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Introducció

Els models keynesià i clàssic que ja hem desenvolupat en aquesta assignatura

són estàtics, és a dir, analitzen els valors de les diverses variables en un moment

determinat del temps. En aquest mòdul fem una incursió breu en el camp de la

dinàmica a través de l’estudi de la inflació, definida com un procés continu

d’increment en el nivell general de preus d’una economia.

En l’apartat 1 s’ofereix una primera aproximació a l’estudi de la inflació en el

marc dels models keynesià i clàssic, que es complementa amb una anàlisi de com

la inflació pot sorgir en resposta a un conflicte sobre la distribució de la renda

nacional entre els diversos grups socials. Finalment, també es discuteixen els

efectes principals de la inflació.

A continuació, l’apartat 2 es dedica més explícitament a l’anàlisi de la inflació

com un procés dinàmic, i, a més, es fa un èmfasi especial en la relació entre infla-

ció i desocupació. En particular, s’ofereix una revisió dels principals estudis fets

sobre la possibilitat d’intercanvi entre les dues variables, un aspecte molt impor-

tant per a l’efectivitat de les polítiques estabilitzadores del nivell d’activitat, espe-

cialment les de demanda (monetària i fiscal).
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Vegeu el mòdul didàctic “El model
keynesià i el model clàssic”.
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Objectius

Els objectius que heu d’assolir amb l’estudi d’aquest mòdul didàctic són els

següents:

1. Veure de manera detallada l’examen de les diverses classes d’inflació en el

marc d’un model estàtic.

2. Entendre l’anàlisi de com la inflació pot sorgir en resposta a un conflicte dis-

tributiu sobre la renda nacional.

3. Saber discutir els efectes principals de la inflació.

4. Veure l’examen de la possibilitat d’intercanviar inflació per desocupació.

5. Comprendre l’anàlisi de l’efecte de les expectatives sobre la relació entre infla-

ció i desocupació.

6. Poder discutir els diversos mecanismes sobre formació d’expectatives que pro-

posa la literatura econòmica.

7. Veure l’anàlisi de la possibilitat d’existència d’una taxa de desocupació d’e-

quilibri a llarg termini a partir de diferents enfocaments teòrics.
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1. La inflació: causes i efectes

1.1. Introducció

En el mòdul “El model keynesià i el model clàssic” hem construït un model com-

plet i simplificat, en dues versions alternatives, la keynesiana i la clàssica, que mos-

tra com funciona una economia tancada (la que no manté relacions amb la resta

del món). 

Ara bé, aquest model té l’inconvenient de ser estàtic, és a dir, que el que s’ana-

litza són els valors de les diverses variables en un moment determinat del temps.

Això és especialment insatisfactori en el cas del nivell de preus, ja que en les eco-

nomies reals el que s’observa és una variació contínua d’aquest nivell, de mane-

ra que el que té més rellevància per als agents econòmics no sol ser el nivell de

preus sinó la seva taxa de variació.

Així, doncs, aquest mòdul es dedica a l’estudi de la inflació, definida com un

procés continu d’increments en el nivell general de preus d’una economia. 

Per tant, la inflació és un fenomen inherentment dinàmic i la seva mag-

nitud està indicada per la taxa d’inflació, és a dir, la variació absoluta que

experimenta el nivell general de preus al llarg d’un període en relació amb

el valor inicial d’aquest nivell de preus.

En aquest apartat fem una primera aproximació a l’estudi de la inflació en el

marc de models estàtics i discutim els efectes principals de la inflació.

1.2. Inflació de demanda i inflació de costos

En el model complet que hem desenvolupat fins ara, el nivell de preus pot aug-

mentar per dues vies:

1) A causa d’una pertorbació pel costat de la demanda, que en termes gràfics es

tradueix en un desplaçament cap a la dreta de la corba de demanda agregada. És

el que tradicionalment es coneix com una estirada de la demanda* o bé inflació

de demanda.

2) A causa d’una pertorbació pel costat de l’oferta, que en termes gràfics es tra-

dueix en un desplaçament cap a l’esquerra de la corba d’oferta agregada. És el

que tradicionalment es coneix com una empenta de costos** o bé inflació d’ofer-

ta o de costos.

!

!
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Recordeu al llarg d’aquest apartat que 
els conceptes relatius als models keynesià 
i clàssic els hem vist al mòdul didàctic “El
model keynesià i el model clàssic”.
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* En anglès la inflació de demanda
es coneix amb el nom 

demand pull.

** En anglès la inflació d’oferta 
es coneix amb el nom 

cost push.



L’anàlisi tradicional de la inflació pren com a base els conceptes anteriors. Els dos

casos s’han discutit en un altre mòdul, i per això no els repetim. 

Només indiquem que el resultat final de tots dos processos és un augment d’una

sola vegada en el nivell general de preus que elimina la causa que el va provocar

(l’excés de demanda en el mercat de béns).

Ara bé, perquè s’hagués produït un increment continu i sostingut en el nivell de

preus (o, dit d’una altra manera, perquè s’hagués produït una veritable inflació)

l’excés de demanda s’hauria de prolongar en el temps, cosa que a llarg termini

només podria passar si les autoritats recolzen la inflació mitjançant un augment

de l’oferta monetària, ja que les altres causes que poden originar tant una infla-

ció de demanda com una inflació de costos no poden, per la pròpia naturalesa,

prolongar-se indefinidament en el temps.

Finalment, i com es pot veure fàcilment:

• Una inflació de demanda es pot combatre amb polítiques de demanda

(monetàries o fiscals) contractores que redueixin o eliminin l’excés de

demanda que va originar la inflació.

• De manera semblant, el sistema més adequat de combatre una inflació de cos-

tos és a través de la utilització de polítiques d’oferta expansives.

1.3. La inflació com a conflicte: una introducció a la nova

macroeconomia keynesiana

En aquest subapartat presentem un model senzill en què la inflació pot sorgir

com a conseqüència de la incompatibilitat de les aspiracions dels diversos grups

socials sobre la distribució de la renda o producte nacional. Aquest model, que

es basa en supòsits de competència imperfecta, s’enquadra dins l’anomenada

nova macroeconomia keynesiana.

Suposem que en l’economia hi ha dos grups socials: els treballadors i els empre-

saris, que aspiren a un salari real i a un marge de benefici, respectivament, que

els permeti assegurar-se una participació determinada en la distribució de la

renda nacional. El model consta de tres blocs:

1) Salaris

Els salaris es fixen a través d’un procés de negociació entre sindicats i organitza-

cions empresarials.

Els treballadors aspiren a un nivell determinat de salari real, que serà funció inver-

sa de la taxa de desocupació que hi hagi en l’economia. Aquesta variable aproxima

l’estat del mercat de treball i, per tant, el poder dels sindicats: si el nivell d’activitat

!

!
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... la utilització de polítiques
de demanda contractores es
traduirà en un desplaçament
cap a l’esquerra de la corba
de demanda agregada, i la
utilització de polítiques
d’oferta expansives es
traduirà en un desplaçament
cap a la dreta de la corba
d’oferta agregada.

Gràficament...

Per a més informació sobre la nova
macroeconomia keynesiana vegeu el
subapartat 2.5 d’aquest mòdul.
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Els efectes de la variació de la demanda 
i de l’oferta els hem vist en el mòdul
didàctic “El model keynesià i el model
clàssic”.
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és alt i la desocupació és baixa, els sindicats estaran en disposició de sol·licitar, i els

empresaris de concedir, uns salaris més grans que en el cas contrari.

Els sindicats tracten de fixar un salari monetari que els permeti aconseguir un

salari real determinat i per això en les negociacions es té en compte el nivell de

preus esperat per al període en què el contracte salarial estarà en vigor:

;        ϕ' , 0, (1.1)

on W representa el salari monetari, PE, el nivell de preus esperat per al període

en què W serà vigent, i u, la taxa de desocupació.

Si suposem que el nivell esperat de preus és igual al que prevalia en el període

anterior (és a dir, el que preval en el període en què se signa el contracte, P21) i

tenim en compte la definició de la taxa de desocupació:

,

on NPE i N indiquen, respectivament, el nivell d’ocupació que correspon a la

plena ocupació de la força de treball i el seu nivell actual, l’equació per al salari

real negociat es converteix en:

;        ϕ' , 0. (1.2)

2) Preus

Les empreses fixen els preus aplicant un marge sobre el cost mitjà variable, en aquest

cas, el cost mitjà del treball (que suposem que és l’únic factor variable que hi ha):

, (1.3)

on P és el nivell de preus, µ el marge de beneficis que apliquen els empresaris, W

és el salari monetari negociat a l’equació 1.2 i PT és la productivitat mitjana del

treball, que suposem que ja està determinada.

Si operem en l’equació anterior obtenim el següent:

, (1.4)

que és l’expressió que ens mostra el salari real efectiu que preval en l’economia,

una vegada s’ha determinat el nivell de preus.

W
P

5
PT

(1 1 µ)

P 5 (1 1 µ) 
W
PT

W
P21

5 ϕ(NPE 2 N
NPE )

u ; 
NPE 2 N

NPE

W
PE 5 ϕ(u)
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les abrevacions que apareixen 
en aquest mòdul recollides en 

l’annex.



Com veurem més endavant, el salari real donat per l’equació 1.4 no ha de coin-

cidir necessàriament amb el negociat que dóna l’equació 1.2.

3) Ocupació

El model es tanca amb l’equació següent per al nivell d’ocupació:

, (1.5)

on Y representa el nivell de producció de l’economia, que estaria donat pel nivell

de demanda agregada, que ja s’ha determinat en el model IS-LM.

