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Introducció

L’esquema general de l’assignatura es basa en el desenvolupament progressiu

d’un model. D’acord amb això, el primer mòdul consta de dues parts:

1) En la primera part, que correspon a l’apartat 1, es defineixen les variables

macroeconòmiques principals i se n’analitza la interrelació, la qual cosa és un

punt de partida necessari per a l’anàlisi macroeconòmica dels apartats posteriors.

La quantificació d’aquestes variables es fa a través de la comptabilitat nacional i

la seva relació s’expressa amb identitats comptables.

2) En la segona part es construeix un model de determinació de l’equilibri en

el mercat de béns de nova producció. En l’apartat 2 es desenvolupa el model

bàsic i en el 5 se n’amplia l’estudi en dues direccions:

a) La principal és que la inversió deixa de ser una variable exògena i passa a

dependre del tipus d’interès. Això comporta que la solució del model no sigui

un nivell de renda d’equilibri, sinó un conjunt de valors de renda i tipus d’in-

terès d’equilibri.

b) L’altra direcció és la introducció de la riquesa com a variable en la funció de

consum.

Les dues ampliacions del model bàsic troben la seva justificació en els apartats 3

i 4, on es presenten de manera breu les modernes teories de la demanda de

consum i de la demanda d’inversió.

!
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Objectius

En els materials didàctics d’aquest mòdul trobareu les eines necessàries per a la

consecució dels objectius següents:

1. Saber definir les variables macroeconòmiques principals.

2. Conèixer les identitats comptables que relacionen les diverses macromagni-

tuds de la comptabilitat nacional.

3. Actualitzar i millorar el coneixement que es té de les principals macromagni-

tuds de l’economia espanyola.

4. Veure el plantejament d’un model senzill de determinació del nivell de renda

d’equilibri en una economia tancada amb sector públic.

5. Entendre la derivació de les conseqüències sobre els nivells d’equilibri de la

renda i de les altres variables del model de les actuacions de política fiscal en

l’àmbit dels ingressos i de la despesa pública.

6. Conèixer les variables principals que influeixen en les funcions de consum i

inversió agregades a partir de la fonamentació microeconòmica en què es

basen les decisions dels agents individuals que componen l’agregat.

7. Veure l’ampliació del model bàsic amb la incorporació de les variables no

incloses, la influència de les quals es posa en relleu en les teories modernes

del consum i la inversió esmentades en el punt anterior.
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1. Agregats macroeconòmics

1.1. Els sectors institucionals de l’economia

Comencem la presentació de les principals macromagnituds de la comptabi-

litat nacional descrivint les funcions i les relacions que mantenen entre si els

tres sectors institucionals que componen l’economia: el sector privat, el sector

públic i el sector exterior.

1) El sector privat de l’economia està format per dos subsectors: les economies

domèstiques i les empreses.

a) Les economies domèstiques ofereixen serveis productius i demanen béns i

serveis a les empreses, al sector públic i a la resta del món.

b) Les empreses, al contrari, ofereixen béns i serveis i demanen serveis produc-

tius als altres sectors de l’economia.

El sector privat també es relaciona amb el sector públic a través del pagament

d’impostos i de la percepció d’ingressos sense contrapartida o transferències.

Finalment, les famílies també poden rebre o enviar transferències a famílies de la

resta del món o no residents.

2) El sector públic té despeses que finança principalment amb els ingressos pro-

vinents dels impostos que paga el sector privat.

a) Hi ha dos tipus d’impostos:

• impostos directes, que recauen sobre la renda de les famílies i de les empreses,

• impostos indirectes, que recauen sobre la despesa que fa el sector privat.

b) Les despeses del sector públic són de dos tipus:

• D’una banda, la despesa pública en béns i serveis, tant corrents o de con-

sum públic* com d’inversió,

• D’altra banda, les transferències fetes pel sector públic al privat sense que

aquest últim ofereixi una contraprestació.

– Les transferències a les economies domèstiques inclouen els pagaments de

la Seguretat Social*, nets de les contribucions que fan els treballadors i els

empresaris per finançar-los, i també el pagament dels interessos del deute

públic.

!
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* Fonamentalment, pagaments de
sous als funcionaris públics i

compres de béns i serveis a les
empreses.

* Pensions de jubilació, invalidesa,
viduïtat i orfandat, subsidis d’atur,

despeses de malaltia, ajuda
familiar, etc.



– Les transferències a les empreses són les subvencions que aquestes perceben

del sector públic per la seva activitat.

3) El sector exterior o resta del món efectua operacions amb els agents nacio-

nals o residents, que es recullen en un document comptable anomenat balança

de pagaments. La balança de pagaments conté dos registres principals: la

balança per compte corrent i la balança per compte financer.

a) En la balança per compte corrent s’anoten les transaccions que generen

renda en el país o en la resta del món, o que afecten els ingressos corrents dis-

ponibles per a la despesa de l’economia del període. La balança per compte

corrent està formada, al seu torn, per les partides següents:

• La balança de béns i serveis, que registra les transaccions de béns i serveis

fetes entre el país considerat i la resta del món. Inclou les exportacions i les

importacions de béns (balança comercial) i també els ingressos i els paga-

ments per serveis turístics, de transport, etc. (balança de serveis). El saldo de

la balança de béns i serveis és la diferència entre les exportacions de béns i

serveis (X) i les importacions (M).

• La balança de rendes, en la qual s’anoten com a ingressos les rendes (sous,

salaris, interessos, dividends, pagaments per patents, etc.) percebudes pels

factors de producció nacionals com a contrapartida a la seva aportació a l’ac-

tivitat productiva de la resta del món (rfn), i com a pagaments, les rendes per-

cebudes per factors de producció estrangers per la seva aportació a la produc-

ció del país considerat (rfe).

• La balança de transferències corrents, que recull els ingressos i els paga-

ments corrents sense contrapartida. Entre les registrades per les economies

domèstiques hi ha les remeses d’emigrants, ja que els emigrants són residents

del país on duen a terme les seves activitats. Per a simplificar-ho prescindirem

de les públiques, la partida més gran de les quals, actualment a Espanya, és el

saldo financer amb la Unió Europea.

El saldo de la balança per compte corrent (que denotarem SBCC) està for-

mat pels saldos de les balances de béns i serveis (X � M), de rendes (rfn � rfe)

i de transferències corrents a les economies domèstiques (TRE ), és a dir:

SBCC � X � M � rfn � rfe � TRE,

de manera que si l’SBCC és positiu representa un superàvit per compte

corrent, i si és negatiu, un dèficit.

b) En la balança per compte financer s’anoten les transaccions que modifi-

quen la posició creditora o deutora del país davant la resta del món. En aques-
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... recull les transaccions
econòmiques que tenen 
lloc en un país entre 
els seus habitants i els
habitants d’altres països
durant un període de 
temps determinat.

La balança 
de pagaments...

Podeu trobar les sigles i
abreviacions utilitzades en aquest

mòdul recollides en l’Annex.



ta balança es registren les variacions netes d’actius i de passius del país consi-

derat enfront de la resta del món:

• En la columna variació neta de passius es comptabilitzen amb signe positiu

la inversió estrangera a Espanya i també els préstecs que concedeixen els

agents no residents als agents residents espanyols, els dipòsits oberts per no

residents, etc., i amb signe negatiu, les desinversions i les cancel·lacions de

préstecs i dipòsits.

• Les inversions, els préstecs i els dipòsits nets d’Espanya cap a l’exterior s’ano-

ten en la variació d’actius.

La balança per compte financer conté, a més, una altra rúbrica, la variació de

reserves centrals, que registra les variacions en les diverses classes d’actius

sobre l’exterior en poder de les autoritats monetàries: actius en divises (mone-

des, dipòsits, valors), or, drets especials de gir, etc.

