que he

demostrat que una ètica del treball i una ètica de l’estalvi tenen valor

econòmic, en el sentit que cada un dels participants en l’economia es bene-

ficia de la presència d’aquestes actituds ètiques entre els altres amb qui el par-

ticipant espera interactuar en un nexe ampli i complex de producció-inter-

canvi. Dit d’una altra manera, la presència d’aquestes ètiques, del treball i

de l’estalvi, per sobre i més enllà de les decisions que serien resultat de les

preferències immediates, és econòmicament funcional. Compleixen una fun-

ció econòmica positiva. Això no obstant, no vull incórrer en la fal·làcia funcio-

nalista d’intentar explicar pràctiques, hàbits, ètiques i institucions per la de-

mostració que siguin funcionals en algun sentit societari. Per explicar la

presència d’una ètica del treball o de l’estalvi, cal localitzar-ne l’origen en el

càlcul racional dels individus en algun moment del seu desenvolupament. 

■ Si es vol investigar l’origen econòmic de les normes ètiques, es poden

seguir almenys tres línies de recerca. La primera es pot descriure sota la rú-

brica «anàlisi econòmica de l’autocontrol» o «anàlisi econòmica de la temp-

tació». L’individu aïllat pot trobar avantatjós, des del punt de vista dels seus

interessos a llarg termini, imposar restriccions efectives al seu comporta-

ment, a part de les accions de l’altra gent. El segon programa es pot qualifi-

car amb el títol de «constitucional» o de «contractual»; l’individu pot trobar
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racional posar-se d’acord sobre l’adopció de convencions o normes que res-

tringeixin la seva acció a canvi que hi hagi restriccions semblants sobre les

accions de l’altra gent. A efectes de suggerir que aquests no seran els focus

d’atenció de l’anàlisi en aquest exercici, a la secció II discuteixo breument

tots dos enfocaments. Em centraré en una tercera línia d’investigació que

desenvoluparé de manera més a fons a la secció III. En aquest tercer tipus

d’anàlisi no es busca l’origen econòmic de les normes ètiques en l’elecció

individual de restriccions l’objectiu de les quals sigui delimitar el seu propi

comportament, ja sigui en solitari o com a conseqüència d’una convenció

contractual, sinó el desig de l’individu que hi hagi restriccions sobre el

comportament de l’altra gent. Es tracta, en aquest programa d’investigació,

d’examinar amb cura quines serien les preferències de l’individu sobre el

comportament de l’altra gent en la seva interacció. «¿Com m’agradaria que

es comportessin els altres, en general i respecte a mi en particular?».

Aquesta pregunta es converteix en el punt de partida dels preceptes o nor-

mes ètics, més que no pas «¿Com vull comportar-me?». Predicar pot ser pro-

ductiu privadament per a mi, precisament quan el que importa és el

comportament dels altres. Així apareix la base per al títol principal d’aquest

capítol. 

■ La secció IV subratlla els pressupostos que cal acceptar per poder plan-

tejar la qüestió, almenys per part dels economistes que no vulguin transcen-

dir els límits de la seva pròpia disciplina. La secció V ofereix una classifica-

ció ràpida de normes ètiques habituals d’acord amb el criteri suggerit per la

pregunta. La secció VI examina la inversió en persuasió ètica, incloent-hi

un tractament dels elements públics de la predicació. La secció VII relacio-

na la discussió amb la controvertida tesi de Weber sobre els orígens puri-

tans (sobretot calvinistes) de l’esperit capitalista. La secció VIII conclou el

capítol resumint tot el conjunt del llibre.
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II. Restriccions morals autoimposades, individuals
o concertades

■ Podem partir de la premissa que el comportament individual està restrin-

git per normes ètiques i morals. No ens comportem de manera oportunista

en totes i cada una de les ocasions; no ens comportem segons cap suposat

criteri de cost-benefici, com es pugui fer front a l’estructura formal de pre-

mis i càstigs. Molts de nosaltres no robem, encara que estiguem segurs que

no hi ha possibilitat que ens descobreixin, que ens capturin i que ens casti-

guin. 

■ A certs efectes pot ser suficient el reconeixement que les restriccions

morals que guien alguns aspectes del nostre comportament s’han desenvo-

lupat en un llarg procés d’evolució cultural, del qual no podem esperar

comprendre’n els orígens ni la lògica interna. El màxim que podem fer és

apreciar-ne el valor funcional. El millor exemple d’aquesta posició són els

últims treballs de F. A. Hayek (1979). Es poden fer esforços més ambiciosos

d’explicació dels orígens d’almenys algunes de les normes ètiques que es

poden observar empíricament. Com he assenyalat a la introducció, el meu

enfocament s’orienta cap a la valoració individual de les restriccions sobre

els altres. Però, abans d’entrar en la discussió d’aquest argument principal,

pot ser útil fixar-se breument en les restriccions autoimposades, ja siguin

triades per l’individu aïllat o d’acord amb altres en un intercanvi concertat

de límits de comportament. 

■ El logotip de la nova revista Constitutional Political Economy,(1) repre-

senta Ulisses fortament lligat al pal del seu vaixell que passa prop de la plat-

ja de les sirenes. Ha ordenat als seus homes que el lliguin i no facin cas dels

seus crits demanant que l’alliberin. Al principi del seu viatge, Ulisses va

triar deliberadament restringir el seu propi comportament en el marc del
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futur predit. La selecció de la restricció formava part d’un càlcul racional

complet en què una constitució individualista ocupa un lloc central. Es dis-

senya la restricció de manera que s’eviti de caure en la temptació de l’avan-

tatge local o a curt termini, que es prediu que serà erroni i perjudicial per

als interessos a llarg termini.(2)

■ En general tendim a imposar restriccions sobre les nostres decisions de

comportament quan no confiem en les nostres pròpies respostes situacio-

nals a les opcions d’elecció amb què ens podem veure confrontats en el

futur. Aquesta falta de confiança en la nostra capacitat d’elecció pot trobar

el seu origen, com en el cas d’Ulisses, en la nostra reconeguda debilitat de

caràcter, en la nostra disposició a actuar de manera expeditiva contra els

nostres propis interessos a llarg termini. Dit d’una altra manera, la falta de

confiança pot ser el resultat de predir que simplement serem incapaços de

respondre correctament a algunes de les opcions d’elecció a què ens

enfrontem. Pot ser que no sapiguem com respondre adequadament, i pot

ser que no sapiguem reconèixer les implicacions de les alternatives d’elec-

ció. Aquests límtis cognoscitius sobre la nostra capacitat, especialment en

situacions no habituals, poden fer racional l’adopció de regles o restriccions

relativament rígides, algunes de les quals poden ser de naturalesa moral.(3)

■ Els economistes potser se senten més còmodes amb models en què les

persones s’imposen restriccions sobre el seu propi comportament, però

només en un procés d’intercanvi contractual. Els límits a la pròpia llibertat

per actuar com es vulgui, en resposta a qualsevol situació que es pugui

plantejar, s’accepten com a part d’una negociació amb altres les accions

dels quals estan restringides de la mateixa manera. Aquests models propor-

cionen l’estructura lògica per a la deducció de regles constitucionals a par-

tir de les eleccions racionals individuals. El programa d’investigació desen-
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volupat a partir d’aquests models s’ha concentrat, per tant, en les restric-

cions polítiques i legals sobre l’acció humana, ja sigui pública o privada.(4)

■ Això no obstant, no hi ha una base analítica per restringir l’explicació

contractualista a regles polítiques i legals. Encara que necessàriament hagin

de ser menys formals, les regles ètiques poden trobar també part de la seva

explicació en el procés contractual implícit que descriu el funcionament

normal d’una comunitat moral d’individus. En aquest marc, l’individu parti-

cipant no necessita imposar restriccions sobre el seu propi comportament

basant-se en un càlcul aïllat de benefici a llarg termini. En comptes d’això,

s’accepten les restriccions com el «preu» que s’ha de pagar, el «mal» que

s’ha de patir, per assegurar el «bé» esperat representat per les restriccions

recíproques sobre el seu comportament que accepta l’altra gent com la

seva part d’intercanvi contractual. 

III. L’interès de l’individu en el comportament 
de l’altra gent

■ En un cert sentit, l’economista, en tant que economista, no pot anar més

enllà del model contractual d’interacció, de manera que qualsevol argumen-

tació en el sentit que les normes ètiques tinguin contingut econòmic ha de

recórrer en últim terme al model valoratiu contractual. D’aquí ve que en els

primers capítols, quan he argumentat que l’ètica del treball i l’ètica de l’estalvi

afecten el nostre benestar, segons les nostres pròpies valoracions, implícita-

ment he invocat el criteri de Wicksell-Pareto d’economia del benestar, que

ens permet elaborar esquemes en què tots els participants en l’economia

puguin arribar a l’acord. En qualsevol procés d’intercanvi contractual, tant

si es tracta d’intercanvi potencial entre dues parts com entre un gran nom-
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bre, l’economista se centra en el caràcter mutu del guany potencial i en el

«preu» que una part ha de pagar per assegurar allò que desitja de l’altra

part. Tot l’exercici es basa en el reconeixement que en realitat cada part

intenta modificar el comportament de l’altra, però també en el supòsit que

aquest canvi de comportament només es pot garantir mitjançant el paga-

ment d’algun preu.

■ Pensem en un exemple molt senzill. Vostè té una poma i jo tinc un quart

de dòlar. Jo vull que vostè em doni la poma. Intento modificar el seu com-

portament en aquest sentit. Per altra banda, vostè vol que jo li doni el quart

de dòlar i, per tant, canviar el meu comportament. Tots dos podem guanyar

utilitat en l’intercanvi potencial, però aquesta mutualitat de guany no ha

d’enfosquir la interdependència inicial. Observem que la meva situació ideal

no és la que aconsegueixo pagant el quart de dòlar i obtenint la poma a

canvi. La meva situació més ideal seria que vostè em donés la poma i jo

conservés el meu quart de dòlar. Si d’alguna manera pogués programar-lo

perquè em donés la poma així que ens trobéssim, aconseguiria majors

beneficis que si se’m requerís de pagar un preu.

■ Per tant, tinc un interès econòmic per afectar el seu comportament de

manera que l’intercanvi em proporcioni beneficis addicionals. Si vostè em

donés la poma sense demanar un pagament en reciprocitat, seria que està

restringit per alguna norma ètica interna. Està perdent l’oportunitat d’acon-

seguir un quart de dòlar que podria utilitzar, perquè es veu restringit ètica-

ment a no exigir aquest pagament per part meva. Naturalment, jo he d’es-

tar interessat a induir, en la seva psicologia, restriccions ètiques d’aquest

tipus, de manera que estaré disposat a invertir recursos per assegurar

aquest resultat. És evident que aquesta inversió ha de ser inferior al quart

de dòlar, ja que sé que sempre puc aconseguir la poma per aquesta quanti-

tat. Però si, mitjançant la inversió de deu centaus en la seva psicologia, el

puc persuadir que em doni la poma sense entrar en l’intercanvi directe, la

meva posició ha millorat en quinze centaus. 
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■ Si contemplem la interacció social des d’aquesta perspectiva, obtenim

una interpretació diferent dels orígens de les restriccions ètiques. Tals res-

triccions no sorgeixen com a resultat d’un càlcul racional per part de la per-

sona el comportament de la qual es veu restringit, com en el cas tant de l’au-

tocontrol com del model contractual esbossat més amunt, sinó que són el

resultat del càlcul racional d’altres amb qui s’espera que ineractuï en el nexe

social la persona que ha de ser restringida. En un cert sentit, aquest model

que localitza els orígens de les normes ètiques en el càlcul racional basat en

l’interès propi d’altres persones diferents de la que ha d’actuar, és més sim-

ple i més estrictament «econòmic» que qualsevol de les alternatives. 