En el gràfic I es mostren les equacions 1.2 i 1.4 de la pàgina anterior, que repre-

senten, com ja hem vist, el salari real negociat pels treballadors i el salari real que

resulta de les decisions de preus dels empresaris (que anomenem SRN i SRP, res-

pectivament):

N 5
Y
PT
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Vegeu el subapartat 2.5 d’aquest 
mòdul didàctic.
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W
P

W1

P0

W1

P1
5

W0

P0

SRP

SRN

NPEN1N0

Representació gràfica del salari real negociat 
pels treballadors i el salari real que resulta 
de les decisions de preus dels empresaris

Gràfic I

N

Com podem veure en aquest gràfic, les aspiracions dels treballadors i dels empre-

saris només són compatibles per al nivell d’ocupació N0, la qual cosa dóna lloc

al salari real W0/P0.

Suposem que per alguns dels motius que hem esmentat en el subapartat anterior

(és a dir, qualsevol dels que desplaçaven les corbes IS o LM cap a la dreta) es pro-

dueix un augment de la demanda agregada i, per tant, de Y. Per l’equació 1.5

això es traduirà en un increment del nivell d’ocupació fins a, posem per cas, N1

en el gràfic I. Però, per a aquest nou nivell d’ocupació, les aspiracions dels tre-

balladors i dels empresaris ja no són compatibles:

Què passaria per a nivells
d’ocupació diferents a N0?



a) D’una banda, quan augmenta el poder de mercat dels sindicats en disminuir

la desocupació, aquests sol·liciten (i obtenen) un salari monetari més gran (W1)

que, juntament amb al nivell de preus esperat (que suposem que és el del perío-

de anterior, P0), dóna lloc a un salari real negociat més gran: W1/P0 (equació 1.2).

b) D’una altra banda, si no varien ni el marge de benefici ni la productivitat del

treball, tampoc no ho fa el salari real que resulta de les decisions de preus dels

empresaris, que continua sent W0 /P0 (equació 1.4).

Com es resol aquesta aparent contradicció? La resposta és senzilla: a través de

l’augment dels preus.

En efecte, per l’equació 1.3 podem veure que, quan augmenta el salari monetari

fins a W1, els empresaris augmenten el nivell de preus fins a, posem per cas, P1,

de manera que el salari real que en resulta, W1/P1, sigui igual a W0/P0. Per al perí-

ode següent, els sindicats hauran observat que el nivell de preus ha augmentat

(P1 . P0), i, per tant, tornaran a sol·licitar un salari monetari més gran que els

permeti aconseguir el salari real objectiu que correspon al nivell d’ocupació N1

(és a dir, W1/P0); els empresaris respondran elevant els preus i es posarà en marxa

un procés inflacionista originat en la incompatibilitat de les aspiracions dels tre-

balladors i dels empresaris pel que fa a la distribució del producte nacional.

Fixeu-vos que prescindim dels efectes del major nivell de preus sobre la deman-

da agregada, que tendirien eventualment a invertir el procés. Per tant, i igual que

passava en el model del subapartat anterior, per tal que l’increment del nivell de

preus es converteixi en un procés inflacionista cal que les autoritats proporcio-

nin el suport monetari necessari, la qual cosa permetria mantenir el nivell d’o-

cupació per sobre de N0.

Hem vist, doncs, que un augment del nivell d’ocupació per sobre de N0, en

desencadenar un conflicte sobre la distribució de la renda nacional entre treba-

lladors i empresaris, dóna lloc a un procés inflacionista. Quines mesures de polí-

tica econòmica es poden instrumentar enfront d’aquesta situació? En general,

com es pot veure en el gràfic I, l’objectiu d’aquestes polítiques ha de ser aug-

mentar el nivell d’ocupació d’equilibri per al qual les aspiracions dels treba-

lladors i dels empresaris són compatibles; s’hi pot arribar mitjançant un des-

plaçament de la corba SRN cap avall, un de la corba SRP cap amunt, o un de totes

dues simultàniament.

Això es pot aconseguir amb polítiques d’oferta del tipus de les que hem discutit

en estudiar els models keynesià i clàssic:

a) En primer lloc, es poden aplicar mesures de política fiscal pel costat de l’ofer-

ta, per exemple, una disminució dels impostos indirectes, dels impostos directes que

recauen sobre els treballadors o de les cotitzacions socials que són a càrrec seu (cosa

que desplaçaria la corba SRN cap avall), o també una disminució de les cotitzacions

socials a càrrec dels empresaris (cosa que desplaçaria la corba SRP cap amunt).

!
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b) Finalment, una política de rendes que limités les peticions salarials mit-

jançant un acord entre sindicats i empresaris també podria aconseguir els efectes

desitjats (la corba SRN es desplaçaria cap avall).

La inflació a Espanya

Si comparem la taxa d’inflació (mesurada per la taxa de variació de l’índex de preus al con-
sum) de l’economia espanyola amb la del conjunt de la Unió Europea (UE), podem veure
que, després de l’increment que va experimentar la taxa d’inflació a Espanya a mitjan anys
setanta (i que va assolir el seu màxim l’any 1977), la política d’estabilització de preus que es
va dur a terme després dels pactes de la Moncloa va permetre una desacceleració d’aquests
preus a partir del 1978, que es va alentir, no obstant això, al final dels vuitanta.

La tendència decreixent de la inflació es va intensificar a partir del 1983, si bé la inflació va
tornar a augmentar el 1989, coincidint amb l’etapa expansiva que va viure l’economia
espanyola al final dels vuitanta.

Finalment, la recessió que ha caracteritzat els primers anys noranta s’ha reflectit en una
lenta desacceleració dels preus. En resum, si bé la taxa d’inflació espanyola continua sent
més elevada que la de la mitjana de la UE, el diferencial d’inflació respecte a aquesta àrea
s’ha reduït al llarg del període considerat des de prop de 6 punts percentuals l’any 1976 a
0,8 el 1996.

1.4. Els efectes de la inflació

A l’hora d’avaluar els efectes de la inflació cal tenir en compte dues qüestions

prèvies, molt relacionades entre si: el grau en què la inflació és anticipada o no

pels agents econòmics, i si aquests funcionen amb criteris monetaris o reals (o,

dit d’una altra manera, si experimenten il·lusió monetària o no). Així:

a) Si els agents anticipen la inflació i funcionen amb criteris reals (és a dir, no

experimenten il·lusió monetària) poden defensar-se contra els efectes no desit-

jats de la inflació que anticipen i reflectir-la en els contractes pels quals regeixen

les seves activitats, que hauran de ser revisables en funció de la inflació.

b) Si els agents no anticipen la inflació (o, tot i anticipar-la, experimenten il·lusió

monetària), els efectes de la inflació sobre el sistema econòmic seran considerables.

En la resta d’aquest apartat suposarem que els agents funcionen amb criteris reals

i que tenen prou capacitat per a incloure en els seus contractes clàusules de revi-

sió d’acord amb la inflació esperada, per la qual cosa la distinció rellevant a l’ho-

ra d’estudiar els efectes de la inflació serà entre inflació perfectament anticipada

i inflació imperfectament anticipada.

1.4.1. Efectes de la inflació perfectament anticipada

Si la inflació és perfectament anticipada, els contractes s’estableixen d’a-

cord amb la inflació esperada i d’aquesta manera els agents econòmics evi-

ten les pèrdues que els pot ocasionar la inflació.

!

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01290 12 La inflació



Així, en els contractes de préstec es fixa un tipus d’interès nominal que reculli la

taxa esperada d’inflació, els salaris creixen en funció de la inflació esperada, el

sistema impositiu és indexat (és a dir, els tipus impositius varien proporcional-

ment al nivell de preus), etc.

En general, els efectes que deriven d’una inflació perfectament anticipada

solen ser petits i, fonamentalment, són els següents:

1) Disminució de l’ús d’efectiu que fa el públic (és dir, monedes i bitllets) en

augmentar el cost d’oportunitat derivat de la seva possessió, ja que l’efectiu no

genera cap rendiment, mentre que els tipus d’interès nominals d’altres actius

pugen a causa de la inflació.

Aquesta disminució de l’ús d’efectiu i, en general, del diner, faria que es perdes-

sin els avantatges derivats de la seva existència. Ara bé, excepte en èpoques de

forta inflació, aquest efecte és insignificant en si mateix, com també ho són els

anomenats costos de “sola de sabata”, que deriven del major nombre de des-

plaçaments al banc que es farien per tal d’aprovisionar-se d’efectiu, ja que els

agents s’estimarien més mantenir la seva riquesa en altres actius que s’haurien

de convertir en efectiu cada vegada que ho necessitessin.

2) S’han de tenir en compte els anomenats costos de “canvi de menú”, és a dir,

els que deriven del canvi dels preus nominals. Aquests costos, doncs, sorgeixen

de la necessitat de variar els preus amb més freqüència en resposta a la inflació

en els mercats en què el preu es fixa per a un període de temps determinat, com

els de treball, manufactures, transport, o exemples obvis com telèfons públics,

màquines expenedores, parquímetres, etc. De la mateixa manera que els que

deriven de la disminució de l’ús d’efectiu, i mentre la inflació no sigui excessi-

vament elevada, els costos de “canvi de menú” tampoc no són gaire importants.

1.4.2. Efectes de la inflació imperfectament anticipada

Si els agents no anticipen perfectament la inflació es produeixen una sèrie d’e-

fectes addicionals als que acabem d’esmentar, entre els quals destaquen els

següents:

1) En primer lloc, es poden donar importants efectes redistributius de la renda

i la riquesa entre els diversos grups socials.

Així, si la inflació no s’anticipa perfectament, els agents són incapaços de com-

pensar totalment (mitjançant les oportunes clàusules de revisió dels seus con-

tractes segons la inflació esperada) la pèrdua del poder adquisitiu dels seus

ingressos nominals que implica la inflació.

Tanmateix, encara serien més importants els efectes de redistribució de la rique-

sa associats amb la inflació. En efecte, la inflació redueix el valor real dels actius

!

!
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... provocaria una disminució
del diner ja que també es
tendiria a evitar el
manteniment de dipòsits a la
vista, que produeixen un
rendiment molt reduït o no
en produeixen.

L’augment de la inflació...