Un saldo positiu en la variació neta de passius representa una entrada

de divises, i un augment d’actius, una sortida de divises, de manera que

un saldo positiu (negatiu) en la balança per compte financer implica

una entrada (sortida) neta de divises, al mateix temps que un empitjo-

rament (millora) de la posició creditora-deutora del país enfront de l’ex-

terior.

D’altra banda, un saldo positiu (negatiu) en la balança per compte corrent

comporta una entrada (sortida) neta de divises o uns ingressos més grans

(més petits) que els pagaments i, per tant, una aportació financera a l’ex-

terior (de l’exterior).

Al començament del punt 3 hem dit que la balança de pagaments consta de dos

registres principals, que són els que ja hem descrit. Cal afegir-hi, però, un tercer

registre, la balança per compte de capital, en què s’anoten les transferències de

capital, i també una altra partida petita, l’adquisició i la disposició d’actius no

financers no produïts.

Les transferències de capital representen, si són positives (negatives), un

augment (disminució) de la capacitat financera del país, sense contraparti-

da en termes d’un empitjorament (millora) de la posició creditora-deutora

enfront de l’exterior.

Així, doncs, la suma dels saldos de les balances per compte corrent i per compte

de capital determina la variació de la posició creditora-deutora del país enfront

de la resta del món. !
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La presentació de la balança
de pagaments a partir de
l’any 1995 incorpora les
directrius del V Manual del
Fons Monetari Internacional.
Anteriorment, la
denominació de balança per
compte de capital responia a
l’actual balança per compte
financer, mentre que les
rúbriques de l’actual balança
de capital estaven
incorporades a la partida de
transferències de la balança
per compte corrent.

Denominació de balança
per compte de capital



El saldo conjunt de les balances per compte corrent i per compte de capi-

tal té la seva contrapartida en la mateixa magnitud amb signe canviat en

la balança per compte financer. Si el primer és negatiu (positiu) equival a

un augment (disminució) de la posició deutora o a una disminució (aug-

ment) de la posició creditora del país considerat enfront de la resta del

món o, dit d’una altra manera, a una necessitat (capacitat) de finançament

exterior que comporta un préstec de l’estranger (a l’estranger). Per tant, la

balança de pagaments, sempre està comptablement equilibrada.

La variació de reserves és la partida comptable que tanca la balança de paga-

ments, ja que la majoria de transaccions exteriors són autònomes i, consegüent-

ment, no s’han de compensar.

Exemple pràctic dels principals conceptes macroeconòmics

La taula següent il·lustra els conceptes que acabem de presentar a partir de la balança de
pagaments de l’economia espanyola de l’any 1995:
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Taula I

La balança de pagaments de l’any 1995
(milers de milions de pessetes)

A. Compte corrent

1. Balança comercial

2. Balança de serveis

Turisme

Altres serveis

3. Balança de rendes

Rendes del treball

Rendes de la inversió

4. Transferències corrents

B. Compte de capital

Ingressos (I)

19.737

11.540

4.975

3.161

1.814

1.666

20

1.646

1.556

797

Var. neta passius 
(VP)

4.216

601

88

514

2.314

2.076

Pagaments (P)

19.579

13.741

2.759

555

2.204

2.162

20

2.142

916

60

Saldo (I � P)

158

�2.201

2.215

2.606

�391

�497

�1

�496

640

737

C. Compte financer

5. Sistema creditici

Inversions

Préstecs, dipòsits 
i operacions temporals

6. Administracions públiques

Inversions

Var. neta actius 
(VA)

4.343

3.577

21

3.366

45

—

Saldo
(VP � VA)

�127

�2.975

�123

�2.852

2.268

2.076

Continua a la pàgina següent.



Préstecs i dipòsits

7. Altres sectors residents

Inversions

Préstecs i dipòsits

8. Reserves centrals

D. Errors i omissions nets

Pro memòria: 
A � B � �(C � D)

Segons aquesta taula tenim, l’any 1995, el següent:

a) La balança per compte corrent presenta un resultat positiu, com a conseqüència del fet
que els saldos positius de les balances de serveis i de transferències compensen els saldos
negatius de la balança comercial i de la balança de rendes (fixeu-vos que la balança de béns
i serveis és lleugerament positiva).

Els comptes del sector exterior registren el 1995 una millora respecte d’exercicis anteriors:
un superàvit de 158 milers de milions (0,2% del PIB) enfront del dèficit de 913 milers de
milions (�1,4% del PIB) el 1994. Aquesta evolució té el seu origen en l’increment del superà-
vit de transferències corrents, com a conseqüència del creixement de les procedents de la
Unió Europea, en la disminució del dèficit de rendes i, en menor mesura, en el bon com-
portament del saldo de turisme.

b) La balança per compte de capital mostra una evolució molt favorable a causa de l’incre-
ment considerable de les transferències de capital procedents de la Unió Europea (FEDER,
Fons de Cohesió i FEOGA-Orientació).

El saldo conjunt de les balances per compte corrent i per compte de capital se situa, en ter-
mes de PIB, en l’1,3% davant del �0,9% observat l’any anterior. Malgrat el superàvit regis-
trat en totes dues balances, en l’exercici del 1995 hi ha una disminució de les reserves exte-
riors per valor de 856 milers de milions.

c) Les turbulències en els mercats financers en el primer trimestre de l’any expliquen en
gran mesura el saldo negatiu de 982 milers de milions en les partides d’inversions i préstecs
dels comptes financers, de manera que el saldo global del compte financer mostra un valor
negatiu de 127 milers de milions.

Si a més hi unim el compte residual, tot i que voluminós, de partides no classificades, errors
i omissions, obtenim un saldo conjunt de menys de 895 milers de milions, que coincideix,
amb signe canviat, amb el saldo conjunt de les balances per compte corrent i per compte
de capital i que significa una millora de la posició creditora-deutora del país per aquesta
quantitat.

1.2. Producte interior i producte nacional

La magnitud macroeconòmica bàsica és la que mesura el valor total del

corrent de béns i serveis finals generats en una economia per unitat de temps:
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La balança de pagaments de l’any 1995
(milers de milions de pessetes)

Var. neta passius 
(VP)

237

1.301

1.210

92

—

—

—

Var. neta actius 
(VA)

45

1.577

301

1.276

�856

—

—

Saldo
(VP � VA)

192

�275

909

�1.185

856

�768

895

Font: Banc d’Espanya, Cuentas financieras de la economía española (1986-1995). Xifres elaborades segons la 5a edició del Manual
de Balança de Pagaments de l’FMI (1993).

Vegeu el concepte de producte interior
brut (PIB) en el subapartat 1.2 d’aquest
mòdul didàctic.

!



a) Si mesurem el valor de la producció generada dins les fronteres del país

ens referim al producte interior (PI).

b) Si mesurem la producció generada pels factors de producció que són

propietat dels residents nacionals ens referim al producte nacional

(PN).

La diferència entre aquests dos conceptes és determinada pel saldo de la balança

de rendes amb la resta del món, (rfn - rfe), de manera que:

PN � PI � rfn � rfe.

Totes dues magnituds es poden definir en termes bruts o nets, segons si inclouen

la part de la producció del període destinada a reposar el desgast experimentat

pels béns de capital al llarg d’aquest període o no l’inclouen. 

Així el producte interior net (PIN) és igual al producte interior brut (PIB)

menys la depreciació dels béns de capital (DP):

PIN � PIB � DP.

La consideració dels impostos indirectes (Ti), que paguen les empreses i s’in-

corporen al preu final dels productes, i de les subvencions, que reben les empre-

ses (Sb) i que, al contrari, permeten reduir els preus de mercat, possibilita la dis-

tinció entre el valor del producte interior (o nacional) a cost dels factors (acf ) i a

preus de mercat (apm):

PIacf � PIapm � Ti � Sb.