■ El model incorpora el que es podria etiquetar com a ètica estàndard per

a l’agent individual que espera veure’s confrontat amb situacions d’elecció

que impliquen altres persones. L’agent-decisor potencial preferiria tenir

l’opció d’actuar de manera oportunista, mentre que els altres participants

en la interacció estiguessin, en un cert sentit, programats per comportar-se

d’una manera previsible, no oportunista i que beneficiés l’agent-decisor.(5)

■ Tornem al senzill exemple en què l’«statu quo» es descriu per la meva

possessió d’un quart de dòlar i la seva possessió d’una poma. El meu ordre

general de les alternatives seria el següent:

1. Vostè em dóna la poma i jo retinc l’opció de donar-li o no donar-li el quart

de dòlar. La seva acció és independent de la meva resposta.

2. Vostè em dóna la poma, però només si jo li dono el quart de dòlar a canvi.

La seva acció és estrictament dependent de la meva resposta.

3. Vostè es guarda la poma i jo em guardo el meu quart de dòlar. Es tracta de

la posició de «statu quo».
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4. Jo li dono el quart de dòlar i vostè manté l’opció de donar-me o no donar-

me la poma a canvi. El meu comportament és independent de la seva

resposta.

■ L’economista no té problemes per acceptar aquesta ordenació com a

part d’una estructura d’elecció racional. Podria anar més lluny i suggerir

que, per a vostè, s’hauria d’invertir 1 i 4. Per descomptat, l’economista cen-

tra l’atenció gairebé exclusivament en la superioritat, per a totes dues parts,

de l’alternativa d’intercanvi o de comerç sobre la solució «statu quo».

L’economista ignora gairebé del tot l’interès que cada part reté sobre el

comportament de l’altra, a banda de la comparació que es pugui fer entre

les posicions anterior i posterior a l’intercanvi.

■ Però, com a experiment mental, suposem que no hi ha el comerç o in-

tercanvi; encara no s’ha inventat aquesta institució. En aquest context, l’op-

ció comercial explícita (la 2) senzillament no està disponible per als actors.

Observin que en aquest cas, si bé hi ha una posició final mútuament prefe-

rida, cap alternativa institucionalment implementable és preferida a l’«statu

quo» per totes dues bandes, donades les ordenacions indicades. En aquest

context és clar que si, d’alguna manera, cada una de les dues parts pogués

canviar l’ordenació de l’altra mitjançant inversions en persuasió mútua, de

manera que vostè arribés a preferir donar-me la poma independentment de

la meva resposta (la 1 d’abans) i que alhora jo preferís donar-li el quart de

dòlar (la 4 d’abans) independentment de la seva resposta, podríem arribar a

la posició descrita com a resultat de l’intercanvi explícit (la 2), que tots dos

preferim abans que l’«statu quo», però sense recórrer a la interdependència

explícita que representa la reciprocitat comercial.

■ ¿Com es podria aconseguir aquest resultat mútuament beneficiós sota

les circumstàncies aquí suposades? Si les ordenacions de preferències es

poden modificar (vegeu aquest punt més desenvolupat a la secció IV), cada

part trobarà avantatjós invertir recursos en la modificació de les preferèn-
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cies dels altres de manera que es produeixin els canvis de comportament

desitjats. Si les institucions de persuasió ètico-moral, que he denominat «el

predicador» en el títol d’aquest capítol, són fins i tot marginalment efecti-

ves, cada una de les parts de la interacció potencial tindrà algun incentiu

per «pagar el predicador», és a dir, per invertir fent que les ordenacions dels

altres canviïn en el sentit que generi els beneficis externs promesos.

■ Aquest senzill exemple serveix també per a una finalitat secundària, 

que consisteix a mostrar que l’intercanvi o comerç mitiga i/o minimitza 

el paper necessari de les restriccions ètiques de facilitar la consecució 

dels resultats mútuament desitjats de la interacció social. Com indica l’e-

xemple, quan no és possible l’intercanvi, per a la generació dels resultats

mútuament desitjats pot ser necessari un comportament individual que

incorpori restriccions ètiques. En canvi, quan el comerç és possible, els

individus no es preocuparan tant per les ordenacions de preferència dels

altres partícips del nexe social. Aleshores és adequat que l’economista 

es concentri en el procés comercial i en el disseny institucional que obri

noves oportunitats comercials. Com va afirmar una vegada D. H. Robertson

(1956), el paper de l’economista consisteix a treure rètols d’«atenció» cada

vegada que es fan propostes que, per funcionar amb eficàcia, depenen de

l’amor.

■ Contràriament, en contextos en què no es poden implementar acords

d’intercanvi explícits de manera ràpida i practicable, ni l’economista ni cap

altre ha de negligir o ignorar la utilitat econòmica potencial de les normes

ètiques. Són especialment rellevants totes aquelles interaccions que com-

porten la interdependència simultània entre grans nombres de participants

quan qualsevol possible intercanvi, contracte o esquema comercial seria

molt complex i de difícil implementació. En aquests casos, és «com si» el

comerç explícit no existís com una opció d’elecció per als participants. En

aquests casos, el simple exemple sense l’alternativa d’intercanvi inclosa pot

ser suggeridor.
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■ En aquest context es pot pensar en les normes ètiques específiques que

hem comentat en els dos primers capítols: l’ètica del treball i l’ètica de l’es-

talvi. Com han demostrat les anàlisis que s’han fet, tots els altres partici-

pants en la xarxa de producció-intercanvi definida de manera inclusiva, en

l’«economia», tots s’asseguren beneficis d’una ampliació de l’esforç de tre-

ball o d’estalvi de qualsevol participant, més enllà de la quantia que hauria

estat escollida individualment en algun ajust paramètric a la situació objec-

tiu confrontada. És a dir, tots els altres participants poden guanyar si qualse-

vol persona treballa més o estalvia més del que les seves preferències im-

mediates poden dictar. Si s’accepten les meves argumentacions anteriors, hi

ha guanys mutus que es podrien aconseguir entre tots els participants. Pero

pensin en la dificultat que comportaria organitzar un contracte formal 

d’intercanvi en aquest context. Cada persona es veuria requerida a acceptar

treballar més i/o estalviar més, si tots els altres acceptessin fer el mateix,

contracte que segurament és d’una complexitat gairebé inimaginable i

impossible de fer complir en cas d’haver-hi arribat. Les barreres dels costos

de transacció exclouen un comerç d’aquesta complexitat, a pesar del caràc-

ter mutu dels guanys potencials.

■ Els economistes del benestar de mitjan segle, davant la presència d’un

error potencial dels acords d’intercanvi, s’haurien fixat en les possibilitats

d’acció política. Però tota l’empresa de l’economia del benestar es va en-

fonsar exactament en els mateixos esculls que exclouen les alternatives

d’intercanvi o contractuals. En qualsevol marc polític democràtic, els indivi-

dus han de triar entre les alternatives contraposades, encara que siguin

conscients que estan triant públicament o col·lectivament més que no pas

individualment. Però qualsevol «contracte polititzat» que pugui sorgir de la

interacció d’interessos en una democràcia, segurament seria massa simple

per assegurar més que una part dels guanys potencials que pugui oferir la

internalització efectiva de la interdependència econòmica. La correcció

política del fracàs dels acords explícits d’intercanvi o de mercat per captu-

rar el valor econòmic que es podria obtenir mitjançant desplaçaments de
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comportament al llarg de marges adequadament definits d’ajustos indivi-

duals, pateix de la universalitat implícita de la seva aplicació. El fet que si

algun dels participants ha de ser animat a canviar el seu comportament

aleshores se’ls hagi d’animar a tots de la mateixa manera, tendiria per si

mateix a inhibir la implementació d’aquestes accions polítiques.

■ Gairebé per exclusió, ens queda només l’ètica com a únic mitjà viable de

captura del valor econòmic potencial que hi ha per sobre i més enllà de

l’assegurat pel funcionament dels mercats ordinaris i de la política ordinària

(vegeu Buchanan, 1991). Un dels principals avantatges de la internalització

ètica de les externalitats implicades en les decisions de treball i d’estalvi de

les persones, radica en el fet elemental que l’ètica no és contractual. No hi ha

un «quid pro quo» com en l’intercanvi polític o econòmic. Qualsevol parti-

cipant en l’economia millora econòmicament si els altres treballen més o

estalvien més, i el mateix es pot aplicar a tots els participants, però no hi ha

cap requeriment que digui que, si els altres estalvien més o treballen més,

la persona de referència també ho hagi de fer.

■ El reconeixement de la interdependència econòmica, però, presenta a

cada participant un incentiu per modificar, si fos possible, el comporta-

ment dels altres. Si s’exclouen els processos contractuals d’intercanvi po-

lític o econòmic, la sortida natural d’aquest incentiu és la inversió en les

institucions que incorporen intents no-contractuals de modificació de com-

portaments. En aquest sentit, cada participant té un incentiu per pagar el

predicador, si bé en aquest cas també, com en totes les relacions de caràc-

ter públic, poden aparèixer casos de polizonisme. En aquesta secció hem

deduït una lògica de l’ètica a partir del càlcul racional dels participants en

un nexe econòmic, cada un dels quals reconeix que el seu benestar econò-

mic depèn del comportament dels altres i que aquesta interdependència va

més enllà dels límits de les institucions contractuals ordinàries.
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IV. Preferències per preferències

■ He suggerit anteriorment que els orígens de les restriccions ètiques

subratllades en aquest capítol són estrictament econòmics. Les persones te-

nen interessos econòmics en el comportament dels altres amb qui interac-

cionen socialment, i actuaran en la promoció d’aquests interessos mitjan-

çant inversions en les institucions de socialització i d’inculturació. En

aquest nivell bàsic d’anàlisi no tenim per què apartar-nos del model d’inves-

tigació estàndard de l’economista. Podem estudiar el comportament d’elec-

ció, actual i potencial, d’una persona les preferències de la qual siguin de-

terminades exògenament. En aquest nivell d’investigació, no requerim que

una persona mostri una «preferència per les seves pròpies preferències» en

la perspectiva de convertir-se en una persona «diferent», en el sentit de les

seves preferències. Tot el que cal és que una persona mostri una ordenació

de preferències en relació amb les preferència dels altres.

■ Aquesta posició sembla descriptiva de l’ordenació completa per una per-

sona de tots els estats possibles del món. Cada un de nosaltres té alguna co-

sa a veure amb les preferències i amb les funcions d’utilitat dels altres. I dir-

ho no és afirmar que cada un de nosaltres té «preferències entremetedores»

(Sen, 1976). Jo puc ser totalment indiferent a les ordenacions de preferèn-

cies sobre les seves alternatives, en la mesura en què les seves eleccions no

afectin el meu benestar econòmic. Però no em puc quedar indiferent davant

de les seves preferències si les seves decisions afecten de fet el meu benes-

tar econòmic.