L’exemple més senzill de cost de “canvi
de menú” es refereix al cost que té un

restaurant a l’hora d’imprimir nous
menús, d’on pren el nom.



fixats en termes nominals, per la qual cosa si els creditors no l’anticipen perfec-

tament (i no aconsegueixen traslladar íntegrament la inflació vigent als tipus

d’interès nominals) es produeix una redistribució de la riquesa de creditors a deu-

tors. Determinat el termini dels actius, aquesta redistribució és proporcional a la

variació no anticipada en el nivell de preus.

Exemple

La redistribució de la riquesa associada a la inflació es pot aclarir amb un exemple. Suposem
que la persona A fa un préstec a la persona B a un tipus d’interès del 10% i que no s’espera
inflació per al període següent, per la qual cosa, en aquest cas, el tipus d’interès (nominal i
real alhora) obtingut per A seria del 10%. Suposem ara que la inflació esperada per al perío-
de següent passa a ser del 6%; aleshores, A obtindria un tipus d’interès nominal del 10%,
però registraria al mateix temps una pèrdua de poder adquisitiu del 6% perquè la inflació ero-
sionaria el valor real del seu préstec, de manera que obtindria un tipus d’interès real del 4%.

En aquest exemple, si A no volgués perdre poder adquisitiu en favor de B i anticipés perfec-
tament la inflació, imposaria un tipus d’interès nominal del 16% en el contracte de préstec,
que li permetria obtenir un tipus d’interès real del 10%. Ara bé, si A no anticipa perfecta-
ment la inflació (per exemple, pensa que serà del 6% i en realitat resulta ser del 9%), amb
un tipus d’interès nominal del 16% obtindria un tipus d’interès real del 7%, amb la qual
cosa hauria perdut en favor de B tres punts percentuals de poder adquisitiu en relació amb
el tipus d’interès real desitjat del 10%.

Pel que fa a grups específics que es podrien veure afectats per aquests processos

de redistribució de la riquesa, en els estudis fets es mostra que les economies

domèstiques serien creditores en termes nets, i les empreses i el sector públic,

deutors nets, de manera que es produiria una transferència neta de recursos de

les economies domèstiques a les empreses i al sector públic a conseqüència de la

inflació imperfectament anticipada.

Naturalment, dins cadascun d’aquests grans agents la situació creditora o deuto-

ra neta de cada component és molt heterogènia, a part que cada individu és cre-

ditor i deutor alhora, per la qual cosa els efectes desagregats són molt difícils de

mesurar. D’una altra banda, també es podrien donar transferències intergenera-

cionals, i resultarien perjudicades les persones més grans (que veurien reduïda la

seva riquesa real) en benefici de les més joves, si bé la indexació de les pensions

tendiria a minorar aquests efectes.

Els efectes de redistribució de la renda i la riquesa en favor del sector públic pre-

nen una importància especial. Així, hem indicat que la inflació beneficiaria el

sector públic a través de tres vies:

a) La inflació redueix el valor real del deute públic o, dit d’una altra manera, el

sector públic paga als seus creditors una quantitat inferior en termes reals.

b) Si el sistema impositiu és progressiu i no està indiciat, la inflació augmenta la

càrrega real que impliquen els impostos. En efecte, la inflació, en augmentar

les rendes en termes nominals, fa passar els contribuents a graons de renda

superiors, el tipus corresponent dels quals és proporcionalment més elevat.

D’aquesta manera, la recaptació per impostos augmenta i, consegüentment,

es redueix la renda disponible dels contribuents.
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c) La inflació proporciona un mitjà de finançament addicional al sector públic,

ja que és un “impost” sobre la tinença de saldos reals de diner, anomenat

també senyoratge. El sector públic imprimeix diner, mitjançant la creació de

base monetària, que el sector privat afegeix als seus saldos inicials per tal de

mantenir-ne constant el valor:

on és la taxa d’inflació (el tipus de l’impost) i H/P el valor de la base monetà-

ria en termes reals (la base de l’impost). 

Com es pot comprovar fàcilment, la taxa d’inflació és la taxa a la qual ha de créi-

xer la base monetària nominal per a mantenir constant el seu valor real:

,

sent τ el temps, de manera que:

.

El sector públic recapta l’impost inflacionista quan adquireix béns i serveis al

sector privat, al qual paga amb el diner que aquest sector afegeix als seus sal-

dos nominals. D’una banda, la recaptació que s’obté mitjançant l’impost

inflacionista és creixent amb la taxa d’inflació fins a un cert límit, en què, en

ser aquesta molt elevada, disminueix la demanda de saldos reals en major

proporció. És per això que el fet que el sector públic utilitzi l’impost inflacio-

nista com a font de finançament no és aconsellable, ja que pot acabar elevant

la inflació a taxes intolerables.

2) La inflació imperfectament anticipada també dóna lloc a efectes sobre el

nivell d’activitat econòmica, és a dir, a augments dels nivells de producció i

ocupació sempre que la taxa d’inflació actual sigui superior a l’esperada. 

3) D’una altra banda, també es produeixen efectes sobre l’assignació de recur-

sos a conseqüència de variacions en els preus relatius. Com s’ha demostrat en

diversos estudis empírics, la variabilitat dels preus relatius augmenta amb la taxa

d’inflació, a causa de la capacitat de resposta diferent de cada mercat i a la infor-

mació imperfecta sobre els preus relatius de què disposen dels agents. Això, al seu

torn, comporta canvis en l’assignació dels recursos d’acord amb els nous preus

relatius.

4) Finalment, la inflació imperfectament anticipada dóna lloc a efectes derivats

de la incertesa pròpia de qualsevol inflació que no es percep íntegrament, i que

seran molt més grans com més gran sigui la inflació i més tendeixi a accelerar-

se. En aquest sentit, la incertesa comporta el següent:

H
·

5 P
·

d(H / P)
dτ

5
1
P2 (P 

dH
dτ

2 H 
dP
dτ ) 5 0

P
·

P
·
 
H
P
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• D’una banda, una modificació en el procés d’adquisició d’actius en contra

dels actius financers i a favor dels actius reals (edificis, terres, or, joies, obres

d’art, etc.), que es consideren més segurs enfront de la inflació.

• D’una altra banda, un escurçament del termini dels contractes, que es mani-

festa, per exemple, en negociacions salarials més freqüents o en l’aparició de

préstecs a tipus d’interès variables.

Tot això, al seu torn, tendeix a reduir la inversió en capital fix.

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01290 16 La inflació

La inflació imperfectament anticipada
dóna lloc a l’augment de l’adquisició

d’actius reals enfront d’actius financers.



2. La relació entre inflació i desocupació

2.1. Introducció

Aquest apartat està dedicat a l’anàlisi de la inflació com un procés dinàmic,

de manera que d’ara en endavant designem com a inflació no un simple aug-

ment del nivell general de preus sinó la taxa a la qual creix aquest nivell general

de preus al llarg del temps.

A més, ens centrarem en la relació entre la taxa d’inflació i la taxa de desocupa-

ció, i farem una revisió dels principals estudis fets sobre la possibilitat d’inter-

canvi entre les dues variables o, en una terminologia força habitual, sobre la pos-

sible existència d’un trade-off entre inflació i desocupació: és possible intercanviar

menys desocupació per més inflació, o a l’inrevés? 

Com veurem en aquest apartat, aquesta relació té una importància fonamental per

a l’efectivitat de les polítiques econòmiques estabilitzadores del nivell d’activitat, i

en particular per a les polítiques tradicionals de demanda (monetària i fiscal).

2.2. La corba de Phillips

L’any 1958, A.W. Phillips va publicar un article, que va exercir una gran influèn-

cia sobre la teoria i la política econòmica durant els anys seixanta, en què va for-

mular una relació empírica entre la taxa de variació dels salaris monetaris i la

taxa de desocupació. 

En aquest article, Phillips recopilava les dades disponibles sobre les dues varia-

bles a la Gran Bretanya per als períodes 1861-1913, 1913-1948, i 1948-1957, i

ajustava una corba a aquestes dades.

D’aquesta manera s’obté una relació com la que es mostra en el gràfic II, on

W
.

indica la taxa de variació dels salaris monetaris, és a dir:

,

on τ representa el temps i u és la taxa de desocupació.

La relació que es representa en el gràfic II és la corba de Phillips, és a dir, una

relació decreixent, no lineal i convexa entre la taxa de variació dels salaris mone-

taris i la taxa de desocupació.

W
·
 ; 

 
dW
dτ

 

W

!
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Dit d’una altra manera, el que ens diu la corba de Phillips és que si dismi-

nueix (augmenta) la taxa de desocupació augmenta (disminueix) la

demanda de treball, i amb això la taxa de variació dels salaris monetaris,

la qual tendeix, a més, a accelerar-se (desaccelerar-se) a mesura que es

redueix (augmenta) la taxa de desocupació.

La corba, d’una altra banda, es desplaça enfront de variacions dels preus agrí-

coles o dels d’importació, i també enfront de variacions de la productivitat.

Cal tenir en compte que Phillips no va presentar una teoria detallada sinó que més

aviat es va limitar a ajustar una corba a unes dades, i d’aquesta manera va obtenir

la coneguda relació decreixent entre taxa de variació salarial i taxa de desocupació.

És per aquesta raó que una economia mai no se situarà exactament sobre la corba

de Phillips sinó més amunt o més avall; en termes del gràfic II, se situaria en un

punt com el punt A o el B, segons la conjuntura, però no sobre el C.

La relació que va obtenir Phillips va ser justificada poc temps després per Richard

Lipsey. Aquest autor va començar suposant que la taxa de variació dels salaris mone-

taris és una funció directa i lineal de l’excés de demanda en el mercat de treball:

;        γ . 0, (2.1)

que no és res més que la hipòtesi walrasiana de l’ajustament de preus en funció

de l’excés de demanda en un mercat, aplicada al de treball.