Finalment, definim una nova macromagnitud, la renda nacional disponible

(RND) o capacitat que té l’economia per a finançar despesa, que resulta d’afegir

al producte nacional el saldo de transferències corrents:

RND � PNBapm � TRE.

Producte nacional

En la taula següent es pot observar que el 1995 el producte nacional espanyol és inferior
al producte interior, perquè el saldo de la balança de rendes és negatiu, a causa princi-
palment de la remuneració a la inversió estrangera derivada de la forta presència de capi-
tal estranger en el nostre país. El fet que el saldo de transferències exteriors corrents sigui
positiu suposa, al contrari, que el valor de la renda nacional disponible és superior al pro-
ducte nacional.
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Vegeu la definició de la balança de 
rendes en el subapartat 1.1 d’aquest mòdul.

!



1.3. Les identitats comptables des de l’òptica de la despesa

En una economia oberta, la producció disponible per a la venda és la suma de

la producció interior i de les importacions. Aquesta producció atén la despesa

interior (GI ), que és la suma de la demanda nacional, formada per la demanda

privada de consum (C), més la demanda privada d’inversió (I ), més la despesa

pública en béns i serveis (G), i la demanda exterior o exportacions.

Observacions a la definició de despesa pública

Aquesta definició de despesa pública, pròpia de la Comptabilitat Nacional, no coincideix
amb la més habitual, la dels pressupostos de les administracions públiques, ja que en aquests
la definició de despesa pública inclou els pagaments en forma de transferències del sector
públic a les famílies i a les empreses. Aquestes despeses de transferències en Comptabilitat
Nacional es dedueixen en canvi dels ingressos públics, tal com veurem més endavant, de
manera que el saldo del sector públic, és a dir, la diferència entre ingressos i despeses, com
és lògic, és el mateix en tots dos casos.

Així, doncs:

PIapm � M � GIapm � M � C � I � G � X,

o bé:

PIapm � GIapm � C � I � G � (X � M),

de manera que el producte interior satisfà la demanda nacional més el saldo de

la balança de béns i serveis. !

!
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Taula II

Principals macromagnituds de l’economia espanyola l’any 1995
(milers de milions de pessetes)

PINacf

Consum de capital fix

PIBacf

Impostos lligats a la producció i a la importació

Subvencions d’explotació

PIBapm

Rendes netes rebudes de la resta del món

PNBapm

Transferències corrents netes rebudes de la resta del món

Renda nacional bruta disponible

�

�

�

�

�

�

�

�

�

56.073

8.119

64.192

7.518

1.988

69.722

�594

69.128

685

69.804

Font: Banc d’Espanya, Cuentas financieras de la economía española (1986-1995).

Demanda nacional �
� C � I � G.

Recordeu que denotem amb M les
importacions i amb X les

exportacions.



Si sumem als dos costats de la identitat anterior el saldo de la balança de rendes,

obtenim la identitat del producte nacional amb la demanda nacional més el

saldo de les balances de béns, serveis i rendes:

PNapm � GNapm � (C � I � G) � (X � M � rfn � rfe).

Finalment, si hi afegim les transferències corrents establim la identitat entre la

renda nacional disponible (RND) i la demanda nacional més el saldo de la

balança per compte corrent:

RND � PNapm � TRE � C � I � G � SBCC.

Demanda nacional

Les dades de la taula III mostren que el PIBapm és superior a la demanda nacional, cosa
que permet un saldo positiu en les transaccions de béns i serveis amb l’exterior. En canvi,
la demanda nacional és superior al producte nacional, tot i que inferior a la renda nacio-
nal disponible, de manera que el saldo de la balança per compte corrent l’any 1995 és
positiu.

1.4. Les identitats comptables des de l’òptica de la renda

La renda nacional d’un país es defineix com la suma total de les remu-

neracions generades pels factors de producció com a conseqüència de la

seva aportació al procés productiu durant un període.

Per tant, la renda nacional d’una economia és la suma de sous i salaris, lloguers,

rendes de la terra, interessos i beneficis empresarials i altres rendes obtingudes

pels posseïdors dels factors de producció en el període de temps considerat. Els

receptors d’aquestes rendes són les economies domèstiques, propietàries dels fac-

tors productius, a excepció de la part dels beneficis que les empreses no distri-

bueixen, que constitueixen l’estalvi de les empreses (SF).
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Taula III

PIB, components de la demanda l’any 1995
(milers de milions de pessetes)

1. Consum final nacional

2. Formació bruta de capital

3. Demanda nacional (1 � 2)

4. Exportacions

5. Importacions

6. PIBapm (3 � 4 � 5)

54.754

14.834

69.588

16.555

16.421

69.722

Font: Banc d’Espanya, Cuentas financieras de la economía española (1986-1995).



Anteriorment hem definit el producte interior com el valor de la producció gene-

rada dins les fronteres del país. Per tant, el producte interior brut és la suma del

valor afegit obtingut en totes les branques d’activitat, definit com la diferència

entre el valor dels seus outputs i el valor dels inputs que adquireix a les altres bran-

ques d’activitat o, en altres paraules, la diferència entre el valor de les seves ven-

des i el de les seves compres*. Alhora, aquest valor afegit és igual a la suma de les

remuneracions generades en el conjunt de sectors productius.

Així, per exemple, sabem que el 1995 el PIB espanyol es va distribuir de la mane-

ra següent:

Si afegim el saldo de la balança de rendes a aquestes remuneracions, obtenim el

producte nacional, de manera que el producte nacional a cost dels factors és

idèntic a la suma de les remuneracions percebudes pels factors de producció

nacionals i, per tant, a la renda nacional (Y):

Y � PNacf � PNapm � Ti � Sb.

Si prenem com a base la renda nacional, podem definir un altre concepte relle-

vant, la renda disponible per a la despesa de les economies domèstiques (YD).

Aquesta renda està formada per les remuneracions que reben les famílies (Y � SF),

a les quals cal treure els impostos directes (Td) que paguen i afegir les transferèn-

cies que reben del sector públic (TR) i de la resta del món (TRE):

YD � PNapm � SF � Ti � Sb �Td � TR � TRE.

Si considerem que la renda disponible de les famílies es destina al consum i a l’es-

talvi (SED) i anomenem T el conjunt d’impostos que satisfà el sector privat al

públic nets de les transferències que en rep, tenim la identitat següent:

YD � C � SED � PNapm � SF � T � TRE,

o bé, si tenim en compte que l’estalvi privat (S) és la suma de l’estalvi de les

famílies i de les empreses:

PNapm � C � S � T � TRE.
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* D’aquesta manera s’evita la
doble comptabilització de les

matèries primeres i béns i serveis
intermedis utilitzats com a inputs

en el procés productiu.

YD � (Y � SF) �Td � TR � TRE.

T � Td � Ti � TR � Sb.

S � SF � SED.

Taula IV

Distribució del PIB espanyol (1995)

1. Remuneració dels assalariats

2. Excedent brut d’explotació

3. PIBacf (1 � 2)

30.561

33.631

64.192



Finalment, si recordem que la renda nacional disponible resulta d’afegir les

transferències corrents exteriors al producte nacional, podem escriure el

següent:

RNDapm � C � S � T.

1.5. La identitat estalvi-inversió

Per a trobar l’expressió de la identitat comptable entre l’estalvi i la inversió en

una economia oberta igualarem les expressions que hem obtingut de la renda

nacional disponible pel mètode de la despesa i pel mètode de la renda:

C � I � G � SBCC � RND � C � S � T.