■ L’anàlisi es fa problemàtic només quan passem a una segona fase en què

es generalitza el model per aplicar-lo a més d’una persona alhora. Si estic

interessat en l’ordenació de preferències de vostè, entre alternatives poten-

cials d’elecció, vostè també estarà interessat en les meves pròpies ordena-

cions. Mentre que sembla bastant directe postular que la meva ordenació

de preferències està determinada exògenament i no està supeditada a les
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meves pròpies eleccions de nivell més alt, no podem fer extensiva aquesta

exogeneïtat fins a implicar que les meves preferències siguin totalment im-

munes a la influència dels altres. Si es generalitzés el model en aquest sen-

tit, llavors qualsevol intent d’invertir recursos en la modificació del compor-

tament d’elecció dels altres hauria de fracassar. Si les preferències no es

poden modificar, la productivitat de tota aquesta inversió seria zero per de-

finició.

■ Els economistes no es troben còmodes quan l’anàlisi va més enllà del

postulat de preferències fixes, de manera que la major part del programa

d’investigació dels economistes, en la seva accepció més àmplia, incorpora

l’acceptació explícita o implícita d’aquest postulat. Els economistes deixen

el tema de la formació de les preferències als seus col·legues de les altres

ciències socials.

■ L’observació més corrent suggereix que la posició de l’economista en

aquest sentit violenta la realitat. El model de l’economista només es pot

defensar des d’algun principi de reduccionisme metodològic. Les persones

no sorgeixen de cop i volta amb ordenacions de preferències ben definides

sobre totes les alternatives potencials d’elecció. Com a membres de l’espè-

cie humana, les persones tenen necessitats biològicament definides que no

són socialment endògenes, però fins i tot la traducció d’aquestes necessi-

tats en preferències entre alternatives que es puguin presentar per a la seva

elecció permet pautes molt divergents. Així que s’avança una mica més

enllà dels estrictes límits biològics, l’interval sobre el qual es poden moure

les preferències d’una persona a una altra, i per una mateixa persona al

llarg del seu cicle vital, cobreix tot un espectre.

■ Sembla pausible suggerir que, en bona part de l’anàlisi corrent, les pre-

ferències es poden tractar com a «absoluts relativament absoluts», però tam-

bé s’ha de reconèixer que les preferències es poden modificar en el procés

de socialització i d’inculturació que descriu el funcionament de tot el medi
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social en què una persona neix, creix i viu. L’adopció d’aquesta posi-

ció sobre la formació de les preferències no és equivalent a l’acceptació de

les argumentacions dels moderns filòsofs comunitaris i dels crítics de l’anà-

lisi econòmica que suggereixen que les preferències individuals són total-

ment mal·leables i depenen exclusivament del medi social. El reconeixe-

ment de les influències mútues entre el medi social i les preferències no

nega ni la individualitat de les persones, definida per les seves preferències,

ni la relativa impermeabilitat d’aquestes preferències a la influència del

medi.(6)

■ En resum, només és racional pagar el predicador en contextos que s’a-

llunyen de l’estricte model dels economistes de fixedat de les ordenacions

de preferències, però la productivitat de la inversió dedicada a la modifica-

ció de preferències pot ser molt inferior a la implicada per l’alternativa

comunitària.

V. Però algunes normes són «millors» que altres

■ Reconeguem que tenim un interès racional en les preferències d’aquells

amb qui interactuem si les seves eleccions afecten el nostre benestar

econòmic, i reconeguem també que, dins d’uns límits, les preferències es

poden modificar mitjançant inversions en les institucions de socialització.

La lògica de l’argumentació econòmica favorable a pagar el predicador sem-

bla inatacable.

■ No obstant això, apareixen noves dificultats així que anem una mica més

enllà de l’argumentació analítica general i intentem aplicar el resultat a les

institucions que podem observar realment. Com pot ser obvi, a partir de la
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discussió, no totes les modificacions de preferències que poden induir els

predicadors són plenament coherents amb els nostres interessos econò-

mics. Cal establir una classificació. Tots hem de pagar al predicador, però

només si predica allò que sosté i promou els nostres interessos econòmics.

(Queda fora de l’abast de la meva discussió el fet que vulguem o no vul-

guem pagar el predicador per altres motius.)

■ És evident que no tots els ensenyaments ètico-morals inclosos en els pro-

nunciaments dels nostres predicadors, definits d’una manera àmplia que

inclogui moralistes i educadors de molts tipus i dimensions, mereixen el

nostre suport segons la lògica exposada. En els capítols 1 i 2 he discutit l’è-

tica del treball i de l’estalvi en aquests termes, i he suggerit que tots podem

obtenir beneficis externs del treball addicional i de l’estalvi de tots i cada

un de nosaltres en el nexe econòmic. En conseqüència, hauríem d’estar dis-

posats a invertir alguna cosa en suport de tots aquests predicadors que afir-

men aquestes virtuts des de les seves trones. La mateixa lògica, potser d’un

tipus més simple i d’acceptació més universal, es podria aplicar també a

aquests preceptes familiars que es refereixen a l’honestedat en els tractes,

al manteniment de les promeses, a dir la veritat, al respecte a la persona i a

la propietat, a la sobrietat, a la tolerància. En resum, fàcilment es podria

incloure tot el conjunt de restriccions resumides en la rúbrica «les virtuts

puritanes». Si poguéssim limitar els nostres predicadors a fomentar aquestes

virtuts, no tindríem cap dubte sobre la productivitat social (econòmica) de

la seva activitat, encara que reconeguéssim que part de la seva prèdica ens

afecta tant a nosaltres mateixos com als nostres veïns.

■ Desgraciadament, però, els nostres predicadors, els nostres moralistes,

tant si ho són per llicència institucional com per autoproclamació, no res-

tringeixen els seus ensenyaments a aquestes regles de prudència a la mane-

ra antiga. Aquests predicadors també ens exigeixen que tinguem compassió

amb els menys afortunats i que siguem caritatius, fins al punt de vendre allò

que hem acumulat i donar-ho als pobres, unir-nos als miserables de la terra
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en les seves exigències contra els productius, deixar de perseguir el valor

econòmic, tenir temps per olorar les flors, utilitzar els poders coercitius de

la política per protegir les terres verges de la seva explotació econòmica,

donar suport als esforços de les majories polítiques en exacció de tributs

sobre aquells membres de la minoria que realment practiquen les virtuts

puritanes. La llista es pot ampliar més. Però ja deu haver quedat clar que la

predicació amb èxit en aquestes direccions pot ser improductiva i reduir de

fet el valor econòmic en l’economia. Dit d’una altra manera, si els nostres

predicadors aconsegueixen que els nostres companys participants en l’eco-

nomia modifiquin el seu comportament d’acord amb el conjunt no-purità

de normes morals o restriccions, tots podem estar pitjor, definit en els nos-

tres propis termes.

■ El resultat de tot això és que hi ha raons econòmiques, bones i podero-

ses, perquè haguem de donar suport a les institucions dissenyades per modi-

ficar les normes que serveixen per restringir el comportament oportunista

dels participants en l’economia, però és essencial que siguem discriminato-

ris en la nostra inversió. En aquest cas, com en tots, hem d’invertir només

quan els rendiments promesos siguin més grans i almenys siguin positius.

VI. Comportament pragmàtic i comprensió
econòmica

■ He classificat com a econòmicament no-productives moltes de les nor-

mes morals que són considerades dignes d’encomi. Permetin-me que

subratlli una vegada més que aquestes argumentacions es presenten com a

exercicis d’explicació econòmica i no com un discurs ètic. Afirmar que hi

ha raons econòmiques per les quals les persones han de donar suport als

esforços institucionals orientats a la modificació dels comportaments, en

algunes direccions i no en altres, no vol dir que s’estigui negant l’existència

d’orígens no-econòmics de la moral. Fixin-se també que la meva argumenta-
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ció no es refereix a qüestions prescriptives sobre com qualsevol persona

particular s’«ha de» comportar. L’argumentació no diu res de si un individu

ha de treballar més, estalviar més, dir la veritat o complir allò que ha pro-

mès. L’argumentació només afirma que l’individu, qualsevol individu, estarà

«més bé», en termes de benestar econòmic, si els altres treballen més, esta-

vien més, compleixen les seves promeses, etc. És el reconeixement d’aquest

tipus d’interdependència allò que fa que sigui privadament racional el paga-

ment al tipus adequat de predicadors.

■ Però, ¿és realment així? Imaginem que la meva argumentació hagi estat del

tot convincent. L’individu reconeix els orígens econòmics de la interde-

pendència ètica. Però, ¿com podria l’esforç o la inversió d’un únic participant

en l’extens nexe de producció-intercanvi afectar, si no és de manera minúscu-

la, els amplis estàndards de comportament de tota la comunitat? És molt difí-

cil introduir el comportament cooperatiu, en les seves múltiples varietats, en

el si del model explicatiu de l’elecció racional, ja que es reconeix la petita

relació evanescent entre el comportament individualitzat i els resultats col-

lectivament determinats. En electorats amplis, els individus no troben racio-

nal votar, i si voten, troben racional quedar-se en la ignorància. En les interac-

cions sobre béns públics, els beneficiaris individuals no troben racional con-

tribuir, a pesar de l’excés dels beneficis agregats sobre els costos.

■ Aquí sembla que s’hagi d’aplicar la lògica del polissó a la possible inver-

sió individual en pagaments al predicador, és a dir, en el suport a les institu-

cions la finalitat de les quals sigui modificar les pautes de comportament de

formes que permetin una certa internalització de les externalitats econòmi-

ques positives que assegura la interdependència ètica. L’acte individual del

pagament al predicador, a pesar del reconeixement de les externalitats que

es puguin corregir de forma eficient, continua sent irracional. 

■ En certa mesura, es troba evidència empírica que els individus actuen

«irracionalment» en algunes de les ben conegudes interaccions de grans
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nombres que presenten el dilema cooperatiu. Els individus voten, i bona

part dels que voten intenten estar informats sobre les alternatives. Els indi-

vidus contribueixen als costos de béns públics compartits, fins i tot en si-

tuacions en què aquestes contribucions siguin estrictament voluntàries. És

important reconèixer, però, que també hi ha un discurs ètic actiu que ani-

ma els individus a superar en aquests casos el dilema cooperatiu dels grans

nombres. S’anima les persones perquè vagin a votar, perquè estiguin infor-

mades, perquè contribueixin voluntàriament a tot tipus de projectes de

béns públics.

■ En canvi, segons les notícies que tinc, hi ha una argumentació molt es-

cassa, o nul·la, d’arrel ètica, econòmicament motivada, que animi els indi-

vidus a treballar més, a estalviar més, a mantenir en general les virtuts puri-

tanes, tret d’aquelles bosses de la nostra herència cultural que han resistit

l’impuls de la modernitat. ¿Ens ha de sorprendre, doncs, el sorgiment de

normes no-puritanes que les substitueixin?

■ Potser els criteris de racionalitat estricta dictin que siguin els altres els

qui paguin el predicador. Però els criteris de la comprensió ens han d’in-

formar a tots que en la solució cooperativa tots hem de pagar el predica-

dor adequat. La inexistència d’aquesta comprensió s’ha de fer recaure

totalment sobre les espatlles dels economistes que han separat l’anàlisi

econòmica de les seves amarres inicials com a part de la filosofia moral.