Ara bé, l’excés de demanda en el mercat de treball no és observable (ja que no hi

ha dades disponibles), per la qual cosa es necessita una variable observable que

la pugui substituir. Lipsey va utilitzar la taxa de desocupació:

W
·

5 γ (Nd 2 Ns

Ns )
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Corba de Phillips

Gràfic II

u

C



;       j' , 0 (2.2)

de manera que l’excés de demanda en el mercat de treball sigui una funció inver-

sa de la taxa de desocupació, que sí que és una variable observable.

Si combinem les equacions 2.1 i 2.2 s’obté el següent:

;      h' , 0, (2.3)

sent h 5 γ · j, que és l’expressió formal de la corba de Phillips.

La derivació gràfica de la corba de Phillips es mostra en el gràfic següent:

W
·

5 h(u)

(Nd 2 Ns

Ns ) 5 j(u)
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Derivació gràfica de la corba de Phillips
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·
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Gràfic III

Fixeu-vos que en la part c del gràfic III, quan l’excés de demanda de treball és nul

hi ha, tanmateix, desocupació, a causa de la presència d’imperfeccions en el mer-

cat de treball: l’anomenada desocupació friccional, que no desapareix encara

que l’excés de demanda de treball es faci positiu (en aquest cas, la desocupació

tendirà asintòticament a zero). !



Finalment, fixeu-vos que la corba de Phillips, que originàriament s’expressava

com una relació entre la taxa de variació dels salaris monetaris i la taxa de deso-

cupació, també es pot presentar alternativament (i de fet gairebé sempre es fa

així) com una relació entre la taxa d’inflació i la taxa de desocupació, sempre que

establim un vincle entre preus i salaris.

Així, per exemple, si suposem que els empresaris maximitzen beneficis en com-

petència perfecta, contractaran treballadors fins que el salari monetari iguali el

valor del producte marginal del treball:

,

de manera que, prenent logaritmes i derivant respecte al temps, s’obté l’expres-

sió següent:

,

on i són la taxa d’inflació (és a dir, la taxa de variació de preus) i la taxa de

variació de la productivitat marginal del treball, respectivament.

Si aïllem :

,

per la qual cosa, si després substituïm l’equació 1.3 i suposem per simplicitat

, obtenim:

;     h' , 0 (2.4)

que és l’equació de la corba de Phillips quan s’expressa com una relació entre la

taxa d’inflació i la taxa de desocupació.

L’equació anterior es representa en el gràfic IV de la pàgina següent, on veiem

que seria possible intercanviar inflació per desocupació. 

Així, per exemple, les autoritats econòmiques podrien:

• Mitjançant una política de demanda expansiva, reduir la desocupació a costa

d’augmentar la inflació (amb la qual cosa es passaria del punt A al B en el grà-

fic IV).

• Mitjançant una política de demanda contractora, reduir la inflació a costa

d’augmentar la desocupació (amb la qual cosa es passaria del punt B al punt

A en el gràfic IV).

Dit d’una altra manera, hi hauria una relació d’intercanvi entre inflació i deso-

cupació.

!

P
·

5 h(u)

Y
·
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P
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D’una altra banda, fixeu-vos que el model anterior no exclou la possibilitat que

actuïn les polítiques d’oferta com les que hem discutit anteriorment, que tendirien

a reduir la desocupació friccional. Aquestes polítiques es reflectirien, en termes del

gràfic IV, en un desplaçament de la corba de Phillips cap a l’esquerra.

L’enfocament basat en la corba de Phillips, associat amb l’anomenada síntesi

neoclàssica, era la base de la confiança en l’eficàcia de les mesures estabilitza-

dores durant els anys seixanta: se suposava que les autoritats podien triar la com-

binació desitjada inflació-desocupació i conduir-hi l’economia mitjançant les

actuacions de política.

Ara bé, el model de la corba de Phillips va començar a ser criticat tant per raons

empíriques com teòriques, tot i que les dues estiguessin molt relacionades:

a) D’una banda, la corba de Phillips va començar amb el temps a perdre estabi-

litat i a desplaçar-se cap amunt: a mesura que s’accelerava la inflació al llarg dels

anys seixanta, a cada taxa de desocupació li corresponia una taxa d’inflació supe-

rior que la que indicava la corba primitiva.

b) D’una altra banda, i per tal de millorar l’ajustament, es van introduir en el

model original unes altres variables explicatives de la taxa de variació salarial

(per exemple, dispersió de la desocupació, variacions dels preus, productivitat,

beneficis, força sindical, etc.), que van donar lloc al que es va anomenar corbes

de Phillips ampliades. La introducció d’una d’aquestes noves variables va resul-

tar crucial en l’evolució posterior dels estudis sobre la relació entre inflació i

desocupació: ens referim a les expectatives sobre preus.

!

!
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Corba de Phillips quan s’expressa com una relació entre la taxa
d’inflació i la taxa de desocupació
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Gràfic IV

Vegeu l’actuació de les polítiques 
d’oferta en el mòdul didàctic “El model
keynesià i el model clàssic”.
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2.3. Introducció de les expectatives sobre preus: 

la hipòtesi de la taxa natural d’atur

L’enfocament tradicional de la corba de Phillips, que hem vist en el subapartat

anterior, parteix del supòsit que els treballadors fan abstracció dels preus a l’ho-

ra de prendre les decisions que concerneixen a l’oferta de treball i que només es

fixen en el salari monetari. Tanmateix, sembla més raonable suposar que l’ob-

jectiu dels treballadors és el salari real, és a dir, el poder de compra del seu salari

monetari, per a la qual cosa hauran de tenir en compte la variació esperada del

nivell de preus.

Si suposem que els treballadors actuen d’acord amb el salari real i conti-

nuem acceptant que la variació de salaris depèn de l’excés de demanda en

el mercat de treball, aproximat per la taxa de desocupació, ara serà la taxa

de variació del salari real (i no la del salari monetari) la que dependrà de

la taxa de desocupació.

La taxa de variació del salari real és igual a:

.

Tenint en compte que els treballadors calculen el seu salari real d’acord amb

la taxa esperada d’inflació (ja que desconeixen la que es produirà realment) i

el supòsit que la taxa de variació del salari real és funció de la taxa de deso-

cupació:

;

o, el que és el mateix:

;       h' , 0, (2.5)

on representa la taxa esperada d’inflació.

Així hem obtingut una equació per a la corba de Phillips, alternativa a l’equa-

ció 2.3, que es desplaçaria enfront de variacions en la taxa esperada d’inflació.

Aquest enfocament és el que és subjacent en sengles articles publicats l’any

1968 per Milton Friedman i Edmund Phelps, i s’associa amb l’anomenada

escola monetarista, que en els anys seixanta va comportar un primer intent

de crítica al keynesianisme i un retorn als principis neoclàssics, si bé els seus

autors assumien l’estructura teòrica bàsica dels neokeynesians (representada

pel model IS-LM). !
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De la mateixa manera que en el subapartat anterior, podem obtenir una corba de

Phillips en què la variable dependent sigui la taxa d’inflació en lloc de la taxa de

variació dels salaris:

;            h' , 0. (2.6)

El mecanisme de formació d’expectatives implícit en les aportacions d’aquests

autors és el de les expectatives adaptatives, segons el qual els agents econòmics

corregeixen en cada període el valor esperat de la variable en qüestió d’acord

amb l’error comès en el període anterior.

Així, per al cas de la inflació, podem escriure:

;              0 , λ , 1, (2.7)

que també es pot expressar com:

.

A partir d’aquí es pot substituir per a períodes anteriors, amb la qual cosa tenim:

,

és a dir, que les expectatives d’inflació per a un període determinat serien una

mitjana ponderada exponencialment (és a dir, de manera decreixent) de les taxes

d’inflació passades, la qual cosa vol dir que els agents donarien més importància

al passat recent que al més llunyà.

Quines serien les implicacions del model format per l’equació 2.5 o 2.6 més l’e-

quació 2.7, és a dir, una corba de Phillips ampliada amb expectatives d’inflació

formades de manera adaptativa, sobre la relació inflació-desocupació? En aquest

cas, tot i que a curt termini sí que n’hi hauria, a llarg termini* no hi hauria rela-

ció d’intercanvi entre inflació i desocupació, ja que l’economia se situaria en una

taxa de desocupació que seria compatible amb qualsevol taxa d’inflació, de

manera que la corba de Phillips a llarg termini seria una vertical sobre aquesta

taxa de desocupació: la que Friedman va anomenar taxa natural d’atur. Tot això

constitueix, doncs, la hipòtesi de la taxa natural.

Com es pot comprovar formalment, fent a l’equació 2.6, l’equació de la

corba de Phillips a llarg termini seria la següent:

h(u) 5 0, (2.8)

que només es complirà per a un únic valor de u (la taxa natural), qualsevol que

sigui el valor de .P
·

P
·

5 P
· E
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Segons Friedman, la taxa natural d’atur és la taxa de desocupació que

experimentaria una economia en una situació d’equilibri general, defini-

da com l’absència d’excés de demanda en cada mercat o com la realització

de totes les expectatives.

La taxa natural d’atur té les característiques següents:

• És un fenomen real determinat per altres fenòmens reals, com friccions de

mercat, renda real, tipus impositius i pagaments per desocupació.

• És única, suposant que l’equilibri és únic.

• No és constant, ja que varia amb els factors reals que la determinen.

• Pot no ser òptima, ja que sempre hi ha distorsions en els mercats i, encara que

no n’hi hagués, la desocupació té uns costos.

D’una altra banda, la taxa natural d’atur es podria reduir, segons Friedman, mit-

jançant millores en el mercat de treball, en la disponibilitat d’informació sobre

les vacants de llocs de treball i d’oferta de mà d’obra, etc.

En termes generals, la desocupació “natural” té dos components:

a) L’anomenada desocupació estructural (que afecta les persones amb una qua-

lificació que no s’ajusta a la que demana el mercat, o que resideixen en un lloc

diferent del que té llocs de treball vacants).

b) La desocupació friccional (que es registra fins i tot en absència d’excés de

demanda en el mercat de treball o, dit d’una altra manera, en el cas en què el nom-

bre de llocs de treball vacants sigui igual al nombre de persones desocupades).