Si eliminem C de tots dos membres i reagrupem els termes obtenim la identitat

següent:

I � (G � T) � SBCC � S.

Aquesta identitat indica que l’estalvi del sector privat ha de finançar la inversió

privada, el dèficit del sector públic i el saldo de les transaccions que fa el país

considerat amb l’exterior. Així, un excés de la inversió sobre l’estalvi privat s’ha

de compensar amb un superàvit dels comptes públics o amb un dèficit per comp-

te corrent.

Una altra manera de reflectir amb claredat aquesta mateixa relació s’obté a par-

tir del desglossament de la despesa pública en els seus dos components, consum

públic (CG) i inversió pública (IG), i definint l’estalvi públic (SG) com la diferèn-

cia entre els ingressos públics i el consum públic, de manera que l’expressió ante-

rior es transforma en la següent:

I � IG � SBCC � S � SG.

Aquesta expressió indica que si l’estalvi nacional és insuficient per a finançar la

inversió nacional es registrarà un saldo negatiu en la balança per compte corrent,

és a dir, una aportació neta d’estalvi de la resta del món al país considerat, i a

l’inrevés.

Us haureu adonat que fins ara les transferències netes de capital de la resta del

món (TREK) o saldo de la balança per compte de capital no han tingut cap paper.

Una transferència de capital de la resta del món no incrementa els passius del

país que la rep, ni tampoc augmenta els actius del país que l’efectua, ja que es

tracta d’una transacció unilateral sense contrapartida. Però sí que suposa una

!
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aportació d’estalvi del país que fa la transferència al país receptor, el qual aug-

menta les seves disponibilitats per atendre a la formació de capital.

Si sumem a tots dos costats de l’expressió anterior el saldo de les transferències

de capital obtenim el següent:

I � IG � SBCC � TREK � S � SG � TREK.

Si la suma dels termes (SBCC � TREK) és positiva indica que el país considerat ha

disposat de recursos de finançament (estalvi intern més transferències de capital)

superiors a la seva inversió interior, de manera que ha fet una inversió a l’estran-

ger o un préstec net a l’estranger. En aquest cas, s’haurà produït una millora de la

seva posició creditora-deudora respecte de la resta del món, que tindrà un reflex

en un saldo negatiu equivalent en la seva balança per compte financer.

Exemple d’utilització de la renda nacional bruta disponible (RNBD)

La taula V informa sobre la utilització de la RNBD el 1995. Hi observem que l’estalvi nacio-
nal és superior a la inversió. Com ja hem comentat en la taula de la balança de pagaments,
en aquest any l’economia té capacitat per a finançar la resta del món per un import igual a
l’excés de l’estalvi sobre la inversió més el valor, també positiu, de les transferències netes
de capital.

Aquest resultat agregat amaga, tanmateix, dues situacions contraposades. El sector privat
estalvia el 27,6% de la seva renda disponible (famílies i empreses), molt per sobre del seu
nivell d’inversió, mentre que l’estalvi del sector públic és negatiu, és a dir, el consum públic
és superior als ingressos públics. Per tant, el sector públic mostra una necessitat de finança-
ment superior a la seva despesa d’inversió.

!
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Taula V

Renda nacional, estalvi i inversió de l’any 1995
(milers de milions de pessetes)

RNBDapm

Consum nacional

Estalvi nacional

Transferències de capital netes

Formació bruta de capital fix

Variació d’existències

Capacitat (�) o necessitat (�)
de finançament de la nació

Total

69.804

54.754

15.050

777

14.525

309

994

Públic

9.974

11.464

�1.489

2.285

�4.293

Privat

59.830

43.290

16.540

12.240

5.287

Font: Banc d’Espanya, Cuentas financieras de la economía española (1986-1995).



2. El model renda-despesa

2.1. Introducció general i supòsits del model

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura de macroeconomia és oferir una

anàlisi de certes raons per les quals el producte potencial i el producte efectiu

d’una economia poden no coincidir a curt termini, i de l’efectivitat de la políti-

ca econòmica per a aconseguir que el producte efectiu s’acosti al potencial.

S’entén per producte potencial d’una economia el producte nacional

màxim que es pot assolir en un període determinat amb la tecnologia de

què es disposi en aquest període, utilitzant els recursos disponibles a un

nivell normal.

El primer punt que cal tractar és la descripció del tipus d’economia que estudia-

rem, que és una estilització de les economies capitalistes industrialitzades:

1) Els agents de l’economia són tres: les economies domèstiques, les empreses

i el govern.

a) Les economies domèstiques. Tracten de maximitzar la seva satisfacció a par-

tir d’unes preferències determinades, subjectes a les seves restriccions pressu-

postàries. Decideixen la seva oferta de treball, quina part de la seva renda han

de consumir i quina estalviar i quina estructura ha de tenir la seva cartera

d’actius. Són les propietàries de les empreses.

b) Les empreses. Són societats per accions posseïdes per les economies domèstiques

i posseeixen, al seu torn, tot el capital real (no humà) de l’economia. Són les uni-

tats productives de l’economia. Tracten de maximitzar els seus beneficis. Deci-

deixen què han de produir, quant i amb quins factors. Per tant, els corresponen

íntegrament les decisions d’inversió, ja que per a simplificar prescindim de la

inversió residencial de les economies domèstiques. Distribueixen tots els seus

beneficis entre els accionistes (SF � 0), per la qual cosa l’estalvi privat coincidirà

a partir d’ara amb l’estalvi de les economies domèstiques (S � SED).

c) El govern. És el sector públic de l’economia, du a terme la despesa pública en

forma de compres de béns de nova producció a les empreses i recapta impos-

tos. Suposem que les decisions que pren sobre ingressos i despeses són essen-

cialment polítiques i, per tant, no analitzarem el procés de presa de decisions

del govern. D’altra banda, hem de tenir en compte el banc central, un orga-

nisme autònom del sector públic que és l’autoritat monetària i, entre altres

aspectes, controla el volum de diner legal en circulació.

!

!
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2) En aquesta economia hi ha tres tipus d’actius.

a) En primer lloc hi ha els actius reals, és a dir, els béns de capital en poder de

les empreses, la propietat dels quals, però, correspon a les economies domès-

tiques. Els títols de propietat d’aquests béns de capital són les accions i el

valor de les accions és igual al valor dels béns de capital.

b) En segon lloc hi ha els bons. En el nostre model, un bo és un certificat de

deute perpetu emès pel govern pel qual aquest s’obliga a pagar al posseïdor V

unitats monetàries per període, sent V constant. Si el tipus d’interès del mer-

cat (en tant per cent) és r, el valor d’un bon és v(r) � V�r unitats monetàries.

Suposem que només emet bons el govern.

c) El tercer actiu és el diner.

D’aquesta manera en l’economia hi ha cinc mercats possibles: el de béns de

nova producció, el de béns de capital, el de treball, el de bons i el de diner. Tres

són mercats de fons i dos, de flux. L’economia estarà equilibrada quan els cinc

mercats estiguin equilibrats, és a dir, quan les ofertes siguin iguals que les deman-

des; no obstant això, hi ha un problema de definició temporal de l’equilibri quan

en uns mercats s’enfronten ofertes i demandes flux, és a dir, referides a un perí-

ode de temps, i en els altres ofertes i demandes fons, és a dir, referides a un

moment en el temps. Per tant, hem de triar el moment en el temps en què han

d’estar en equilibri els mercats de fons. Aquest serà el moment final del període

considerat.