Com he assenyalat abans, l’anàlisi econòmica ortodoxa no té manera de

reconèixer bona part de la interdependència entre els participants en un

nexe econòmic, ni bases per apreciar més que el mínim paper que puguin

tenir les restriccions ètiques en la generació de valor econòmic. Fins que, i

llevat que, els economistes no tornin la seva «ciència» a la seva correcta

relació amb l’ètica, podem esperar poc estímul generalitzat a pagar el pre-

dicador, i al del tipus adequat.
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VII. Max Weber, el calvinisme i el capitalisme

■ He argumentat que el conjunt d’actituds que es resumeixen en el títol «ètica

puritana» ha estat, és i pot ser una font important de productivitat en qualsevol

economia organitzada segons els principis de mercat. L’abast del que avui estic

fent aquí i en altres treballs exigeix la seva comparació amb els ben coneguts

esforços pioners de Max Weber, presentats en el seu llibre tan aclamat i contro-

vertit L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme (1939), la primera edició ale-

manya del qual és de 1904-05, però que no es va traduir a l’anglès fins l’any 1930.

■ Weber era un historiador social i econòmic que va intentar explicar els

orígens de l’economia capitalista o d’empresa. ¿Per què va aparèixer el ca-

pitalisme a Europa? ¿On i quan va aparèixer? La controvertida tesi de Weber

afirma que l’esperit capitalista, l’esperit d’empresa, estava íntimament rela-

cionat amb un corrent específic de la teologia protestant (el calvinisme)

que va eliminar la màgia de la religió, que va emfasitzar la vocació professio-

nal, que va fer del treball i de l’estalvi senyal de predestinació més que no

pas part d’un intercanvi amb la divinitat o amb els seus agents sobre la

terra, que va fer de l’acumulació i de la transmissió intergeneracional de la

riquesa una cosa digna d’encomi i no de culpa. Aquest conjunt d’actituds

estava associat als calvinistes, que van posar més èmfasi en els requeri-

ments d’austeritat del cristianisme que no pas en els requeriments més lleu-

gers i de caire personal suggerits en construccions teològiques alternatives. 

■ Els crítics van atacar ràpidament les tesis de Weber des d’angles diferents,

afirmant en particular que, com a proposició empírica, era fàcil demostrar-

ne la falsedat.(7) L’esperit d’empresa capitalista sembla que va sorgir en eco-

nomies i en parts d’economies que mostren una relació molt petita o nul·la

amb el calvinisme, amb el protestantisme o amb el puritanisme. Els exem-

ples moderns més notables són el Japó i els països de ràpid desenvolupa-
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ment de la costa asiàtica del Pacífic, on sembla que és omnipresent una cosa

semblant al puritanisme en les actituds personals i en les pautes de compor-

tament.

■ El meu propòsit aquí no és defensar Weber ni unir les meves forces a les

dels seus crítics. La meva tasca és molt més limitada. Ni sóc competent ni

estic interessat a rastrejar si les fonts del creixement econòmic es poden

atribuir a la influència de tal o tal altre corrent teològic, ja sigui protestant,

catòlic, jueu o confucianista. Però el que faig es pot considerar complemen-

tari a la tasca de Weber en el sentit següent: la meva tesi defensa que el

conjunt d’actituds identificat per Weber, tant si els seus orígens són teolò-

gics com si són d’una altra mena, ha estat, és i pot ser important, i pot

generar i mantenir el progrés econòmic. Una societat els membres de la

qual comparteixen les virtuts puritanes, sigui quin sigui l’origen i pel motiu

que sigui, tindrà econòmicament més èxit que una societat on aquestes vir-

tuts no hi siguin presents o estiguin menys àmpliament compartides.

Weber hi hauria estat d’acord: de fet, va donar per descomptat el que la

meva argumentació proposa. 

■ La meva proposta, en relació amb la de Weber, es pot il·lustrar mitjan-

çant una història imaginària. Suposem que Joan Calví i/o algun dels calvinis-

tes cregués que només es pot moure els homes a l’acció per mitjà de la per-

suasió teològica. Suposem, a més, que Calví i/o els calvinistes tenien prou

autoconfiança per pensar que presentant una interpretació nova o un punt

de vista nou sobre les construccions teològiques existents es podia intro-

duir un canvi en el conjunt d’actituds, amb els canvis de comportament

consegüents. En un context com aquest, Calví i/o els calvinistes es podrien

haver preguntat: ¿Quin conjunt d’actituds i de canvis de comportament

seria més desitjable? El meu suggeriment és que la resposta a aquestes pre-

guntes podia haver estat perfectament: «El conjunt de normes ètico-morals

que les generacions posteriors resumiran amb el títol d’“ètica puritana”».

No estic suggerint que Calví o els calvinistes tinguessin motivacions tan tos-
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ques com explica la meva història; es tracta d’una suposició, i així és com

s’ha d’entendre. 

VIII. L’anàlisi econòmica i la interdependència ètica

■ La tesi que he desenvolupat es pot resumir en l’afirmació que els indivi-

dus participants en una economia tenen una interdependència tant ètica

com econòmica, de manera que les restriccions morals que impedeixin res-

postes estrictament oportunistes a les alternatives d’elecció són importants

per determinar el valor potencial d’aquesta economia. Amb aquesta formu-

lació, la tesi sembla gairebé autoevident, sobretot per a aquelles ments no

immunitzades per les tortuositats de la teoria econòmica moderna. Fins i

tot els teòrics més sofisticats no negarien que una economia en què les per-

sones aprofiten qualsevol oportunitat per defraudar els seus socis comer-

cials seria menys productiva que una economia en què la majoria de les

persones fossin honestes en els seus tractes d’intercanvi recíproc. Però,

més enllà d’aquests límits reconeguts, els sofisticats de la teoria econòmica

moderna fan marxa enrera; no volen saber res de la idea elemental que el

treball i l’estalvi són qualitats morals anàlogues a l’honestedat i al compli-

ment d’allò que prometem. 

■ El raonament és molt més fàcil d’acceptar per qui no sigui científic en la

matèria. Si una persona treballa més, guanya més i gasta més, la xarxa d’inter-

canvis s’amplia, i la relació general entre les dimensions de la xarxa i el

benestar de tots els participants pot semblar bastant natural. Per a l’econo-

mista, però, la relació no resulta gens evident, de manera que la resposta pre-

liminar a la meva proposició consisteix a negar-ne la validesa. Si una persona

treballa més (o estalvia més), rep tot el valor de la seva addició al producte

que el seu canvi de comportament genera. ¿Com se’n podrien veure afectats

la resta dels participants en l’economia? M’he referit a aquesta pregunta en

els capítols 1 i 2. Si he tingut èxit, he d’haver aconseguit entre els economis-
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tes un canvi d’orientació que els porti a acceptar el raonament ordinari de

sentit comú d’aquells que queden fora de les fronteres científiques. 

■ En aquest capítol he examinat algunes de les implicacions del reconeixe-

ment que la interdependència ètica econòmicament rellevant va més enllà

dels límits mínims de l’honestedat en l’intercanvi. Si tinc raó, si realment és

més productiva una economia quan els seus participants estan restringits

per allò que anomenem «ètica puritana», la conseqüència immediata és que

hi ha raons purament econòmiques per intentar inculcar o imprimir aquest

conjunt de normes en totes les persones que puguin participar en la xarxa

de construcció, distribució i intercanvi.

■ Permetin-me que recalqui, però, que l’argumentació presentada no és de

les que proposen un criteri extern, tant si s’anomena creixement econò-

mic, com eficiència econòmica, com qualsevol altra cosa, amb vista a pro-

moure les normes ètico-morals que afavoreixin indirectament la consecució

d’aquest objectiu. No voldria que se m’interpretés en el sentit que les nor-

mes ètiques puguin ajudar a maximitzar alguna funció de benestar social.

Igual com en els meus altres treballs, la metodologia continua sent estricta-

ment individualista. Per tant, quan suggereixo que hi ha raons econòmiques

per a la transmissió dels preceptes ètics (per pagar el predicador), m’estic

referint a raons aplicables a totes i a cada una de les persones del nexe

econòmic ampli. En això hi estem tot implicats, i cada un de nosaltres s’en-

fronta a la mateixa situació.

■ Jo estaré més bé si totes les altres persones s’atenen al conjunt de pre-

ceptes morals que assegura el creixement econòmic, però tots vostès, recí-

procament, estaran més bé si jo també m’adhereixo a aproximadament el

mateix conjunt de normes morals. Per acabar, l’argumentació de la interde-

pendència ètica no s’allunya de la lògica contractualista bàsica, encara que

els elements contractuals explícits de l’ètica que conforma el nostre com-

portament s’hagin perdut de la nostra consciència.
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de ”la Caixa”, dins el programa de Professors visitants en col·laboració amb la Comissió Fulbright.





■ Senyor President, senyores, senyors, moltes gràcies per aquesta amable

presentació. Estic content de tenir aquesta oportunitat de visitar la seva ins-

titució i de visitar Barcelona amb motiu de la meva gira, més aviat dilatada,

per Espanya. Abans de res vull disculpar-me per haver de parlar en la meva

llengua i no en la seva, però els prometo que parlaré a poc a poc, tant per

facilitar la feina a l’intèrpret com per afavorir aquells de vostès que saben

anglès però no és la seva primera llengua. Per altra banda, si algú està fami-

liaritzat amb els diversos accents d’Amèrica del Nord, s’adonarà que sóc

d’una part dels Estats Units on s’acostuma a parlar a poc a poc (més a poc a

poc, almenys, que altres col·legues americans). També és oportú, i em com-

plau especialment, el fet de ser avui aquí, perquè, com poden constatar, és

un dia una mica especial per a mi, ja que avui fa un any que vaig pujar a

l’estrada en una fantàstica celebració a Estocolm per rebre el Premi Nobel

de mans del rei de Suècia. De manera que, en un cert sentit, avui és un veri-

table aniversari per a mi.

■ Se m’ha demanat que aquesta tarda els parli de Perspectives o possibili-

tats de limitacions constitucionals respecte als dèficits pressupostaris o al

finançament del dèficit. Però, abans d’entrar en el tema amb cert detall,

penso que hauria d’assenyalar que cal distingir entre allò que anomenaria

«límits constitucionals» i els «límits econòmics» o imposats «per les forces

del mercat», com a diversos entrebancs amb què es troben els governs res-

pecte a la mesura en què poden incórrer en dèficits pressupostaris. Aquests

límits econòmics els imposen les forces del mercat, tant dels mercats inte-

riors com dels exteriors: hi ha límits obvis al grau d’irresponsabilitat fiscal

en què poden incórrer els governs, al marge de si aquests governs poden o

no estar constrets constitucionalment, i aquest tipus de límits naturals

variarà, naturalment, d’un país a un altre, en funció de la seva magnitud en

relació amb el marc econòmic internacional, de la seva història i de la seva

reputació respecte a l’estabilitat política, així com de moltes altres eventua-

litats. Com més gran sigui el país i més estable la seva història política, com

més reeixida hagi estat la seva responsabilitat fiscal, més necessari serà
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imposar-li uns límits constitucionals, ja que també serà més gran la possibi-

litat que aquest país aprofiti aquestes oportunitats per incórrer en irrespon-

sabilitat política. En altres paraules, els límits naturals de la responsabilitat

fiscal poden permetre que hi hagi un llarg període d’explotació, a través

del finançament del dèficit pressupostari, tant dels ciutadans de l’interior

del país com dels estrangers.