En principi, els autors que s’enquadren en aquest enfocament consideren que la

desocupació natural té un caràcter voluntari, ja que els treballadors són sobre la

seva corba d’oferta de treball, i si busquen feina és per decisió pròpia. Tanmateix,

això és força discutible, especialment en el cas de la desocupació estructural, i

també pel que fa a determinats problemes d’ajustament i informació que afecten

la desocupació friccional.

Un corol·lari de la hipòtesi de la taxa natural, esmentat per Friedman,

però demostrat per Phelps, és l’anomenada hipòtesi acceleracionista:

l’única manera de mantenir la taxa de desocupació per sota de la taxa

natural és a través d’un increment continuat en la taxa d’inflació, és a

dir, mitjançant una acceleració dels preus.

!

!
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Totes dues hipòtesis, l’acceleracionista i la de la taxa natural, es mostren en el

gràfic V:
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Gràfic V

En aquest gràfic partim d’un punt d’equilibri com el punt A, situat sobre la corba

de Phillips a curt termini, corresponent a una taxa esperada d’inflació , i carac-

teritzat per una taxa d’inflació i una taxa d’atur . A seria, doncs, un punt d’e-

quilibri en el sentit que la taxa esperada coincideix amb la vigent en l’economia,

de manera que seria la taxa natural d’atur.

Suposem ara que les autoritats decideixen reduir la taxa de desocupació fins a u1

mitjançant una política expansiva de demanda (monetària o fiscal) que ocasio-

na un increment en la taxa de creixement salarial (en augmentar l’excés de

demanda en el mercat de treball) i en la taxa d’inflació (en augmentar l’excés de

demanda en el mercat de béns), de manera que aquesta última passa a ser en

el punt B.

Ara bé, la desocupació disminueix perquè els treballadors augmenten la seva

oferta de treball en creure que el seu salari real ha augmentat (ja que ha aug-

mentat, però ha quedat constant). Tanmateix, el cert és que el salari real ha

disminuït, i aquesta és la raó per la qual els empresaris han augmentat la seva

demanda de treball i s’ha reduït, consegüentment, la desocupació (ja que en rea-

litat, tant com han augmentat, sent ).

Quan s’adonen que la inflació en realitat ha augmentat i que, per tant, el seu

salari real ha disminuït, els treballadors redueixen la seva oferta de treball, el sala-

ri monetari augmenta, i el salari real i la demanda de treball tornen al seu nivell
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inicial, de manera que l’economia retorna a la taxa de desocupació en el punt

C situat sobre la corba de Phillips a curt termini, associada a una taxa esperada

d’inflació superior, .

Si les autoritats volguessin tornar a reduir la desocupació passaríem al punt D i

es repetiria el procés anterior.

Així, doncs, la corba de Phillips a llarg termini seria una vertical per a (és

a dir, la taxa natural d’atur), on , de manera que a llarg termini no hi hau-

ria una relació d’intercanvi entre inflació i desocupació: la política governamen-

tal seria incapaç de reduir la desocupació per sota de , llevat que accelerés con-

tínuament la inflació.

Segons aquest enfocament, i a diferència del de la corba simple de Phillips, hem

vist que les polítiques econòmiques de demanda serien incapaces d’alterar els

nivells de producció i ocupació de l’economia a llarg termini, ja que els agents

econòmics les comprendrien perfectament i les neutralitzarien. Només podrien

ser efectives a curt termini en la mesura que “enganyessin” els agents.

Per tant, en aquest cas la inexistència de relació d’intercanvi entre inflació i deso-

cupació es deuria al supòsit que els treballadors no accepten modificacions en el

seu salari real i actuen en conseqüència, a diferència del model de la corba sim-

ple de Phillips en què la desocupació es podia reduir si els treballadors accepta-

ven un salari real inferior (bé perquè experimentaven il·lusió monetària total, bé

perquè es veien impossibilitats per a reclamar salaris monetaris més grans i recu-

perar així el salari real perdut).

No obstant això, en aquest model podria subsistir un paper per a la política

econòmica:

a) Així, es podria preferir a curt termini una taxa de desocupació inferior a la

natural encara que fos a compte d’una major inflació, acceptant els costos deri-

vats d’aquesta inflació més gran a llarg termini.

b) Així mateix, si les autoritats consideressin massa elevada la taxa d’inflació

podrien dur a terme una política contractora destinada a reduir-la, acceptant a

curt termini una taxa de desocupació superior a la natural, mitjançant un procés

anàleg al que reflecteix el gràfic V, però en sentit contrari.

Finalment, i com ja hem dit abans, la taxa natural d’atur es podria reduir mit-

jançant polítiques que milloressin el funcionament del mercat de treball.

2.4. Expectatives racionals i nova macroeconomia clàssica

El mecanisme de formació d’expectatives que hem examinat en el subapartat ante-

rior*, és a dir, el de les expectatives adaptatives, ha rebut diverses crítiques: !
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... els agents s’adonaven 
de l’augment dels salaris
monetaris però no de
l’augment dels preus, si 
bé això seria merament
provisional ja que
compensarien totalment els
efectes de la política a llarg
termini.

En l’exemple representat
en el gràfic V,...

* El mecanisme de formació
d’expectatives és en el qual es

basa implícitament la hipòtesi de
la taxa natural.



a) Així, d’una banda, s’ha remarcat que no incorpora la possibilitat que els

agents aprenguin, i, per tant, tendeixen a cometre sempre els mateixos errors (en

ser constant el paràmetre λ).

b) D’una altra banda, els agents que formen expectatives sobre una variable

podrien considerar altres factors que no fossin els valors passats d’aquesta varia-

ble; per exemple, a l’hora d’establir les expectatives d’inflació, els agents podrien

tenir en compte, a més de les taxes d’inflació de períodes anteriors, el compor-

tament esperat de les autoritats, o el seu coneixement sobre el funcionament dels

mercats.

En resposta a aquestes crítiques va sorgir la hipòtesi de les expectatives racionals.

La hipòtesi de les expectatives racionals la va definir originàriament

John Muth l’any 1961 i es basa, com indica el seu nom, en la racionalitat

dels agents econòmics. Segons aquesta hipòtesi, el valor esperat d’una

variable coincidirà amb l’esperança matemàtica d’aquesta variable, condi-

cionada a tota la informació (tant teòrica com empírica) de què disposen

els agents en el moment de formar les expectatives.

En el cas de la variable que ara ens interessa, la taxa d’inflació esperada pels

agents per a un període determinat, estarà donada per: 

,

on E és l’esperança matemàtica, és a dir, el predictor no esbiaixat de la inflació

futura, donat el conjunt d’informació disponible en el moment en què es fa la

predicció (l’immediatament anterior a aquell per al qual es formula aquesta pre-

dicció) que designem amb Ω.

Aquest conjunt d’informació inclou tots els tipus de dades que coneixen els

agents, com valors actuals i passats de la variable que s’ha de predir, valors

actuals i passats d’altres variables, regles de política econòmica seguides per les

autoritats, pautes de funcionament dels mercats, coneixements sobre el veritable

model macroeconòmic pel qual es regeix l’economia real, etc.

L’esperança matemàtica és un predictor no esbiaixat en el sentit que els agents

tendiran a no cometre errors sistemàtics si utilitzen amb eficiència el conjunt

d’informació Ω21, de manera que la diferència entre la taxa esperada d’inflació i

la que efectivament preval en l’economia serà només aleatòria;

. (2.9)P
· E 5 P

·
2 ψ

P
· E 5 E(P

·
 | Ω21)
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o bé:

,  (2.9 bis)

on Ψ (que pot ser positiu o negatiu) és l’error aleatori de previsió, amb un valor

mitjà de zero i que no tindrà cap mena de correlació amb la informació de què

disposen els agents a l’hora de formar les seves expectatives (que estarà recollida

en Ω21).

Fixeu-vos que les expectatives racionals tal com es defineixen a l’equació 2.9 no

són prediccions perfectes, ja que no sempre encerten exactament el valor de la

variable que s’ha de predir: hi haurà un error Ψ que haurà de ser, no obstant això,

purament aleatori i no sistemàtic. A més, que els agents es formin expectatives

racionals implica un procés d’aprenentatge a través de la correcció dels errors: si

el valor veritable que pren una variable difereix de l’esperat, els agents racionals

observaran immediatament aquest fet i corregiran adequadament l’expectativa

equivocada.

D’una altra banda, és important observar que els agents no han de conèixer

necessàriament tota la informació rellevant, ja que en cada model particular hi

ha una definició específica de Ω21 que incorpora tot el que els agents coneixen

en aquest cas. Així, doncs, la hipòtesi d’expectatives racionals considera la pos-

sibilitat que els agents tinguin una informació imperfecta o incompleta, la qual

cosa no impedeix, com ja hem vist, que els errors que cometin siguin purament

aleatoris i els puguin corregir immediatament.

La hipòtesi d’expectatives racionals va ser aplicada per primera vegada en

un model macroeconòmic per Robert Lucas l’any 1972, i quan es combi-

na amb la hipòtesi de la taxa natural s’obtenen els dos principis fona-

mentals de la nova macroeconomia clàssica. És una escola de pensament

macroeconòmic que sorgeix en els anys setanta amb l’objectiu de conver-

tir-se en una alternativa global a l’aportació keynesiana a partir d’una revi-

talització del pensament macroeconòmic clàssic.

Si recordem del subapartat anterior l’expressió de la corba de Phillips ampliada

amb expectatives d’inflació

;          h' , 0, (2.6)

i l’expressem per simplicitat en forma lineal

;          β . 0, (2.10)P
·
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... és la proposició segons la
qual l’economia tendeix a
situar-se en una taxa de
desocupació natural, de la
qual només es desviarà a
causa de sorpreses o errors
en la percepció de preus i
salaris per part dels agents.