L’anàlisi es desenvoluparà a curt termini. Amb això volem indicar no sols que les

relacions donades per les equacions del model són vàlides durant el període

objecte d’estudi, sinó també que el capital productiu no augmenta durant

eaquest període. Això significa que una inversió neta positiva contribueix a aug-

mentar la renda i la riquesa dels subjectes, però no la capacitat productiva de l’e-

conomia en el període (tot i que sí en el període següent). Per això, en la funció

de producció, representada de la manera següent:

Y � Y (K,N),

K representa la quantitat de capital productiu que hi ha al començament del

període. Si la inversió neta en el període és IN, tindrem que IN � K � K�1, on

K�1 és el capital productiu que hi ha al final del període (al començament del

període següent) que formarà part de la capacitat productiva de l’economia en

aquest període.

El mètode que farem servir per a analitzar el model és el de l’estàtica com-

parativa, que es basa en l’estudi i la comparació de posicions d’equilibri

!

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01286 19 Agregats macroeconòmics. El mercat de béns

Bons de l’Estat espanyol



estàtic i no s’ocupa del camí que s’ha seguit en el procés d’ajust. Una posi-

ció d’equilibri estàtic està determinada, tenint en compte les relacions

tècniques i de comportament, pels valors que prenguin determinades

variables exògenes. Amb el mètode de l’estàtica comparativa es tracta,

fonamentalment, de veure quin efecte tenen els canvis en els valors de les

variables exògenes sobre els valors finals d’equilibri de les variables que

ens interessen. Les variables exògenes són funció de decisions dels diver-

sos agents de l’economia.

Al llarg de l’assignatura construirem un model complet per a determinar el nivell

d’activitat a curt termini en una economia tancada. Ja hem vist que en les eco-

nomies que tractarem hi ha cinc mercats diferents que cal estudiar simultània-

ment. Això fa que el model complet sigui complicat, ja que la interrelació que hi

ha entre els mercats dificulta la comprensió dels efectes que sobre les posicions

finals d’equilibri poden tenir les variacions en els paràmetres.

Per a disminuir d’alguna manera aquesta dificultat construirem models parcials

més senzills en què podrem apreciar fàcilment el paper que tenen les variables

més importants. Començarem pel model més senzill, l’anomenat model renda-

despesa, que es limita a analitzar les condicions d’equilibri en el mercat de béns

de nova producció sota supòsits simplificadors.

2.2. Un model senzill de determinació del nivell de renda

2.2.1. Introducció

En general, suposem que les empreses ajusten els seus nivells de producció d’acord

amb la demanda agregada. El nivell de producció d’equilibri és el que s’iguala a la

demanda. Si el nivell de producció és diferent al de demanda, els plans de deman-

da no es poden complir. En aquest cas, al final del període, el consum i/o la inver-

sió real són diferents dels seus valors planejats.

De moment, suposem que el nivell de preus és constant, així l’ajust davant el

desequilibri entre oferta i demanda es produirà a través de les quantitats i no a

través dels preus. Si, per exemple, la demanda és superior a l’oferta en un

moment determinat, no es produirà un augment de preus, sinó un augment de

producció.

Per tant, el nostre model suposa que és possible augmentar el nivell de

producció a curt termini a costos constants, és a dir, augmentant el grau

d’utilització de l’estoc de capital que hi ha. Tot i així, cal tenir en compte

!
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que aquest augment de producció passa a curt termini, però no instantà-

niament. Com ja hem dit abans, l’efecte immediat d’un desequilibri és

l’incompliment dels plans dels agents. Enfront d’un excés de demanda, el

consum i/o la inversió reals seran més petits que els seus valors planejats.

Un cop hem arribat a aquest punt, convé tornar a la distinció entre la identi-

tat comptable Y � C � I, (suposem, de moment, que no hi ha sector públic), i

l’equació d’equilibri Y � Cp � Ip; la identitat es refereix als valors realitzats,

mentre que la condició d’equilibri es refereix als valors planejats.

També suposem que en una situació de desequilibri els plans de consum es duen

a terme, és a dir, C � Cp, i que la variable que s’ajusta és la inversió. Així, enfront

d’un excés de demanda, suposarem que I � Ip; l’excés de demanda s’absorbeix a

través d’una disminució de les existències per sota del nivell planejat per les

empreses. És a dir, I � Ip � Inp, on Inp té signe negatiu, en aquest cas perquè es

tracta d’una disminució del nivell d’existències. Igualment, si l’economia esti-

gués en una situació d’excés d’oferta, Inp tindria signe positiu: s’acumularien

inventaris per sobre del nivell desitjat o planejat.

El pas següent és preguntar-nos si l’economia arribaria a assolir realment el nivell

de producció d’equilibri. És raonable suposar que les empreses redueixen la seva

producció davant una acumulació d’estocs i a l’inrevés. Per tant, i com ja hem

dit, és el nivell de la demanda agregada el que determina el nivell de producció.

Atesa la importància que la demanda agregada, a través de les expectatives

empresarials de vendes, té sobre les decisions de producció, comencem la cons-

trucció del model per a determinar la renda estudiant els components de la

demanda agregada. El primer component que considerarem és la demanda de

consum privat.

2.2.2. La funció de consum en el model renda-despesa

Keynes va fer les hipòtesis següents sobre les despeses de consum de les econo-

mies domèstiques:

1) La demanda agregada de consum en termes reals és una funció estable de la

renda real disponible de les economies domèstiques en el període: C � C(YD).

2) Si es produeix una variació de la renda disponible, es produirà una variació

en el consum, del mateix signe però de magnitud més petita. Aquesta segona

hipòtesi se sol expressar dient que la propensió marginal al consum, c, és posi-

tiva i més petita que la unitat:

.0 � c �
dC
dYD

� 1

!
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Per a facilitar la representació gràfica i la manipulació matemàtica, suposem que

la funció agregada de consum és lineal, i la representem de la manera següent:

C � CA � cYD,

on C és el consum en termes reals de les economies domèstiques en el període,

YD és la renda real disponible en el període i CA és el component autònom del

consum, que és més gran que zero.

Ara construirem un model molt senzill per a determinar la renda d’equilibri,

en el qual no hi ha sector públic i la inversió planejada està determinada exòge-

nament. Totes les variables les expressem en termes reals. Tenint en compte que

els subjectes consumeixen la seva renda o l’estalvien, si partim de la funció de

consum tindrem automàticament la funció d’estalvi:

S � Y � C � �CA � (1 � c)Y.

Aleshores, la condició d’equilibri del sistema és la següent: 

Y � C � Ip,

o, expressat d’una altra manera:

Y � C � S � Ip,

és a dir, hi ha equilibri quan l’estalvi i la inversió planejada són iguals.

Ara expressarem algebraicament la condició d’equilibri de renda sota el supòsit

que la inversió planejada està determinada fora del model:

Y � C � Ip � CA � cY � Ip.

Per tant, reagrupant els termes d’aquesta equació tenim:

.

Si suposem que la funció de consum és estable, és a dir, que CA i c no canvien, el

nivell de renda d’equilibri només depèn del nivell d’inversió planejada. Si el

nivell d’inversió planejada varia d’un període al següent, la renda d’equilibri

corresponent també variarà, així doncs tenim:

CA

1 � c
�

Ip

1 � c
Y �

CA � Ip

1 � c
�
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No s’ha de confondre 
la igualtat S � Ip, que és una
condició d’equilibri, amb 
la identitat comptable S � Y
(estalvi fet és igual a inversió
feta).

Nota



,

i si fem α � 1 � (1 � c), tenim:

∆Y � α ∆I.

Però com que 0 � c � 1, tenim que 0 � (1 � c) � 1, i per tant α � 1, és a

dir, que una variació en la inversió planejada té com a conseqüència una

variació en la renda α vegades més gran. D’aquí que α s’anomeni multi-

plicador.

Una manera de visualitzar el procés pel qual actua el multiplicador és la següent.