■ D’altra banda, en aquesta conferència necessàriament hauré de ser pru-

dent en certa mesura, pel fet que els meus coneixements i la perícia, supo-

sant que existeixin, es veuen limitats en gran part a la història del meu pro-

pi país. Si bé cal tenir en compte que els Estats Units, sent un país tan gran,

són importants en l’economia mundial, i la seva política, el seu comporta-

ment i acció –política– exerceixen, de fet, uns efectes importants sobre

tots els altres copartícips en l’escenari econòmic mundial, cosa que es veu

especialment accentuada en la mesura en què, en l’última dècada, els Estats

Units s’han convertit en una mena de mercat internacional, i també perquè,

en cert sentit, el dòlar nord-americà ha passat a ser una moneda internacio-

nal, així com perquè els Estats Units s’han vist embarcats en aquest règim,

sembla que permanent, de finançament del seu dèficit, en el qual utilitzem

més recursos dels que paguem.

■ Bé, doncs: un cop feta aquesta introducció, abordarem tot aquest proble-

ma dels límits constitucionals a la possibilitat del finançament del dèficit o

dels dèficits pressupostaris. Ara bé, aquest assumpte, el del dèficit pressu-

postari, es considera, tant en el meu país, com en altres, com un dels prin-

cipals problemes de l’economia política de la nostra època. I és certament

un problema important per a molts països, tant del món desenvolupat com

del món no desenvolupat. De fet, gairebé es pot dir que sembla que la seva

pràctica constitueix un tret característic dels governs moderns, que sorpre-

nentment, amb escasses excepcions, sembla que estiguin finançant un per-

centatge substancial de les seves despeses –del Govern central i dels estats

membres– a través del dèficit, és a dir, a base de demanar préstecs i d’eme-
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tre deute públic en comptes de gravar els seus ciutadans amb impostos

corrents. Per donar-los una idea de la situació dels Estats Units, diré per

exemple que, l’any 1986, el dèficit del pressupost del Govern dels EUA –el

dèficit– era aproximadament de 225 mil milions de dòlars, cosa que repre-

sentava aproximadament una cinquena part de les despeses totals –de les

despeses pressupostàries totals– del Govern central dels Estats Units, no de

les administracions públiques, sinó solament del Govern central; és a dir,

que, de cada cinc dòlars gastats pel Govern central nord-americà, un es fi-

nançava amb endeutament i no amb impostos. I, per fer-nos una idea del

nostre dèficit pressupostari en termes del producte nacional brut, pensem

que aquestes xifres són comparables a les de molts països europeus; com-

parables en general, amb l’excepció d’Itàlia, on el dèficit pressupostari és

molt més gran en relació amb el producte nacional brut, i naturalment de

Suïssa, que ha estat fiscalment responsable i pràcticament no ha experi-

mentat dèficit pressupostari en aquest període en què sembla que tots els

altres països han incorregut en dèficits pressupostaris molt substancials.

■ Entre els anys fiscals de 1896 i 1987, als Estats Units hem aconseguit un

èxit bastant notable en la reducció de la magnitud del dèficit, que va baixar

aproximadament de 225 mil milions a 215; una disminució, com veuen,

molt substancial però que no tindrà continuïtat, ja que es creu que el dèfi-

cit pressupostari continuarà augmentant en el futur.

■ Per poder abordar el tema que ens ocupa, hem de mirar d’entendre per

què ha tingut lloc aquest fenomen, quina és la causa que hàgim de

finançar uns dèficits crònics, és a dir, que el finançament de parts substan-

cials de les nostres despeses nacionals s’hagi fet mitjançant el deute en

lloc d’impostos; quin és el motiu pel qual això ha arribat a constituir un

tret de la política econòmica del meu país, i també, com he suggerit, de la

d’altres països, quan no era un tret de la política econòmica dels governs

abans de la II Guerra Mundial, perquè, en resum, només s’ha convertit en

un problema en l’última meitat del segle. Penso que per a això serà útil
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repassar la nostra història, cenyint-me, si m’ho permeten, al meu país, els

Estats Units.

■ Es pot dir que durant 150 anys de la nostra existència, des de 1789 fins

aproximadament 1950, la nostra Constitució fiscal efectiva incorporava el

principi que el Govern havia d’equilibrar el seu pressupost, que les despeses

públiques s’havien de cobrir amb els ingressos fiscals, amb els impostos

recaptats, exceptuant els períodes d’emergència nacional, és a dir, durant les

guerres. I, bàsicament, aquest va ser el principi que vam seguir, la pauta que

vam observar: pràcticament, els comptes dels nostres governs nacionals

mantenien l’equilibri. I en el transcurs de cada guerra important incorrem

en deute públic –creem dèficit–, però, al llarg d’aquests 150 anys d’història,

després de cada guerra important retirem aquest deute, i el redimim.

■ Això és el que ha passat després de cada guerra fins que arribem a la II

Guerra Mundial. Durant la II Guerra Mundial –en primer terme durant la

Gran Depressió, i després durant la II Guerra Mundial– incorrem en un deu-

te públic de gran quantia, incorrem en dèficits molt substancials per tal de

finançar la II Guerra Mundial. Però no fem res per redimir o retirar aquest

deute públic: després de la II Guerra Mundial actuem de manera diferent, i

no fem cap esforç per redimir o reduir el volum del deute públic. Amb tot,

a la dècada dels cinquanta, vam mantenir el nostre pressupost aproximada-

ment equilibrat, simplement a base de reemborsar les obligacions del deute

i intercanviar-les per altres del mateix tipus; i, si bé no intentem retirar-lo,

almenys, durant aquest període, no en creem cap de nou. En canvi, a partir

de la dècada dels seixanta, entrem en un període durant el qual, vist retros-

pectivament, sembla que es va establir un règim de finançament del dèficit

permanent, continu i accelerat. En cada període de cinc anys transcorregut

a partir de 1960, hem tingut dèficits continus i les seves dimensions s’han

anat incrementant amb el transcurs del temps, de manera que a la dècada

dels vuitanta s’ha disparat exponencialment: aquesta és essencialment la

nostra història fiscal.
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■ Ara bé, ¿per què va passar això? ¿Per què, havent tingut, igual que altres

països, un règim de pressupost equilibrat durant 150 anys, uns anys en què

les despeses del Govern central eren essencialment equiparables als ingres-

sos a través d’impostos, a la recaptació d’impostos deficients i limitats, lla-

vors es va donar pas a un règim en el qual, pel que sembla, estem perma-

nentment instal·lats en aquest problema, i tenim moltes més despeses del

que estem disposats a finançar amb els nostres impostos? He suggerit que,

abans de la dècada dels trenta, el principi que s’havia d’equilibrar el pressu-

post, tret de les èpoques de gran emergència, era una part efectiva de la

Constitució fiscal, una part de la classe de principis als quals, a la pràctica,

es va fer honor encara que no estiguessin necessàriament posats per escrit.

I el que va passar durant els anys trenta, quaranta i cinquanta va ser que hi

va haver un canvi espectacular de les idees dels economistes, cosa que

il·lustra que les idees tenen conseqüències, que les idees són importants i

que les idees generades en el món acadèmic del país, efectivament, ajuden.

■ El que va passar és que les idees dels economistes van patir un canvi

radical. I, en el camp de la teoria de la política econòmica, va tenir lloc la

revolució keynesiana: les conviccions dels economistes van arribar a ser

que no hi havia base per al vell principi, per a aquest reverenciat principi

segons el qual s’havia d’equilibrar el pressupost de l’Estat, que no hi havia

cap justificació per mirar de mantenir el pressupost equilibrat, i que, en

comptes d’això, el pressupost de l’Estat s’havia de fer servir fonamental-

ment com a eina o instrument per promoure el que es va anomenar «els

objectius macroeconòmics»; que el pressupost de l’Estat s’havia d’utilitzar

per obtenir i incrementar la producció, per augmentar la taxa de creixe-

ment econòmic i per assegurar la plena ocupació en l’economia.

■ I, com a fruit d’aquesta revolució keynesiana en la política econòmica,

va néixer la política fiscal, la anomenada política fiscal, que no existia abans

de la dècada dels trenta i en virtut de la qual el pressupost governamental

es converteix en el principal instrument que s’ha de fer servir per equili-
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brar l’economia, i si això significa que s’incorre en dèficit: «Així doncs, així

sigui». I el que es tenia al cap era que el Govern, que les economies, estaven

sempre en una situació d’estancament, i que probablement necessitarien

incórrer en dèficit durant tots els períodes. Ara bé, durant la Gran Depres-

sió dels anys trenta, va semblar que aquesta revolució keynesiana constituís

realment un avenç notable en el pensament econòmic. I, certament, aques-

ta revolució keynesiana va canviar de manera radical el decorat del món

acadèmic de tot el planeta. A mitjan dècada dels quaranta, gairebé tots els

economistes eren, d’una manera o altra, keynesians, i a finals dels quaranta,

l’anàlisi i la política keynesianes van arribar a predominar en els llibres de text,

en els llibres de text elementals d’economia, en tots els àmbits de l’economia.

■ Ara bé, allò que tota aquesta discussió va obviar –vist retrospectivament

des de l’any 1987, tot sembla molt senzill– va ser la qüestió de l’aplicació de

les polítiques econòmiques reals. Els economistes d’aleshores, els dels anys

quaranta i cinquanta, no es van preocupar d’aturar-se un moment i plante-

jar-se la pregunta següent: ¿com s’havia d’aplicar aquesta política en el

marc polític?, ¿com podrien funcionar aquests principis, preceptes o nor-

mes keynesianes que regulaven la utilització del pressupost en una de-

mocràcia representativa en la qual els legisladors fossin necessàriament res-

ponsables davant dels electors i, de fet, estiguessin responent adequada-

ment a les demandes del seus districtes electorals? Dit d’una altra manera,

aquesta teoria de la política passava per alt l’element polític de l’economia

política. Com ja hem dit, mirant enrera tot això sembla molt senzill. I vostès

es poden preguntar per què van passar per alt aquest aspecte, ja que va ser

així. I com sabem, és aquest element polític el que ha laminat realment

aquesta teoria de la política, i ha destruït realment l’efecte de qualsevol dels

remeis polítics keynesians sorgits d’aquesta teoria. Perquè un cop s’havia co-

municat als responsables de les decisions polítiques, als líders polítics dels Es-

tats Units, al Congrés, als congressites, un cop es va haver indicat, a aquests

polítics electes que responen davant dels seus districtes electorals, que en

determinades circumstàncies es poden justificar els dèficits pressupostaris,
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naturalment, aquests responsables de les decisions polítiques, amb tota la

racionalitat del món, es van aprofitar de la possibilitat de crear dèficits pres-

supostaris tant en períodes en què es podien haver necessitat com en qual-

sevol altre període.