La hipòtesi de la taxa
natural...



podem veure que la taxa de desocupació serà inferior a la natural només si la taxa

d’inflació és superior a l’esperada (com passaria, per exemple, en el punt B del

gràfic V), i a l’inrevés.

Ara bé, com que segons la hipòtesi d’expectatives racionals l’error en la formació

d’expectatives és merament aleatori, resulta que la taxa de desocupació no pot

divergir de la natural d’una manera sistemàtica sinó aleatòria, és a dir, si els

agents reben una sorpresa que els fa equivocar en les seves expectatives. I com

que l’economia es trobarà sempre (llevat de sorpreses aleatòries) en la seva taxa

natural d’atur, que serà compatible amb qualsevol taxa d’inflació, obtenim com

a conclusió que ja no hi haurà una relació d’intercanvi entre inflació i desocu-

pació ni tan sols a curt termini.

Fixeu-vos que la diferència respecte a la versió Friedman-Phelps de la hipòtesi de la

taxa natural que hem vist en el subapartat anterior és que les sorpreses a curt ter-

mini derivades d’una pertorbació, que abans es produïen necessàriament, ara

només es produeixen aleatòriament, a causa del mecanisme de formació d’expecta-

tives diferent que s’utilitza en cada model (adaptatives enfront de racionals).

En el gràfic VI es mostren dues corbes de Phillips com les que dóna l’equació

2.10, a les quals corresponen unes taxes esperades d’inflació de i , respecti-

vament. Tanmateix, el supòsit d’expectatives racionals (donat per l’equació 2.9)

farà que en el model de la nova macroeconomia clàssica l’economia se situï en

tot moment, tant a llarg termini com a curt termini, en la vertical sobre la taxa

natural d’atur, com podem veure en el gràfic:
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Vegeu el resultat de la hipòtesi
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Suposem ara que, partint del punt A, amb una taxa d’inflació i una taxa d’a-

tur , el govern decideix instrumentar una política de demanda expansiva per tal

de reduir la desocupació. No obstant això, els agents racionals s’adonen d’aquest

fet i saben que la política expansiva donarà lloc a una inflació més gran, la qual

cosa significarà una erosió del poder adquisitiu dels seus salaris. Per tant, com

que els agents no estaran disposats a continuar treballant per un salari real

menor, els salaris monetaris pujaran immediatament i la taxa de desocupació no

s’alterarà respecte a la natural.

En termes del gràfic VI de la pàgina anterior, els agents revisaran immediatament

les seves expectatives d’inflació i se situaran sobre la corba corresponent a una

taxa esperada d’inflació , de manera que l’economia passarà directament del

punt A al B.

D’una altra banda, si la mateixa política hagués sorprès els agents i els hagués fet

equivocar en les seves expectatives d’inflació (de manera que, en l’equació 2.9,

Ψ . 0), la desocupació es reduiria fins a u1 i l’economia se situaria transitòria-

ment en el punt B'. Tanmateix, els agents detectarien immediatament el seu error

i el corregirien apropiadament, amb la qual cosa l’economia s’acabaria situant en

el punt B.

Així, doncs, de la combinació d’aquestes dues hipòtesis bàsiques (els agents for-

men les seves expectatives racionalment i les desviacions respecte a la taxa natu-

ral d’atur només es deuen a successos inesperats) hem obtingut les implicacions

per a la política econòmica de la nova macroeconomia clàssica: les polítiques

econòmiques estabilitzadores només poden donar lloc a efectes sobre els nivells

de producció i ocupació a curt termini (és a dir, desviar-los del seu nivell natu-

ral) si sorprenen o enganyen els agents, en el sentit d’induir-los a un error en les

seves expectatives.

Per això, la política econòmica s’hauria d’usar d’una manera aleatòria, que fos

impossible que els agents preveiessin, ja que tota actuació sistemàtica de les auto-

ritats serà coneguda pels agents i, en conseqüència, incorporada per aquests al

seu conjunt d’informació Ω21, de manera que la tindrien en compte a l’hora de

formar les seves expectatives i actuarien per contrarestar-la. Al final, les mesures

de política econòmica haurien afectat únicament la taxa d’inflació i, en general,

les variables nominals.

És important observar que la inefectivitat de les polítiques econòmiques sis-

temàtiques per a la nova macroeconomia clàssica es refereix exclusivament a les

variables reals. 

Així, la inexistència d’una relació d’intercanvi entre inflació i desocupació signi-

ficaria que una política sistemàtica de demanda expansiva seria incapaç de reduir

la desocupació, i només augmentaria la inflació; però també que una política sis-

temàtica de demanda contractora podria disminuir la inflació sense que calgués

provocar un increment de la desocupació.
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En conclusió, doncs, veiem que la nova macroeconomia clàssica sosté que

únicament es podria afectar el nivell d’activitat mitjançant polítiques

econòmiques imprevisibles, que sorprenguin els agents. No obstant això,

es desaconsella la instrumentació d’aquest tipus de polítiques ja que es

considera, en primer lloc, que els agents acabarien aprenent-les, amb la

qual cosa deixarien de ser efectives, i, en segon lloc, que tendirien a crear

inestabilitat en l’economia.

En definitiva, el que hi ha en el fons de l’argumentació de la nova macro-

economia clàssica és el desig de reduir al mínim (i sempre segons unes regles

estables i predictibles) la intervenció governamental en l’economia pel fet

de considerar-la inútil en el millor dels casos, si no desestabilitzadora.

És indubtable que la nova macroeconomia clàssica ha estat un revulsiu de gran

importància en el desenvolupament de la teoria macroeconòmica, i la seva

influència en els ambients acadèmics continua sent gran. Ara bé, les seves pro-

posicions han suscitat algunes crítiques:

a) Pel que fa a la hipòtesi de les expectatives racionals, s’ha assenyalat que el

govern podria posseir més informació que el sector privat, de manera que una

política econòmica sistemàtica instrumentada en circumstàncies no previstes

pels agents privats (a causa de la pitjor informació que tenen de l’estat de l’eco-

nomia) podria afectar el nivell d’activitat.

D’una altra banda, encara és més important la possibilitat de retards en les res-

postes dels agents a la política governamental, per dos motius fonamentalment:

• En primer lloc, la hipòtesi de les expectatives racionals oblidaria el fet que es

requereix algun temps per a elaborar les expectatives a causa de l’existència

de costos d’informació.

• En segon lloc, en totes les economies hi ha, a la pràctica, contractes a llarg

termini que regeixen el comportament de preus i salaris i n’impedeixen l’a-

justament instantani enfront d’una pertorbació, fins i tot encara que sigui

perfectament anticipada pels agents econòmics racionals.

Les consideracions anteriors signifiquen una matisació de la hipòtesi d’expecta-

tives racionals en el sentit que seria més vàlida per a un cert llarg termini (quan

els agents haguessin après dels seus errors o haguessin vençut els contractes sobre

preus i salaris) que per al curt termini, en què podrien resultar efectives les mesu-

res de política estabilitzadora.

b) És l’altre principi fonamental de la nova macroeconomia clàssica, la hipòtesi

de la taxa natural, el que ha atret les principals crítiques, en part per la dificultat

d’explicar les fluctuacions econòmiques simplement a través d’errors sobre l’e-

!

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01290 31 La inflació



© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01290 32 La inflació

volució dels preus, i en part pels resultats no excessivament favorables que ha

obtingut a partir del seu contrast empíric.

En particular, s’ha criticat el supòsit de perfecta flexibilitat de preus que és sub-

jacent en aquesta argumentació, i que permet l’equilibri continu dels mercats en

els models de la nova macroeconomia clàssica. Així, si els preus i els salaris no

fossin perfectament flexibles, de manera que triguessin un cert temps a ajustar-

se a causa de les característiques institucionals dels mercats, les mesures de polí-

tica econòmica podrien exercir efectes sobre els nivells d’activitat.

En el subapartat següent desenvolupem amb més amplitud un model basat en

aquest tipus de consideracions.

2.5. Contractes salarials i nova macroeconomia keynesiana

En el subapartat 1.3 hem introduït un model, enquadrat dins l’anomenada nova

macroeconomia keynesiana, que s’utilitzava per a il·lustrar la possibilitat d’una

inflació originada en un conflicte distributiu. Ara reprenem aquest model i l’a-

daptem per tal d’obtenir una relació entre inflació i desocupació; a partir d’aquí

estudiarem les condicions en què hi hauria la possibilitat d’intercanvi entre totes

dues variables.

Recordem que en el model de la nova macroeconomia keynesiana el nivell de

salari monetari s’establia a través d’un contracte signat al principi del període, al

qual s’arribava a través d’un procés de negociació entre sindicats i organitzacions

empresarials. Els treballadors intentaven obtenir un salari real esperat, que ano-

menàvem salari real negociat, el valor del qual depenia inversament de la taxa

de desocupació:

;           ϕ' , 0

on wN representa el salari real negociat. A partir d’aquí definirem la taxa de varia-

ció del salari real esperat com l’increment relatiu que comporta el salari real nego-

ciat per al període actual respecte al salari real vigent per al període anterior:

,

on w21 és el salari real del període anterior. A partir d’aquí, la taxa de variació

del salari monetari estaria determinada per:
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A continuació suposem que la relació entre el salari real negociat i la taxa de

desocupació és, per simplicitat, de forma lineal:

; ω0, ω1 . 0

i que el salari real del període anterior coincideix amb el determinat per les deci-

sions de preus de les empreses, wP:

,

on suposem que PT i µ no varien al llarg del temps.

Si substituïm les dues expressions en l’equació de la taxa de variació del salari

monetari obtenim:

,

que podem escriure simplificadament com:

;          β0, β1 . 0, (2.11)

sent

,

,

on l’equació 2.11 representa una corba de Phillips ampliada amb expectati-

ves, és a dir, una relació decreixent entre la taxa de variació del salari monetari i

la taxa de desocupació, que es desplaçaria enfront de les variacions de la taxa

esperada d’inflació.