Suposem que ∆Y � 0. Aleshores tindrem un ∆Y � ∆I. Per tant, la diferència entre

∆Y i ∆I serà l’augment que es registri en el consum. Com s’ha produït aquest aug-

ment en el consum? Com que la inversió és un component de la despesa, un

augment en la inversió ocasiona directament un augment de renda (∆1Y) per la

mateixa quantitat ∆I � ∆1Y. Aquest augment de renda ocasionarà un augment

inicial del consum (∆1C) per la quantitat ∆1C � c ∆1Y.

Aquest augment del consum origina un augment en la renda (∆2Y) per la matei-

xa quantitat, ja que el consum és un component de la despesa. Aquest ∆2Y origi-

na, al seu torn, un altre augment en el consum, i així successivament. Aleshores:

.

La clau d’aquest procés (i d’aquí ve el nom d’aquest tipus de models) és que la

despesa d’una persona o empresa és renda per a una altra.

Activitat

2.1. Comproveu que si en un model senzill de renda-despesa introduïm una funció d’inversió
en què aquesta depèn linealment del nivell de renda, és a dir, amb la forma següent:

I � IA � yY;  on  IA � 0;  0 � y � 1,

el nou multiplicador α' serà , més gran que α.

Fixeu-vos que si en aquest model es produeix un augment de l’estalvi –una dis-

minució de c o de CA, és a dir, de la demanda agregada de consum privat–, la

renda disminueix i, com a conseqüència, la inversió també, i al final ens trobem

que l’augment inicial de l’estalvi acaba en una disminució, i s’iguala al nou nivell

més baix d’inversió. Aquest resultat és conegut com a paradoxa de l’austeritat.

Així, doncs, una actitud més austera o estalviadora té conseqüències negatives,

1
1 � (c � y)

!

∆ I
1 � c

� α∆ I� ∆ I(1 � c � c2 � c3 � ...) �

∆ I � ∆1Y(c � c2 � c3 � ...) �∆Y � ∆ I � ∆C �

Y1 � Y0 �
I1

p � I0
p

1 � c
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... que α serà més gran com
més gran sigui la propensió
marginal al consum (com
més petita sigui la propensió
marginal a l’estalvi), i que
s’aplica a canvis en el nivell
d’inversió i no al nivell
d’inversió.

Fixeu-vos...

Paradoxa de l’austeritat



ja que redueix el producte nacional i l’estalvi mateix. Cal tenir molt present que

la validesa d’aquest resultat és funció dels supòsits del nostre model i que, per

tant, no és generalitzable.

2.2.3. El model renda-despesa amb sector públic

Ampliem el model amb la introducció del govern. Ens centrarem en l’activitat

del govern en el sector real de l’economia i prescindirem de moment de l’activi-

tat purament monetària que el govern du a terme a través del banc central. La

nostra consideració de l’activitat fiscal del govern serà molt limitada. Només ens

interessa el volum de despesa pública i com es finança, i això sota supòsits sim-

plificadors. Així, suposarem en primer lloc que no hi ha impostos indirectes ni

subvencions, la qual cosa ens permetrà prescindir de la distinció entre producte

valorat a preus de mercat i a cost dels factors.

El nivell de despesa pública d’un període, que designem amb G, es pot finançar

emetent bons o a través d’impostos directes nets de transferències (T � Td � TR) .

El dèficit del govern en un període serà donat per G � T. Si considerem que tant

el nivell de despesa pública com el d’impostos es determinen exògenament, la con-

dició d’equilibri ara serà Y � C � I � G (on C, I i G són quantitats planejades). 

Ja hem vist que en un model renda-despesa sense sector públic la condició d’equi-

libri es podia expressar com estalvi igual a inversió planejada. Aquesta condició s’ha

de reformular ara amb la introducció del sector públic. Tenim:

S � Y � T � C ; Y � C � Ip � G,

per tant, tenim el següent:

S � T � Ip � G.

Així, doncs, l’economia està en equilibri quan l’estalvi més els impostos cobrei-

xen exactament les necessitats de finançament donades per la inversió planeja-

da i la despesa pública. Una forma alternativa d’expressar aquesta condició d’e-

quilibri és desglossar G en els seus dos components, consum del govern (CG) i

inversió del govern (IG), i definir l’estalvi del govern (SG) com la diferència entre

els ingressos del govern i la seva despesa pública corrent:

SG � T � CG,

i substituint a l’expressió anterior arribem a la igualtat següent:

S � SG � Ip � IG,

!

!
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Banc central.

Vegeu la condició d’equilibri en un 
model renda-despesa sense sector públic
en el subapartat 2.2 d’aquest mòdul
didàctic.

!

G � CG � IG .



és a dir, que l’economia estarà en equilibri si la capacitat de finançament privat

i públic coincideix amb la suma dels plans d’inversió privats i públics. Atès que

YD � Y � T, tindrem en equilibri:

Y � CA � c(Y � T) � Ip � G,

o, expressat d’una altra manera, tenim:

,

de manera que la renda d’equilibri estarà determinada pels paràmetres CA, c, I, G

i T*.

A continuació obtindrem alguns multiplicadors relacionats amb l’activitat fiscal:

a) El primer que salta a la vista és que en aquest model un augment de la

inversió té el mateix efecte sobre la renda d’equilibri que un augment de la des-

pesa pública o del consum autònom, és a dir, que el multiplicador de la des-

pesa pública serà, el mateix que hem derivat per a la inversió en l’apartat ante-

rior.

b) Vegem, ara, quin és el multiplicador dels impostos:

,

per tant, el multiplicador dels impostos és igual a �c vegades el multiplicador de

la despesa pública.

Multiplicador d’impostos

El fet que el multiplicador d’impostos sigui �c vegades el multiplicador de la despesa públi-
ca vol dir que una disminució d’impostos (o un augment de transferències) de 100 unitats,
per exemple, té un efecte sobre la renda c vegades més gran que el que tindria un augment
de la despesa pública en 100 unitats. Però com que c és més petit que la unitat, el que ens
diu és que l’efecte sobre la renda d’equilibri d’una disminució dels impostos (o un augment
de transferències) és més petit que el d’un augment de la despesa pública.

Així com l’efecte multiplicador de la despesa pública es basa en el fet que la

despesa és renda i l’augment de renda origina un augment del consum que

origina un altre augment de renda, etc., l’efecte d’una disminució dels impos-

tos (o d’un augment de les transferències) no implica inicialment un aug-

ment de la renda, sinó un augment de la renda disponible que origina un

augment en el consum. A partir d’aquí, el procés és el mateix.

αT∆T
�c

1 � c
∆T �∆Y �

�c∆T
1 � c

�

!

Y �
CA � Ip � G � cT

1 � c
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αT � �cα.

* Prescindim del superíndex d’I, ja
que el nostre estudi se centra en

situacions d’equilibri.



Ara veurem que aquest fet és la base del que s’anomena multiplicador o teore-

ma del pressupost equilibrat. Sabem que un ∆G produeix ∆Y � α∆G i que un

∆T produeix ∆Y � �α c ∆T. Suposem que el govern decideix augmentar la des-

pesa pública sense alterar el dèficit, és a dir, ∆G � ∆T. D’aquesta manera tindrem:

.

Així, doncs, el multiplicador de la despesa pública finançada amb impostos és la

unitat. El corol·lari d’aquest teorema és que la política fiscal té un efecte expan-

siu sobre la renda, fins i tot quan la despesa pública es cobreix totalment a tra-

vés d’impostos. La raó d’això és que el consumidor gasta un c per cent de la seva

renda disponible, mentre que la fracció de renda disponible que s’apropia el

govern de ∆ T es gasta en un cent per cent.

Model on es considera que els impostos són proporcionals a la renda

Ara considerarem un model similar, però lleugerament més complicat. La

diferència és que en aquest considerarem que els impostos són proporcionals a

la renda:

T � (t Y � TR);  0 � t � 1.