■ Es pot assegurar que, per recórrer als dèficits pressupostaris, els polítics

no necessiten les circumstàncies específiques que defineixen els economis-

tes: donem-los qualsevol excusa per recórrer als dèficits i finançaran la des-

pesa pública amb aquests dèficits, i sempre estaran preparats per fer-ho per

la senzilla i coneguda raó que prefereixen satisfer els seus votants i anar als

seus districtes electorals i poder dir: «Mirin, he augmentat la despesa públi-

ca en benefici seu». I, en canvi, no els agradarà anar als seus districtes per dir:

«He augmentat els impostos». En conseqüència, els polítics tenen una incli-

nació natural a recórrer als dèficits pressupostaris a menys que legalment es

vegin obligats a evitar-los. En un marc democràtic, és senzillament poc rea-

lista esperar que els polítics gravin amb impostos que serien suficients per

generar un superàvit pressupostari durant els períodes d’apogeu econòmic

i compensar els dèficits pressupostaris que es podrien haver generat, se-

gons els principis keynesians, durant els períodes de depressió econòmica.

Però, com he suggerit abans, això ens fa veure que les idees tenen impor-

tància i també conseqüències.

■ L’efecte de la revolució de la política keynesiana en les idees dels econo-

mistes, tal com aquesta es va traslladar a les idees i a l’acció dels polítics; i

l’efecte net va ser el rebuig del que havia constituït el principi central d’una

Constitució fiscal efectiva. Es va produir un retard d’uns vint anys entre la

conversió dels economistes, en els anys quaranta o cinquanta, i la conversió

final dels polítics; i, respecte a això, la dècada dels cinquanta va ser un perío-

de de transició: els polítics només n’estaven convençuts fins a cert punt.

Però, en la dècada dels cinquanta, no desitjaven, com ja hem dit, generar

superàvits pressupostaris per retirar el deute viu creat durant la II Guerra

Mundial. Explícitament no volien generar aquests superàvits. Encara esta-
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ven sotmesos a determinades influències del que podríem anomenar la

Constitució fiscal dels temps antics o la religió fiscal, però, naturalment,

l’última barrera que quedava va ser superada durant els anys seixanta, i els

primers anys d’aquella dècada potser van representar, al meu país, l’apogeu

de la influència dels economistes durant el primer període de Kennedy. I, a

partir d’aquest moment, ens vam introduir en el que, com ja hem dit, és un

règim de dèficits pressupostaris permanents i en augment continuat. 

■ Però ara farem una pausa per reconèixer una cosa. Haurem de reconèi-

xer que hi ha diferència entre l’acció política i la influència d’aquest tipus

d’idees sobre l’acció política, en un país com el meu, on hi ha un sistema

de controls i equilibris, en què el legislatiu, l’executiu i el judicial operen

amb poders diferents, i un règim parlamentari en què essencialment les

coalicions parlamentàries majoritàries operen sense estar limitades per la

resta de poders de l’Estat. Un règim parlamentari pot, de fet, causar més

perjudicis en un moment de pressa, però també pot corregir més ràpida-

ment aquests perjudicis del que és possible fer-ho als Estats Units. De mane-

ra que, en un cert sentit, durant els anys vuitanta, el reconeixement d’al-

guns dels problemes de dèficit ha fet que, en determinats règims parlamen-

taris, especialment el Govern de la Sra. Thatcher a la Gran Bretanya, les

coses canviessin de signe molt més ràpidament que als Estats Units. La se-

nyora Thatcher ha estat molt més eficaç, a l’hora de reduir la necessitat

d’endeutament de l’Estat, que no pas nosaltres. De manera que cal distingir

entre les diverses estructures d’ordre polític.

■ I ¿quines són les conseqüències negatives d’incórrer en un gran dèficit,

de manera permanent i continuada? ¿Què té de dolent, dit de manera

esquemàtica, finançar un dòlar de cada cinc a base de recórrer a l’endeuta-

ment, en comptes de als impostos? Doncs que, bàsicament, ens trobem

davant d’una transferència interna intergeneracional. Els que vivim ara i

aquí, l’any 1987, estem, de fet, devorant –o, dit d’una altra manera, consu-

mint– béns i serveis que els membres de les nostres institucions polítiques

88



faran pagar als qui viuran després de l’any 1987. Els contribuents dels anys

posteriors a 1987 hauran de pagar, en el sentit literal de la paraula, els béns

i serveis que actualment estem finançant nosaltres amb càrrec a dèficit, i

dels beneficis dels quals estem gaudint actualment. No es pot negar una

proposició tan elemental respecte al finançament de les despeses governa-

mentals mitjançant el deute com és la despesa governamental ordinària. I

aquest aspecte del problema és el que sempre he subratllat: que es tracta

d’una transferència interna intergeneracional i intertemporal del cost dels

béns i dels serveis esmentats. Més endavant tornaré a aquest punt, però

abans permetin-me parlar del que destaquen els economistes quan es refe-

reixen als dèficits pressupostaris i als règims de finançament amb dèficit.

Solen subratllar, sobretot, els aspectes macroeconòmics o agregats. És in-

dubtable que hi ha aspectes macroeconòmics o agregats en el finançament

del dèficit, i que gran part de la discussió gira a l’entorn de les possibilitats

que es produeixi l’«efecte expulsió», és a dir que, si el Govern finança amb

deute gran part de les despeses, impedeixi o expulsi la inversió privada in-

terior i, en conseqüència, es redueixi la taxa de creixement econòmic en

generar-se uns nivells d’inversió inferiors.

■ I aquest efecte és evidentment així: en la mesura en què el Govern esti-

gui presentant demandes sobre els fons prestables venent els seus títols,

està, naturalment, expulsant o eliminant la possible venda de títols privats:

això eleva els tipus d’interès i redueix, per tant, la taxa d’inversió dels indi-

vidus i de les empreses. En això consisteix l’«efecte expulsió». Però aquest

efecte d’«expulsió» macroeconòmic podria ser molt més significatiu i evi-

dent al meu país, i aquí estic tractant els Estats Units de manera molt es-

tricta.

■ És així en qualsevol cas, però podria ser molt més evident del que s’ha

observat fins ara, perquè, sobretot durant els anys vuitanta, quan els nos-

tres dèficits literalment es van disparar –els nostres dèficits pressupostaris, i

estic parlant dels Estats Units– van ser finançats en gran mesura per estran-
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gers que van comprar els nostres títols. No té gaire importància si van

comprar títols públics o privats, ja que tots dos se substitueixen mútua-

ment. Aquesta font exterior de finançament ha evitat que l’esmentat «efec-

te expulsió» es fes tan patent com ho hagués estat en un altre cas. O, per

dir-ho més cruament, si bé s’hi han d’incloure tots els inversors estrangers

per parlar amb correcció tècnica, es pot dir realment que els nostres dèfi-

cits pressupostaris han estat finançats pels estalvis dels japonesos: aquests

estalviadors japonesos han finançat el dèficit pressupostari dels Estats

Units.

■ Ara bé, precisament per això, perquè ens financem gràcies als japonesos

en lloc de fer-ho amb els estalvis de la nostra economia –com ja saben, als

Estats Units estalviem molt poc, i aquest és un dels nostres problemes més

greus–, com que els nostres dèficits els estan finançant els estalviadors japo-

nesos, en la mesura en què compren els nostres títols –tant públics com

privats, i fent servir el terme japonesos com una medicina general– ens

hem tornat, a poc a poc, molt vulnerables als canvis d’actitud dels nostres

inversors estrangers. I aquesta és, naturalment, la manera com el problema

del dèficit pressupostari es relaciona, en cert sentit, amb els problemes del

tipus de canvi o del dèficit comercial, amb el problema del valor del dòlar,

ja que, quan els inversors japonesos s’inquieten respecte a l’estabilitat futu-

ra, l’estabilitat monetària i fiscal dels Estats Units, i en la mesura en què

tracten de mantenir el valor dels seus títols en iens, poden, és clar, substi-

tuir els títols dels Estats Units per altres títols. I, de fet, penso que una de

les explicacions més plausibles –com ja saben, es poden trobar fins a qua-

ranta explicacions generals al «crack» del mercat d’accions del Dilluns Negre

del 19 d’octubre–, una de les explicacions més plausibles d’aquest «crack»

és, esquemàticament, que els japonesos, certs grups marginals d’inversors

japonesos, es van preocupar per les perspectives financeres dels Estats

Units, i van deixar d’invertir en obligacions, és a dir, es van desfer de les

obligacions privades i públiques dels Estats Units, cosa que de fet va fer que

pugessin els tipus d’interès de les obligacions, i això va provocar que els
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inversors nord-americans substituïssin les accions per obligacions, i natural-

ment, un cop disparat, aquest procés es va anar autoalimentant. Potser en

tornaré a parlar més endavant, però com ja he dit, el que volia ara no era

destacar els aspectes macroeconòmics, que sens dubte són importants i 

potser són els que tenen més interès, sinó els aspectes de transferència, les

causes dels dèficits, en termes de la transferència del cost de la despesa

pública corrent, els programes públics corrents, els programes governamen-

tals, la transferència intertemporal, és a dir, la transferència (del cost) dels

beneficiaris actuals als futurs contribuents. I, en conseqüència, durant apro-

ximadament tres dècades, he concentrat tots els meus esforços en el que

anomeno la dimensió moral de tota la qüestió del finançament del dèficit.

■ El fet és que ara i aquí, l’any 1987, amb el finançament de la nostra despesa

mitjançant el dèficit, estem consumint béns i serveis a través del nostre sector

públic que hauran de ser pagats, en el sentit corrent del terme, per persones

que viuran després del 1987. És a dir, que nosaltres, com a «decissors» polítics –i

en últim terme com a votants i electors de polítics que actuen en nom nostre–

estem optant per aprofitar-nos d’uns beneficis, alhora que imposem el seu cost a

altres persones. És cert que alguns de nosaltres encara viurem, esperem-ho; però

també ho és que hi haurà altres contribuents que avui no han nascut encara. I

estem carregant o traslladant el cost a altres persones que ni tan sols es poden

expressar en una urna electoral, si és que s’hi poden presentar i expressar-se.

■ No crec que es pugui concebre cap mena de justificació satisfactòria al rè-

gim modern de finançament del dèficit. El primer llibre que vaig escriure –vull

dir, independentment d’altres coautors– es va publicar el 1958, amb el títol

de Principis públics del deute públic. I amb aquest llibre vaig començar

una croada que ja fa gairebé 30 anys que dura, per tal de tornar a recuperar

el seny pel que fa als dèficits i al finançament del deute, del deute públic, i

vaig fer una crida perquè, senzillament, tornéssim als principis clàssics de

l’emissió de deute, uns principis forjats al llarg de dos segles i que van ser

descartats, abandonats o més o menys oblidats, en aquesta precipitació key-
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nesiana per justificar els dèficits pressupostaris amb visió macroeconòmica,

amb l’objectiu d’assegurar l’ocupació total i d’accelerar la taxa de creixement

econòmic en una economia que semblava estancada permanentment.

■ I per tal d’assegurar-se una acceptació pública i general respecte a la ne-

cessitat, prevista en aquesta època, dels dèficits permanents, els keynesians

es van sentir obligats a negar d’alguna manera la proposició, evident en si

mateixa, que esquematitzaré a continuació: es van sentir moguts a negar

que el deute públic impliqués un desplaçament intertemporal de la càrrega

del pagament o cost. I així van proclamar pertot arreu la idea que, mentre

el deute públic estigués en mans internes, és a dir, en mans de conciuta-

dans i no d’estrangers, teníem un deute amb nosaltres mateixos i per tant no

ens havíem de preocupar.