L’equació 2.11 es pot expressar alternativament en termes de la taxa d’inflació,

recordant que:

, 

de manera que, si suposem que PT i µ són constants:

,P
·
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·
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W
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i, per tant:

;          β0, β1 . 0. (2.12)

Així, doncs, hem obtingut una relació decreixent entre la taxa d’inflació i la taxa

de desocupació, que es desplaçarà enfront de variacions en la taxa esperada d’in-

flació.

Dit d’una altra manera, mentre la taxa d’inflació corrent no coincideixi amb

l’esperada, hi haurà una relació d’intercanvi entre inflació i desocupació.

Aquesta relació s’il·lustra en el gràfic VII:

P
·

5 P
· E 1 β0 2 β1u
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Suposem que l’economia parteix de la situació inicial donada pel punt A, carac-

teritzada per una taxa d’inflació i una taxa de desocupació uN, i en la qual

suposem que la taxa d’inflació corrent coincideix amb l’esperada. Si a continua-

ció el govern decideix reduir la desocupació per sota de uN fins, posem per cas,

u1, aquesta reducció de la desocupació anirà acompanyada d’un increment de la

inflació fins a , i l’economia se situarà en el punt B.

En efecte, la desocupació menor hauria augmentat el poder de mercat dels tre-

balladors, que haurien exigit un salari real més gran; i per això, donada la infla-

ció esperada, haurien aconseguit un salari monetari més gran que els empresaris

traslladarien després als preus íntegrament.

P
·
1

P
·
0



Ara bé, a l’hora de negociar els salaris per al període següent, els treballadors hau-

ran observat que el seu salari real ha estat en realitat inferior al desitjat, ja que la

inflació hauria estat superior a l’esperada en la negociació anterior. Per tant, tor-

naran a negociar un salari més elevat, per tal d’aconseguir el seu nivell desitjat

de salari real (és a dir, el salari real negociat corresponent a la taxa de desocupa-

ció u1). Al seu torn, els empresaris tornaran a traslladar aquest increment del sala-

ri monetari als preus, per la qual cosa, en termes del gràfic VII, ens situaríem en

el punt C, amb una taxa d’inflació .

D’aquesta manera, en el model de la nova macroeconomia keynesiana hi hauria

una relació d’intercanvi entre inflació i desocupació, que es traduiria en un pro-

cés molt semblant al que resultava de la hipòtesi acceleracionista, que hem exa-

minat anteriorment.

Per això, suposem el mecanisme de formació d’expectatives següent:

. (2.13)

Fixeu-vos que l’equació 2.13 és compatible amb la hipòtesi d’expectatives racio-

nals en el sentit que els agents (en aquest cas, el treballadors) tenen en compte

tota la informació disponible a l’hora de negociar els seus contractes salarials, en

què la taxa d’inflació rellevant en aquest moment seria la corresponent al perío-

de anterior.

En efecte, en el present model els treballadors negocien el salari monetari

d’acord amb la inflació esperada al començament del període, però, com

que els empresaris fixen els preus a continuació, si la taxa d’inflació corres-

ponent fos diferent a l’esperada, el salari monetari no podria variar fins a la

signatura del nou contracte per al període de negociació salarial següent.

Si substituïm l’equació 2.13 en l’equació 2.12 tenim:

;            β0, β1 . 0, (2.12 bis)

de manera que la taxa de desocupació només es pot reduir si , o, dit d’una

altra manera, si la taxa d’inflació incrementa contínuament.

A partir de l’equació 2.12 bis obtindríem, fent , el valor de la taxa de

desocupació d’equilibri:

,uN 5
β0

β1

P
·

5 P
·
21

!
P
·
 . P

·
21

P
·

5 P
·
21 1 β0 2 β1u

P
· E 5 P

·
21

!

P
·
2

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01290 35 La inflació

Vegeu la hipòtesi d’expectatives 
racionals en el subapartat 2.4 d’aquest
mòdul didàctic.

!

Vegeu la hipòtesi acceleracionista al
subapartat 2.3 d’aquest mòdul didàctic.

!



on uN representa l’anomenada NAIRU (non-accelerating inflation rate of unemplo-

yement), és a dir, la taxa de desocupació no acceleradora de la inflació.

Així, doncs, uN seria la taxa de desocupació corresponent a una situació d’equili-

bri, en el sentit que constituiria l’única taxa de desocupació compatible amb una

taxa d’inflació estable (per a uns valors determinats del marge de benefici, la pro-

ductivitat del treball i els paràmetres de la funció del salari real negociat).

En termes del gràfic VII, la corba de Phillips corresponent al llarg termini seria

una vertical sobre uN.

Per tant, una política de demanda expansiva només podria reduir la taxa de

desocupació per sota de uN a compte d’accelerar contínuament la taxa d’inflació

cosa que, d’una altra banda, només seria possible a llarg termini si les autoritats

incrementessin contínuament la quantitat de diner en circulació, a causa dels

efectes contractors de la inflació més gran sobre la demanda agregada.

Fixeu-vos, finalment, que la NAIRU seria l’únic valor de la taxa de desocupació

per al qual coincidirien el salari real negociat i el determinat per les decisions de

preus dels empresaris. 

En efecte, com es pot veure fàcilment en l’expressió anterior, si substituïm β0 i β1

pels seus valors:

,

de manera que:

.

Per tant, d’acord amb l’anàlisi que hem desenvolupat en l’apartat anterior, no

hi hauria un conflicte entre les aspiracions dels treballadors i dels empresaris,

cosa que, al seu torn, seria el responsable últim de l’estabilitat de la taxa d’in-

flació.

La desocupació a Espanya

Malgrat que es partia d’uns nivells semblants als del conjunt de la Unió Europea (UE), des
de mitjan anys setanta s’ha produït un espectacular increment en la taxa de desocupació de
l’economia espanyola fins l’any 1985, amb un lleuger descens a partir d’aquest any, que s’in-
verteix el 1991, assoleix el seu màxim el 1994, i torna a descendir lleugerament els dos
últims anys. (Vegeu els gràfics de la pàgina següent.)

Pel que fa a això, cal indicar que la disminució d’ocupació en l’agricultura registrada durant
els anys seixanta no va ser absorbida totalment per la indústria i els serveis, però trobava
la seva vàlvula d’escapament en l’emigració i això va permetre a l’economia espanyola gau-
dir d’una reduïda taxa de desocupació. Tanmateix, aquesta situació va canviar en els pri-
mers anys setanta amb la primera crisi del petroli, i, a més, s’hi van unir l’augment de la
participació de les dones i els efectes de l’augment de la taxa de natalitat en els primers
anys seixanta.

!
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El resultat és que actualment Espanya té la taxa de desocupació més gran de la UE (21,9%
al final del 1996), aproximadament el doble que la taxa mitjana d’aquesta.

D’una altra banda, la desocupació es concentra particularment en determinats grups de la
població: les dones (que són més del 50% dels aturats), els joves de tots dos sexes, les per-
sones amb nivells educatius inferiors, i les que no són membre principal de la família (en
particular, els fills que viuen amb els seus pares). Així mateix, destaca la importància de la
desocupació de llarga durada, és a dir, les persones que estan buscant un lloc de treball
durant més de dos anys, si bé la seva proporció sobre el total ha descendit a partir del 1986;
a més, la desocupació de llarga durada també es concentra en determinats grups: dones,
casades, d’edat relativament elevada i sense experiència laboral.
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En conclusió, la naturalesa temporal de gran part de l’ocupació creada a partir del 1986 (que
va ser la base de l’apreciable reducció de la taxa de desocupació en la segona meitat dels vui-
tanta, però també del seu espectacular increment al començament dels noranta), junt amb
problemes com el paper limitat de la mobilitat geogràfica, l’encara escassa participació de la
dona en el mercat de treball o el desajust entre oferta i demanda de treball en ocupacions
determinades, ens revelen la complexitat dels problemes que hi ha en el mercat de treball
espanyol. Problemes que, d’altra banda, són comuns als que experimenten la resta de les
economies d’Europa Occidental, si bé en el cas espanyol tenen una intensitat superior.

Evolució de la taxa d’atur a Espanya i a la UE (1970-1994)

Font: European Economy.

Milions

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994
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Taxa d’atur global 21,9 16,3 24,2 11,0

Taxa d’atur masculina 20,5 12,0 19,3 10,0

Taxa d’atur femenina 25,4 24,2 31,4 13,0

Taxa d’atur 16-24 anys 48,5 32,3 45,1 21,0

Aturats de llarga durada (%) 56,8 54,1 55,8 43,0
(1)

1985 1990 1994 1994

Espanya UE

Principals característiques de l’atur a Espanya i a la Unió Europea (1985-1994)

(1) 1992.
Font: A. Pedreño; C. Ródenas (1995). “Mercado de trabajo”. A: J.L. García Delgado. Lecciones de economía española (2a ed.).
Madrid: Ed. Civitas.
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Resum

En l’apartat 1 s’ha examinat, en primer lloc, el paper que tenen els factors de

demanda i oferta en la generació de la inflació en el marc d’un model estàtic, i a

continuació s’ha analitzat com pot sorgir la inflació si es dóna un conflicte sobre

la distribució de la renda nacional entre els diversos grups socials. Finalment,

s’han discutit breument alguns dels efectes principals de la inflació.

En l’apartat 2 s’ha examinat més explícitament la inflació com a fenomen dinà-

mic, i també la seva relació amb la desocupació. Això darrer s’ha discutit a par-

tir del model de la corba de Phillips, que implica la possibilitat d’intercanviar

inflació per desocupació mitjançant l’actuació de les polítiques econòmiques de

demanda. Després s’ha analitzat el paper de les expectatives d’inflació sobre els

resultats anteriors, i s’ha discutit, particularment, la importància de les diverses

hipòtesis sobre formació d’expectatives que proposa la literatura, i l’efecte que

tenen sobre l’existència d’una taxa de desocupació d’equilibri a llarg termini.
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Activitat

Apartat 2

1. Examineu els trets principals de la recent evolució de la inflació i la desocupació en l’eco-
nomia espanyola a partir dels últims Informes Anuals del Banc d’Espanya.