Ara, la renda d’equilibri com a funció de les variables exògenes serà la següent: 

Y � CA � cY �c tY � cTR � I � G,

és a dir:

.

És fàcil veure que en aquest model el multiplicador de la despesa públi-

ca α'', (de la despesa autònoma en general) serà més petit que el del model

anterior. La raó d’això és que els augments de renda produïts per ∆G

indueixen un augment en els impostos, amb la qual cosa l’augment de la

renda disponible és més petit que el de la renda i, per tant, els augments

del consum induïts pels augments de la renda (i, per tant, els successius

augments de renda, etc.) no són tan elevats com en el model anterior.

Finalment, veurem els efectes d’una variació del tipus impositiu sobre la renda,

és a dir, el multiplicador del tipus impositiu:

Y �
CA � I � G � cTR

1 � c � ct

!

∆G � c∆G
1 � c

� ∆G∆Y �
∆G � c∆T

1 � c
�
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Recordeu que en el model 
anterior teníem 

Y � CA � c(Y � T) � I � G.

α'' � (1 � c � ct)�1.



.

Consegüentment, una disminució del tipus impositiu té un efecte multiplicador

igual a (�cY0 ∆t α'').

El sistema d’impostos proporcionals a la renda és un element d’estabilització

automàtica d’una economia. Efectivament, si el govern no altera la seva política

fiscal al llarg del cicle econòmic (t i G constants), la recaptació per impostos serà

més petita en les fases baixes d’aquest cicle que en les altes, ja que està en fun-

ció de la renda. Això tindrà com a conseqüència que la política fiscal serà més

expansiva sobre la renda en les fases baixes que en les altes, la qual cosa implica,

per tant, un efecte estabilitzador. !

!

Y0
�c∆t

1 � c � ct1
� �

(CA � I � G � cTR)c∆t
(1 � c � ct1)(1 � c � ct0)

�

�
(CA � I � G � cTR)(1 � c � ct0 � 1 � c � ct1)

(1 � c � ct1)(1 � c � ct0)
�

C � I � G � cTR
1 � c � ct0

�
CA � I � G � cTR

1 � c � ct1
�∆Y � Y1 � Y0 �
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∆t � t1 � t0.



3. La demanda de consum

3.1. La teoria del cicle vital

Hem vist el paper que té una funció de consum senzilla en un model renda-despesa,

i ara veurem la que també té, amb algunes modificacions, la funció de consum més

complicada que derivarem en el nostre model complet.

Les discrepàncies que hi ha entre les dades sobre el comportament del consum i

les prediccions basades en les primeres versions de les teories de la funció agre-

gada de consum van originar una revisió substancial de la teoria. A continuació

oferim una exposició introductòria a la teoria moderna del consum basada en la

teoria del cicle vital desenvolupada per Franco Modigliani i Albert Ando.

El punt de partida és l’ús que fa un subjecte de la seva renda en un període, i que

es pot expressar amb l’equació Y � C � S. Per tant, podem estudiar l’ús de la

renda partint del consum, com fins ara, o de l’estalvi, que és el que farem. Així

com el consum és una activitat que es pot explicar dins el període en què es fa,

l’estalvi implica necessàriament l’existència d’altres períodes per poder-lo expli-

car racionalment, ja que s’estalvia per a alguna cosa.

Per tant, si tractem d’explicar racionalment la conducta d’un consumidor, l’e-

xistència de l’estalvi ens porta a fer una anàlisi multiperíode, en què les deci-

sions de consum i d’estalvi de cada període formen part d’un pla de disposició

de la renda que abraçarà molts períodes. D’acord amb aquesta perspectiva, la

renda del període ja no serà l’element fonamental a l’hora de determinar el con-

sum desitjat en el mateix període i serà substituïda per un corrent de rendes que

determinin el pla de consum.

Abans d’endinsar-nos en la derivació d’una funció de consum amb fonaments

microeconòmics, exposarem la visió de l’activitat del consumidor subjacent a la

teoria. Partim d’un subjecte la utilitat del qual deriva únicament del consum.

Suposem que és al principi de la seva vida econòmica independent en el perío-

de zero i pensa que li queden T períodes de vida.

a) La seva renda esperada al llarg del temps està representada per la línia contí-

nua del gràfic I de la pàgina següent, segons la qual el subjecte parteix d’una

renda baixa, espera que en el futur vagi creixent, que assoleixi el punt màxim al

voltant dels cinquanta anys i que després decreixi progressivament.

b) Ara bé, en lloc de consumir en cada període la renda del període, el subjecte

es podria estimar més endeutar-se en els primers anys i consumir per sobre de la

seva renda, estalviar en l’època de rendes més elevades per a pagar els deutes dels

primers anys i formar un fons que li permeti consumir per sobre de la seva renda

!

!
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Economista nord-americà
d’origen italià. Seguint les
idees de Keynes, ha destacat
el paper de l’estalvi en la vida
econòmica, que permet 
la inversió i la formació 
de capital, i aconsegueix així
creixement i benestar.

Franco Modigliani

Aquest supòsit sobre la forma del
corrent de renda esperat s’ajusta

força a la realitat.



i tornar a desestalviar durant els seus últims anys (línia discontínua del gràfic I).

Així podria finançar un pla de consum que li produís més satisfacció que la que

podria obtenir si es limitava a consumir la renda de cada període.

És important observar que en aquesta anàlisi l’estalvi (positiu o negatiu)

no es presenta com una opció alternativa al consum, sinó més aviat com

la manera d’obtenir un pla de consum òptim gràcies al desplaçament de

la renda en el temps. Aquest procés de desplaçament de renda, però,

implica uns costos: si el subjecte manlleva durant els primers períodes

haurà de pagar un interès sobre aquests préstecs, la qual cosa suposa un

cost que influirà en el pla de consum òptim del subjecte.

3.2. El tipus d’interès i la riquesa com a arguments de la funció 

de consum

Fem ara una anàlisi més formal d’aquesta visió de l’activitat del consumidor. Per

tal de simplificar l’exposició i poder fer ús de la representació gràfica, considera-

rem només dos períodes, el present i el futur. Suposem que el consumidor té unes

preferències que es poden representar amb aquesta funció d’utilitat:

U � U(C0,C1),

on C0 i C1 representen el consum actual i el consum futur, respectivament,

expressats en termes reals.
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Corrent de renda esperat i consum

Y, C

O Períodes T

Gràfic I

Y

C



Suposem que la funció U és creixent, derivable, estrictament còncava, etc. Siguin

Y0 i Y1 els nivells de renda real que el subjecte espera assolir en el període actual

i en el futur. (Suposem que els preus no varien entre els dos períodes, de mane-

ra que C0, C1, Y0 i Y1 estan expressats en les mateixes unitats.)

Definim VA0, el valor actual del corrent esperat de renda, com:

,

on r és el tipus d’interès al qual es descompta la renda futura. VA0 és una expres-

sió dels recursos amb què compta el consumidor per a fer front a les seves despe-

ses de consum. Podem representar la restricció pressupostària del subjecte amb:

,

és a dir, el valor actual del consum en tots dos períodes ha de ser igual al valor

actual de la renda de tots dos períodes*.

Formalment, el problema del consumidor serà maximitzar-ne la utilitat subjecte

a la seva restricció pressupostària, és a dir, maximitzar l’expressió següent:

.Λ[VA0 � C0 �
C1

1 � r]L � U(C0,C1) �

Y0 �
Y1

1 � r
C0 �

C1

1 � r
�

VA0 � Y0 �
Y1

1 � r
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* Això indica que al final del
període futur el consumidor ha

exhaurit totalment la seva renda.