■ Evidentment, en aquesta conferència no tinc temps d’analitzar totes les

idees mancades de sentit que recull aquesta doctrina totalment fal·laç, però

m’han de permetre que els digui que figurava a tots els llibres de text. I

això és el que vaig intentar dir en aquest llibre d’ara fa 30 anys. Intentava

suggerir que la confusió provenia d’una concentració indeguda sobre els

agregats macroeconòmics, i alhora d’una incapacitat concomitant per

reduir l’anàlisi fins al nivell del cost i dels beneficis que resultaven per als

ciutadans individuals. Ara bé, aquest petit llibre va provocar una polèmica

considerable a les universitats, en el món acadèmic, i penso que va exercir

una certa influència i va impulsar els economistes a començar a pensar en

la possibilitat de l’«expulsió» de la inversió privada.

■ Però, en general, els meus esforços perquè es tornessin a acceptar

aquests principis clàssics respecte a l’emissió de deute s’han de qualificar

de fracàs total. La visió keynesiana que incorporava l’ajust pressupostari

compensatori va continuar figurant en els llibres de text elementals. I, cap a

la dècada dels seixanta, s’havia convertit en una part del pensament con-

vencional dels polítics. Però la teoria keynesiana sobre el funcionament de
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l’economia va patir atacs en diversos fronts, si bé això no té gaire relació

amb la meva reflexió. Deia que la mateixa teoria keynesiana respecte al fun-

cionament de l’economia va patir atacs de moltes persones, i que aquests

atacs van culminar amb la victòria dels atacants. Però, no obstant això, la

teoria de la política econòmica va sobreviure, és a dir, va sobreviure aquest

oblit del marc polític. I això fins i tot es va difondre i va ser acceptat per

moltes de les alternatives teòriques no-keynesianes. Va ser acceptat, per

exemple, per molts dels primers monetaristes, que tampoc no van prestar

massa atenció a la qüestió de la posada en pràctica de la política en un marc

democràtic, tema de què tracta la teoria de l’elecció pública.

■ Però a la dècada dels setanta ha quedat clar, per a gairebé tothom, que

intentar aplicar normes de política fiscal –normes de política fiscal de tipus

keynesià– en un marc democràtic implica necessàriament una certa inclina-

ció, una inclinació motivada per factors polítics, que afavoreix la generació

de dèficits pressupostaris. Utilitzant l’esquema més simple de comporta-

ment que només requereix acceptar la idea que als polítics els agrada tor-

nar als seus districtes electorals i dir als seus electors que al parlament han

votat per un programa expansiu amb els beneficis que això comporta, i que

han votat en contra de l’augment d’impostos –que és l’aplicació més simple

del raonament públic just–, el 1977, el meu col·lega Richard Wagner i jo

vam publicar un llibret, que vam titular Democràcia en (els) dèficits, el lle-

gat polític de Lord Keynes. Aquest llibre no va fer més que cridar l’atenció i

fer acadèmicament respectable una opinió sobre els dèficis que realment el

gran públic no havia perdut mai, una opinió que a finals dels anys setanta

s’anava fent més popular: el règim de dèficits continus era preocupant; el

deute públic era en realitat una qüestió candent, i la política fiscal tenia

realment una inclinació incorporada a favor dels dèficits. En aquells anys es

començava a reconèixer que hi havia un error o fracàs en els nostres procedi-

ments governamentals o en la nostra estructura constitucional. I, al llarg de

la dècada, des de finals dels seixanta fins a finals dels vuitanta, en el meu

país s’ha intentat fer alguna cosa en relació amb el problema del dèficit.
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■ Però la teoria de l’elecció pública ens dirà que no podem esperar simple-

ment que aquest defecte procedimental o constitucional sigui corregit pel

funcionament de la política ordinària, cosa per la qual entenc la presa de

decisions democràtica en un marc postkeynesià en què, en la Constitució

fiscal efectiva, no hi ha la norma o principi segons el qual s’hagi d’equili-

brar el pressupost. No podem esperar, amb una base sòlida, que els legisla-

dors elegits democràticament i que responen davant dels seus districtes

electorals, davant dels seus votants, siguin tan heroics i abnegats que, com

a mínim, canviïn de signe aquesta qüestió. En canvi, sí que podem esperar

que ocasionalment redueixin la dimensió del dèficit. Però en la mesura en

què als votants no els agradi pagar impostos i en canvi agraeixin els benefi-

cis d’un programa expansiu, tindrem dèficits continus: i elevo l’afirmació

anterior a predicció categòrica.

■ Però aleshores, ¿d’on podem esperar que vingui la millora d’aquest pro-

blema? Si no podem confiar en la política ordinària perquè ens tregui d’a-

quest embolic, ¿què podem fer? En primer lloc, adonar-nos que podem res-

taurar un principi moral. Abans de la dècada dels trenta, abans de la revolu-

ció keynesiana en la teoria de la política econòmica, es considerava molt im-

moral, és a dir, es considerava pecat, crear dèficits pressupostaris en perío-

des que no fossin d’emergència per finançar prestacions d’un programa

polític ordinari. Però la teoria keynesiana va destruir aquest principi moral.

I aquest principi havia estat, durant molt temps, una part valuosa de les

nostres existències de capital moral. Al meu entendre, la manera de garantir

avui dia la correcció d’aquest estat de coses és introduir substituts formals

d’aquest principi moral que abans existia. Al meu país, penso que hem d’in-

troduir restriccions formals a la proclivitat, ara reconeguda, que tenen els

qui han de prendre decisions per generar dèficit. I als Estats Units, donada

la nostra història constitucional i el nostre conjunt d’actituds constitucio-

nals, penso que aquestes restriccions han d’adoptar la forma d’esmena o

modificació, a aquests efectes, de la nostra Constitució escrita. I sóc dels

partidaris més antics i constants de la proposta d’una esmena que exigeixi
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que el pressupost del Govern dels Estats Units sigui equilibrat: i penso que

per això necessitem una clàusula escrita en la nostra Constitució.

■ Ara bé, als Estats Units hi ha dues vies per les quals podem canviar la Cons-

titució. Podem modificar la nostra Constitució si una esmena aprovada per

les dues Cambres del Congrés se sotmet als estats per a la seva ratificació.

Però, com ja s’ha suggerit, no crec que per aquest camí puguem obtenir

una esmena en pro d’un pressupost equilibrat, ja que el Congrés no s’impo-

sarà restriccions a si mateix amb gaire urgència. Més endavant tornaré a

aquest punt.

■ La segona via per aprovar una esmena als Estats Units consisteix a acon-

seguir que les dues terceres parts dels nostres 50 estats aprovin resolucions

en què se sol·liciti al Congrés que convoqui una convenció per canviar la

Constitució. Això exigiria que fossin 34 els estats que aprovessin aquesta re-

solució, i aquest any ja són 32 els estats que ho han fet. De manera que cal

que ho facin 2 estats més, i si 34 aproven la resolució, el Congrés es veurà

obligat, segons la nostra estructura constitucional, a convocar una conven-

ció que consideri aquesta esmena, la qual, cas d’aprovar-se, estaria subjecta

a una ratificació posterior.

■ Doncs bé, per a aquesta esmena constitucional, durant el període 1983-

1984, al meu país es va avançar considerablement, fins al punt que, el

1983, el Senat aprovava una versió d’aquesta esmena. Però aquesta activitat,

aquest èmfasi i aquest impuls, es van veure substancialment modificats i

alentits el 1985, ja que, si d’una banda el Congrés va reconèixer la seva

tendència al dèficit i que s’havia de fer alguna cosa, de l’altra es resistia a

adoptar la via constitucional, de manera que va ser el mateix Congrés el

que, el 1985, va promulgar una legislació, l’anomenada legislació de refor-

ma pressupostària de Gramm-Rudman-Hollings, que venia a ser el mateix,

només que en lloc de ser una reforma constitucional era un canvi legislatiu,

és a dir, que els congressistes es marcaven objectius a termini fix en contra
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de la seva proclivitat a gastar, i, a menys que el dèficit es reduís en tant a

l’any durant el període d’ajust, es produirien retallades automàtiques dels

programes considerats globalment.

■ El 1986, els tribunals van excloure porcions substancials de la part exe-

cutiva d’aquesta legislació, de manera que, el 1987, el Congrés va tornar a

formular aquesta llei –la legislació Gramm-R.– i en va aprovar una versió

acceptable per als tribunals. Aquesta llei, de fet, reflecteix el reconeixe-

ment per part del mateix Congrés que els nostres procediments són defec-

tuosos, que té lloc una inclinació o tendència a favor dels dèficits pressu-

postaris continus, i realment la llei Gramm R. ha estat més eficaç del que

m’hauria imaginat mai, perquè comporta proposicions a data fixa que han

de ser acceptades pels congressistes, tot i que, naturalment, no tenen l’obli-

gació estricta de fer-ho (el Congrés següent pot simplement canviar aquestes

normes), però ha tingut una influència restrictiva, i això va ser, naturalment,

el tema de la recent discussió als Estats Units sobre l’anomenat compromís

entre el President i el Congrés, sobre com vam arribar a un acord respecte

a un conjunt d’increments d’impostos i retallades pressupostàries que dei-

xin el pressupost de l’any següent dins els límits de la llei Gramm R., tal

com estan definits en la versió del 1987, quin tipus de desplegament en el

temps s’arbitrarà perquè el pressupost estigui en equilibri per un període

de cinc anys.

■ Però penso que les qüestions clau són: quin tipus de missatge –purament

simbòlic– transmetrà, què augmentarà la credibilitat que estem decidits a

mantenir la nostra casa fiscal en ordre, i el nostre interrogant és si un tipus

de legislació com la Gramm R., ni que sigui l’aprovada el 1987, serà eficaç

per a aquesta finalitat. Penso que seria molt més efectiu que es produís una

reforma genuïna de la nostra estructura constitucional.

■ La qüestió respecte al dèficit és, evidentment, que, si bé tothom reco-

neix que és un problema greu, en canvi és molt difícil que s’hi concentri
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l’atenció política. I, si bé el «crack» del 19 d’octubre del mercat d’accions,

que va ser atribuït en gran mesura al dèficit –potser en una mesura excessi-

va– va tenir un impacte significatiu en el passat, jo penso que no ens hem

d’ancorar en aquest passat i que la gent ja no es preocupa massa pel dèficit:

és un tipus de situació en què tothom reconeix que és un problema greu,

que veritablement és intolerable a llarg termini, però a mesura que passa el

temps és cada vegada pitjor. De manera que tendim a generar dèficits pres-

supostaris un any rera l’altre, i augmenten també la càrrega dels interessos:

els interessos, com a partida del pressupost del nostre Govern central, re-

presenten un percentatge cada cop més gran de les despeses totals.