Exercicis d’autoavaluació

1. Discutiu els efectes inflacionistes d’un major dèficit del sector públic.

2. Discutiu els efectes inflacionistes d’un increment dels preus de l’energia importada.

3. En quin sentit el canvi de la hipòtesi d’expectatives adaptatives per expectatives racionals
afectaria les conclusions sobre política econòmica que s’obtenen a partir de la corba de Phi-
llips?

4. És inflacionista un augment del dèficit del sector públic? Com ho seria més, si es financés
amb bons o amb diner?

5. Per què l’increment dels preus de l’energia importada tindria un efecte depressiu sobre una
economia?

6. Respongueu si són veritables o falses les afirmacions següents:
a) Els efectes de la inflació seran molt més grans com més s’anticipi la inflació.
b) El públic demana més efectiu com a mesura de seguretat davant la inflació.
c) El govern es beneficia indefinidament amb una inflació creixent.
d) La inflació no afecta l’estructura de preus relatius de l’economia.

7. Discutiu la importància del supòsit d’il·lusió monetària per a obtenir una corba de Phillips
decreixent, amb la implicació resultant que les polítiques de demanda poden reduir la taxa
de desocupació.

8. Què diu la hipòtesi de la taxa natural d’atur?

9. Què significa que les expectatives es formen de manera racional?

10. Què és la taxa de desocupació no acceleradora de la inflació?
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Solucionari

Exercicis d’autoavaluació

1. Un major dèficit públic tindria un efecte inflacionista perquè originaria un excés de deman-
da en el mercat de béns, cosa que crearia una tendència a la pujada en el nivell de preus.
Tanmateix, el major nivell de preus tendiria a eliminar l’excés de demanda inicial (ja que
disminuiria la demanda agregada com a resposta als tipus d’interès més grans associats al
descens en els saldos reals de diner i, en un model keynesià, augmentaria, a més, l’oferta
agregada a conseqüència dels salaris reals més petits) i així desapareixeria la causa que va ori-
ginar l’increment dels preus. Per tant, la inflació només podria persistir si el govern l’aco-
moda a través d’una expansió monetària.

2. Si suposem que la funció de producció agregada inclou, junt amb el capital i el treball, un
factor energètic d’importació, un augment del preu de l’energia farà que disminueixi la
quantitat que se n’utilitza, es reduirà el nivell de producció i es crearà, per tant, un excés de
demanda agregada. Aquests efectes creixerien si disminuís la productivitat marginal del tre-
ball pel fet d’utilitzar menys l’energia importada, la qual cosa implicaria un efecte contrac-
tor addicional sobre l’oferta agregada.

3. Segons la hipòtesi d’expectatives adaptatives, les autoritats econòmiques poden mantenir
l’economia per sota de la taxa natural d’atur a través de polítiques de demanda durant el
període de temps que triguin els agents econòmics a anticipar correctament la nova taxa
d’inflació; la relació d’intercanvi entre inflació i atur existeix, doncs, a curt termini. Al con-
trari, la hipòtesi d’expectatives racionals significa que la corba de Phillips és vertical fins i
tot a curt termini, ja que els agents econòmics anticipen correctament la taxa d’inflació i no
es produeix, per tant, una disminució temporal del salari real per sota del seu nivell d’equi-
libri; així, doncs, només es podria aconseguir una disminució transitòria de la taxa d’atur
per sota de la taxa natural sorprenent o “enganyant” els agents.

4. Un augment del dèficit del sector públic (per un augment de la despesa pública, una dismi-
nució dels impostos o totes dues coses alhora) és inflacionista perquè origina un excés de
demanda en el mercat de béns (la corba IS es desplaça cap a la dreta i, per tant, també la
corba DA). Si el dèficit es finança mitjançant l’emissió de bons, el tipus d’interès pujarà, cosa
que reduirà una mica la magnitud de l’excés de demanda. Si el dèficit es finança mitjançant
l’emissió de diner, es produirà una tendència que farà descendir el tipus d’interès (l’efecte
final sobre aquest serà ambigu), per la qual cosa l’excés de demanda i, per tant, la inflació
seran més grans que en l’altre cas (el desplaçament de la corba DA serà superior, ja que
també es produirà un desplaçament cap a la dreta de la corba LM).

5. Si augmenten els preus de l’energia importada en disminuirà el nivell d’utilització, per la
qual cosa disminuirà també el nivell de producció. Addicionalment, el nivell de producció
també podria disminuir si es reduís el nivell d’ocupació, cosa que podria passar si els treba-
lladors es resistissin a acceptar un salari real inferior que compensés plenament el descens
experimentat per la productivitat marginal del treball (pel fet d’utilitzar menys l’energia
importada).

6.
a) Falsa.
b) Falsa.
c) Falsa.
d) Falsa.

7. Per tal que una expansió de la demanda agregada sigui capaç de reduir la taxa de desocupa-
ció, s’ha de donar necessàriament una reducció del salari real (és a dir, els preus hauran
d’augmentar més que els salaris monetaris). Per tant, perquè la reducció de la taxa de deso-
cupació sigui permanent, els treballadors han d’acceptar un salari real més petit, bé perquè
experimenten il·lusió monetària (és a dir, observen l’acceleració dels salaris monetaris, però
no la major inflació) bé perquè tot i no experimentar-la, no siguin capaços, per qualsevol
motiu, de recuperar íntegrament la disminució del salari real.

8. A llarg termini hi haurà una única taxa de desocupació (la taxa natural) que serà compati-
ble amb qualsevol taxa d’inflació. A més, l’economia només se’n podrà desviar si hi ha per-
torbacions que sorprenguin els agents i els facin equivocar-se en les seves expectatives.

9. Significa que els agents, a l’hora de formar expectatives sobre les diverses variables, utilitzen
eficientment tota la informació de què disposen, de manera que els errors que cometin seran
merament aleatoris i es corregiran immediatament.

10. És la taxa de desocupació per a la qual resulten compatibles les aspiracions dels treballadors
i dels empresaris sobre el repartiment de la renda nacional, cosa que permet que la taxa d’in-
flació sigui constant.
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Glossari

Contractes salarials: acords formals que són el resultat d’una negociació entre sindicats i
organitzacions empresarials; determinen el valor del salari monetari al llarg d’un període de
referència, de manera que el salari monetari que es determina així no es pot alterar en aquest
període.

Corba de Phillips: relació empírica entre la taxa de variació dels salaris monetaris i la taxa
de desocupació, que va obtenir l’economista neozelandès A.W. Phillips l’any 1958. Aquesta
corba, però, s’expressa habitualment com la relació entre la taxa d’inflació i la taxa de deso-
cupació.

Expectatives: valors que esperen els agents econòmics de les variables que afecten les seves
decisions. Generalment s’aplica a les expectatives d’inflació.

Expectatives adaptatives: mecanisme de formació d’expectatives segons el qual els agents
econòmics corregeixen cada període el valor esperat de la variable en qüestió, d’acord amb l’er-
ror comès en el període anterior.

Expectatives racionals: mecanisme de formació d’expectatives segons el qual els agents
econòmics, que es consideren plenament racionals, utilitzen tota la informació de què dispo-
nen a l’hora d’elaborar les expectatives sobre les variables que afecten les seves decisions, de
manera que no cometran errors sistemàtics.

Hipòtesi acceleracionista: hipòtesi que afirma que l’única manera de mantenir la taxa de
desocupació per sota de la taxa natural és a través d’un increment continu en la taxa d’inflació,
és a dir, mitjançant una acceleració dels preus.

Hipòtesi de la taxa natural d’atur: hipòtesi segons la qual a llarg termini no hi hauria rela-
ció d’intercanvi entre inflació i desocupació, ja que l’economia se situaria en una taxa de deso-
cupació que seria compatible amb qualsevol taxa d’inflació. Dit d’una altra manera, la corba de
Phillips a llarg termini seria una vertical sobre la taxa natural d’atur.

Inflació: procés continu d’increment en el nivell general de preus d’una economia.

NAIRU: taxa de desocupació no acceleradora de la inflació, és a dir, taxa de desocupació com-
patible amb les aspiracions dels diversos grups socials, de manera que la taxa d’inflació queda
constant.

Relació d’intercanvi entre inflació i desocupació: possibilitat d’intercanviar inflació per
desocupació, o viceversa, a través de l’ús de polítiques econòmiques de demanda, que es basa
en l’existència de la corba de Phillips.

Taxa natural d’atur: taxa de desocupació que experimentaria una economia en una situació.
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N: nivell d’ocupació actual.

Nd: demanda de treball que fan les empreses.

NS: oferta de treball de les economies domèstiques.

NPE: nivell d’ocupació que correspon a la plena ocupació de la
força de treball.

P: nivell de preus.

: taxa d’inflació (taxa de variació de preus).

P21: nivell de preus del període anterior.

PE: nivell de preus esperat en el període en què W serà vigent.

: taxa esperada d’inflació.

PT: productivitat mitjana del treball.

SRN: sigles que denoten la representació gràfica del salari real
negociat pels treballadors.

SRP: sigles que denoten la representació gràfica del salari real
que resulta de les decisions de preus dels empresaris.

u: taxa de desocupació.

uN (o NAIRU): taxa de desocupació no acceleradora de la infla-
ció.

W: salari monetari.

: taxa de variació dels salaris monetaris.

wN: salari real negociat.

wP: salari real determinat per les condicions de preus de les
empreses.

Y: nivell de producció de l’economia.

: taxa de variació de la productivitat marginal del treball.

µ: marge de beneficis que apliquen els empresaris.

τ: temps.

Ω: conjunt d’informació de la qual disposen els agents.

Ψ: error aleatori de previsió.
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Annex

Significat de les sigles i abreviacions utilitzades en el mòdul