■ Com a aproximació, es pot suposar que demanem en préstec, actual-

ment, diners suficients per poder pagar els interessos del deute –és a dir,

els necessaris per substituir el deute existent per un altre de sembant– i, és

clar, aquest percentatge augmenta a mesura que transcorre el temps. Penso

que el cas o exemple que proposaré a continuació seria més clar per a una

audiència nord-americana que per a vostès; però, en qualsevol cas, perme-

tin-me que els l’exposi. L’any passat vaig escriure un al·legat per a un judici

contra el Departament del Tresor dels EUA (Ministeri d’Hisenda) en nom

dels nens de la Nació, una demanda judicial genèrica que es va posar també

en nom dels nens de la Nació pel fet que també a ells els gravaven amb

impostos a través del règim de finançament del dèficit, sense que tingues-

sin cap representació. I en aquest petit al·legat vaig recollir un càlcul arit-

mètic molt senzill. Com ja he suggerit abans, l’any passat vam demanar pres-

tats uns 200 mil milions de dòlars anuals, que era el que pujava el dèficit de

1986. Per altra banda, als Estats Units hi havia aproximadament 100 milions

d’unitats que pagaven impostos. Això equival a què l’any 1986 estàvem de-

manant prestat o ens endeutàvem, com a mitjana, 2.000 dòlars per unitat

contribuent, i també augmentàvem el nostre deute federal en la mateixa

quantitat. Ara bé, si jo suposo que al llarg del temps pagaré un interès del

10 per cent –per simplificar els càlculs– i que no pagaré mai el principal

del deute, sinó que substituiré un deute per un altre indefinidament, això
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vol dir que, només l’any 1986, estic generant una càrrega d’interessos de

200 dòlars, càrrega que hauré d’arrossegar per sempre, tant jo com els

meus descendents, i els descendents dels meus descendents, i així indefini-

dament, per sempre més. En aquest cas, doncs, hi haurà 200 dòlars menys

d’ingrés disponible. Hauré de pagar 200 dòlars més del que pugui gastar,

estrictament per cancel·lar o per arrossegar –no cancel·lar, sinó arrossegar o

suportar– la càrrega dels interessos que comporta el benefici fiscal gaudit, ja

que aquests interessos es van generar només el 1986, amb independència

del que s’hagués fet abans i independentment del que es faci després.

Espero que aquest petit exemple aritmètic els hagi donat una idea del que

implica aquest tipus de qüestió. Però ara, permetin-me que em torni a refe-

rir a les pressions que es poden exercir sobre els nostres polítics perquè es

redueixi el dèficit mitjançant la política comuna, és a dir, sense que tingui

lloc un canvi de normes, sense que es produeixi cap modificació o esmena

constitucional.

■ No hi ha cap raó perquè no puguem dir: «Bé, al capdavall, ¿per què no

podem elegir polítics responsables que vulguin alliberar-nos d’aquest dèfi-

cit?» Un polític responsable respon davant dels seus votants, i així pot

reconèixer que s’ha de retallar el dèficit i procedir llavors a un increment

dels impostos o a una disminució de les despeses. Però, en aquest cas, es-

tarà beneficiant els votants futurs a costa dels votants actuals, i a menys que

es tingui un compromís constitucional, no hi ha cap garantia que no pugui

venir un altre Congrés, o una altra coalició política, per exemple durant la

dècada dels noranta, que simplement dissipi tots els beneficis que hagués

pogut aportar en un brot sobtat de responsabilitat fiscal un polític comú de

la legislatura. I el polític no se sent motivat per actuar segons l’interès a

llarg termini del conjunt del cos polític: aquest és el problema global que

tenim amb el dèficit, si no és que obtenim un compromís constitucional.

Per això crec que es pot predir fàcilment que no podrem desfer-nos d’a-

questa zona de dèficit en què estem atrapats, que continuarem incorrent en

grans dèficits si confiem en la política ordinària.
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■ Ara bé, això suscita la qüestió d’un possible incompliment, i crec que

aquest punt mereix ser tractat breument: ¿per què els contribuents de l’any

2000 o de l’any 2010 han de pagar pels béns i pels serveis que nosaltres

estem devorant i consumint, i dels quals ens beneficiem en el present? In-

complint l’obligació del deute, els contribuents dels anys 2000-2010 podran

o bé disminuir els seus impostos o augmentar els programes de presta-

cions, ja que no hauran de pagar interessos: senzillament, rebutjaran el deu-

te. I ¿quina és l’obligació moral que tindrien aquests futurs ciutadans si no

incompleixen l’obligació del deute? Jo crec que l’argument més sòlid con-

tra aquest incompliment resideix en el fet que els creditors tenen títols o

drets, i que aquests drets són legítims. Van prestar diners al Govern, van

comprar títols del Govern amb l’esperança que se’ls pagarien interessos i

això s’hauria de fer –el principal del deute seria reemborsat, cancel·lat, quan

correspongués–. Però pot ser que el títol legítim d’aquests creditors no bas-

ti per desvirtuar els arguments dels qui paguen perquè els arribin beneficis,

i els futurs contribuents estan segurs que no percebran cap benefici, cap

retribució a canvi del que s’han gastat en interessos.

■ És evident que hi ha dues maneres d’incomplir les obligacions del deute:

si el deute està expressat, o denominat, en la nostra moneda, en el mateix

diner de l’Estat, com és el cas dels Estats Units, en què el deute està denomi-

nat en dòlars, aleshores la manera més senzilla d’incomplir és naturalment

via inflació, camí que emprenem a la dècada dels setanta: així, a través de la

inflació, incomplim una part considerable de la nostra obligació del deute.

Es pot reduir el valor del títol del creditor, i naturalment crec, com diré a

continuació, que aquest és el camí que seguirem. Però en una situació com

la dels països de l’Amèrica Llatina, en què el deute està denominat en divisa

estrangera, no es pot simplement incomplir l’obligació del deute mitjançant

la inflació de la pròpia moneda.

■ Aquest recurs no seria gens útil, per exemple, en el cas de l’Argentina.

En aquesta situació, el que es pot fer és repudiar el deute explícitament, i
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en efecte, com vostès saben, els països de l’Amèrica Llatina, amb la gran

càrrega que implica el seu deute, han repudiat de fet aquest deute, de

manera indirecta, a través de l’anomenada reestructuració del deute i amb

altres expedients similars. Jo, personalment, gairebé vaig tenir un gran dis-

gust a l’Argentina –hi vaig estar una setmana el mes de maig passat–, i pràcti-

cament em vaig ficar en un embolic a causa d’una conferència que vaig

donar, més o menys sobre el mateix tema que la d’avui, en diversos actes i

davant d’un públic argentí, i en el debat vaig fer la consideració que els ar-

gentins haurien de tenir seriosament en compte, al menys, el rebuig explí-

cit del deute. Això va fer que s’intranquil·litzés considerablement l’agregat

de l’ambaixada nord-americana, i que també s’inquietessin els meus amfi-

trions, ja que, pel que sembla, els meus amfitrions –em penso que eren de

diversos partits, no d’un únic grup polític– no simpatitzaven gaire, com a

mínim, amb els peronistes, i el partit peronista havia pressionat perquè es re-

pudiés explícitament el deute, de manera que aviat vaig donar la volta a la qües-

tió; però, em sembla, expressant implícitament –a vostès els ho puc dir–

que el Govern Alfonsín, en realitat, havia perdut una bona oportunitat d’eli-

minar el deute argentí, perquè l’inici de l’amenaça del deute era degut a la

Junta militar, i el Govern Alfonsín podria haver repudiat aquest deute sense

que per això deixessin de ser acceptats en la comunitat internacional sense

cap mena d’impediment. Per això em sembla que van cometre un greu

error estratègic. El Brasil i Mèxic no van tenir aquesta oportunitat; en canvi,

l’Argentina la va tenir i la va desaprofitar. Però, tornant al tema, aquests paï-

sos han de repudiar el deute d’una manera explícita, mentre que nosaltres,

els nord-americans, ho podem fer via inflació, i això crec que és el que pas-

sarà amb el deute dels Estats Units.

■ Penso que, a mesura que baixin el tipus de canvi i la cotització del dòlar,

els estrangers deixaran de comprar títols nord-americans, cosa que crec

que de fet ja van fer alguns d’ells i que va ser un dels desencadenants del

«crack» d’octubre en el mercat nord-americà. Penso que les pressions inter-

nes sobre els tipus d’interès augmentaran, a menys que ens afanyem a fer
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alguna cosa respecte al dèficit, i no crec que l’autoritat de la reserva mone-

tària federal dels Estats Units pugui resistir la pressió política que no els per-

metria deixar que augmentessin els tipus d’interès. Es veuran obligats a in-

jectar liquidesa a l’economia, i penso que començarem a experimentar in-

flació i expectatives inflacionistes.

■ És evident que els tipus d’interès a curt termini creixeran ràpidament i

les expectatives s’autoalimentaran amb una rapidesa més gran que a la

dècada dels setanta, però el valor del capital dels posseïdors de títols es

veurà sotmès a un procés de confiscació: aquest panorama no és gaire agra-

dable, però és l’únic que puc predir. Ja ho vaig fer abans del «crack» d’octu-

bre, i ara el tornaria a predir. Alguns periodistes i altres persones m’han

preguntat des d’octubre –i no estic implicat ni molt menys en el negoci de

les prediccions– si preveia alguna cosa semblant a la recessió dels anys 29 i

30, i la meva resposta ha estat un NO categòric. Crec que alguna cosa de-

víem aprendre de l’experiència d’aquells dos anys. I les nostres autoritats

monetàries no repetiran simplement els errors que van cometre en aquella

època. Més aviat crec que el perill és, de fet, el contrari. Que aquestes auto-

ritats estan, per les raons que he suggerit aquí, sotmeses contínuament a

pressions també per la dimensió del dèficit, en el sentit d’augmentar els

agregats monetaris, d’injectar liquidesa a l’economia. I em sembla que s’in-

jectarà un excés de liquidesa a l’economia nord-americana.

■ Als Estats Units experimentarem, dins un període raonable de temps,

una inflació interna substancial. No puc donar una data, perquè, com he

dit, no sóc del ram dels que fan prediccions. Però el panorama al qual m’en-

fronto o ens enfrontem no és gaire agradable, i això repercuteix en l’econo-

mia internacional. Espero que quan això passi, si és que passa, comportarà un

canvi de les actituds públiques, es culparà el dèficit i pot passar que, en aquest

replantejament de tota l’estructura, obtinguem que s’aprovi una esmena

constitucional. És fàcil ser molt pessimista quan mirem cap al futur –¿algú

veu, en l’horitzó, un liderat polític que es pugui fer càrrec d’aquest proble-
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ma? Però, per altra banda, també és fàcil ser optimista, i m’agradaria acabar

amb una observació optimista: quan comparo, per exemple, la discussió

acadèmica que tenia lloc el 1967 amb la discussió acadèmica actual, si ana-

litzem el debat entre economistes, podem observar que s’ha produït un

canvi espectacular. I s’ha reconegut en gran mesura que necessitem dispo-

sar de restriccions o límits constitucionals en aquest sentit, sobre els nos-

tres «decissors» polítics.

■ I tinc fe que les idees, en última instància, tenen conseqüències; i, si te-

nim en compte el progrés experimentat en el debat acadèmic, puc ser opti-

mista i tenir fe que aviat sorgirà, en un lloc o altre, un liderat polític que po-

sarà ordre en el nostre problema del dèficit, siguin quines siguin les reper-

cussions que això pugui tenir en la situació de vostès i, en general, en la

situació econòmica del món. Moltes gràcies.
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