Consum del segon període enfront del consum del primer període

C1

C0Y0C0

C

D

Y1

Gràfic II

C1

A

B

Y0(1 � r) � Y1

Y0 �
Y1

1 � r

En el gràfic II, la recta AB representa la restric-
ció pressupostària i ens dóna el conjunt de
parells de consum present i futur que són
iguals al valor actual de la renda.

En el gràfic de l’esquerra podem veure la repre-
sentació de diferents situacions:
• El punt C indica que el subjecte consumeix

en cada període la renda del període i no
estalvia ni desestalvia en cap període.

• Un punt com el D, per exemple, indica que
el consum del primer període és C0 i l’estal-
vi Y0 � C0, mentre que en el segon període
el consum és C1 � Y1 � (1 � r)(Y0 � C0) i el
desestalvi (1 � r)(Y0 � C0). La inclinació de
la recta de balanç serà, amb signe canviat,
(1 � r).

Restricció pressupostària



A partir de les condicions de primer ordre tenim:

a) ,

b) ,

i, per tant, la relació marginal de substitució (RMaS) entre consum present i

futur estarà en funció del tipus d’interès:

,

i obtindrem funcions de demanda de consum del tipus:

C0 � C0(VA0,r)  i  C1 � C1(VA0,r),

és a dir, funcions de consum que tenen com a arguments la riquesa del subjecte

i el tipus d’interès. Gràficament, la posició d’equilibri la determinarà el punt de

tangència entre una corba d’indiferència i la recta de balanç.

Si el consumidor té en compte més de dos períodes, en les seves funcions de

demanda de consum hi haurà més d’un tipus d’interès r, r�1, ..., etc. El subjec-

te no sap quins tipus d’interès regiran en el futur, de manera que aquests r�j

que surten en les funcions de demanda de consum són tipus subjectius de des-

compte.

Si volem passar de funcions individuals de demanda de consum, que són fun-

cions de valors esperats pels subjectes, a una funció agregada que sigui suscepti-

ble de contrastació empírica, hem de substituir aquestes variables esperades per

variables observables, per a la qual cosa necessitem fer una sèrie de supòsits:

1) El primer supòsit simplificador que farem és que entre els tipus de descomp-

te subjectius (desconeguts) futurs i el tipus d’interès de mercat actual (r) hi ha

una relació que permet substituir els primers pel segon en la funció. Si hi afegís-

sim, sota aquest supòsit, les funcions de consum individuals, obtindríem una

funció agregada de demanda de consum del tipus:

C � C(VA,r),

on VA representa la suma dels valors actuals dels corrents esperats de renda dels

subjectes, una variable no observable, i r, el tipus d’interès de mercat, una varia-

ble observable.

!

�

∂U
∂C0

∂U
∂C1

� �(1 � r)RMaS �
dC1

dC0
�

0 ⇒
∂U
∂C1

�
Λ

1 � r
∂L

∂C1
�

∂U
∂C1

�
Λ

1 � r
�

0 ⇒
∂U
∂C0

� Λ
∂U
∂C0

� Λ �
∂L

∂C0
�
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2) L’aproximació de VA per variables observables és un procés més complicat, i

a grans trets és el següent. En primer lloc, suposem que VA � VAL � VAA, és a dir,

que el valor actual de les rendes esperades (VA) és la suma del valor actual de

les rendes esperades del treball (VAL) i del valor actual de les rendes esperades de

la propietat d’actius rendibles (VAA). Clarament, VAA � A�1, on A�1 és el valor de

la riquesa al començament del període base:

.

El valor real de la riquesa dels particulars al començament del període corrent

A-1, estarà determinada, al seu torn, per la suma de les tres components

següents:

• D’una banda, els actius reals en mans del sector privat, que coincideixen amb

el capital productiu de l’economia, ja que les economies domèstiques són les

propietàries de les empreses privades, i que designem amb K.

• D’una altra banda, els bitllets emesos pel banc central en mans del sector privat.

Identificarem aquest component de la riquesa dels particulars, H, com a base

monetària. Definirem aquest agregat monetari de manera rigorosa més enda-

vant. Fixeu-vos que tot i que un particular pot tenir dipòsits en els bancs, a més

de bitllets, quan s’agrega tot el sector privat els dipòsits es cancel·len, ja que un

dipòsit és un actiu per a l’individu, però alhora, també és un passiu per als bancs

comercials.

• Finalment, el tercer component són els bons emesos pel govern en mans dels

particulars, el valor total dels quals, en termes nominals, anomenem B. Per tal

de simplificar l’anàlisi considerarem B com una variable exògena, encara que

estrictament seria igual al nombre de bons posseïts pel seu preu unitari, sent

aquest últim una funció inversa del tipus d’interès.

Per ara, doncs, tenim el següent:

C � C(VAL, A�1, r).

3) Ens falta aproximar VAL. Encara que VAL es pot considerar que està relaciona-

da amb la renda que prové del treball en el període actual. Per tant, tenim:

C � C(YL,A�1,r),

on YL és la renda procedent del treball en el període, que és una magnitud

observable.

Ja tenim, doncs, el consum com una funció de variables observables.

A�1 � K�1 �
H�1

P
�

B�1

P
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Recordeu que C � C(VA,r),
VA � VAL � VAA i VAA � A�1.

... es considerarà que la
renda provinent del treball
que s’ha obtingut en el
període actual és un bon
indicador de les rendes
futures del treball.

A nivell agregat...



Una altra manera d’expressar la relació és la que s’obté si substituïm YL pel seu

valor:

YL � Y � YA � Y � r A�1,

on YA és la renda del període provinent de la propietat d’actius rendibles.

Podem, finalment, representar la funció de consum de la manera següent:

C � C(Y ,A�1, r),

on suposem que:

; ; .

Els signes de les dues primeres derivades són inequívocs, d’acord amb el model i

els supòsits plantejats.

Pel que fa a la influència del tipus d’interès, suposem que l’efecte substitució de

consum present per consum futur d’una variació del tipus d’interès és més gran

que l’efecte renda, que té el signe contrari. 

Encara hi ha un tercer efecte del tipus d’interès, quan s’altera la taxa de des-

compte planejada de les rendes del treball futures, anomenat efecte riquesa, que

no considerarem.

La funció de consum presentada en aquest subapartat permet explicar,

tant des d’un punt de vista individual com agregat, una de les regularitats

empíriques observables en el curt termini: el fet que en les fases alcistes del

cicle econòmic la propensió mitjana al consum sigui més baixa que en les

fases depressives.

En efecte, un augment de la renda a curt termini es traslladarà només en part al

consum del període, ja que la maximització de la utilitat al llarg de tota la vida

exigirà que l’augment de consum es reparteixi entre els diversos períodes futurs.

De manera que les propensions mitjanes i marginals al consum són decreixents

davant els augments de renda a curt termini.

Pel que fa al supòsit més específic del model d’Ando i Modigliani, la hipòtesi del

cicle vital, és a dir, el supòsit sobre els perfils de la renda i el consum al llarg de

la vida d’un individu representats en el gràfic I, és àmpliament acceptada actual-

ment, encara que l’evidència empírica ha obligat a introduir-hi matisos.

∂C
∂r

� 0
∂C

∂A�1
� 0

∂C
∂Y

� 0
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La hipòtesi del cicle vital va permetre a Ando i Modigliani interpretar l’e-

vidència empírica de secció creuada entre individus, que mostra unes pro-

pensions al consum decreixents per nivells de renda. La interpretació és

directa: si agreguem tota la població en dos trams, segons els nivells de

renda, veiem que en el tram de rendes altes hi ha una alta proporció d’in-

dividus que són a la fase intermèdia o estalviadora del cicle vital, al con-

trari del que passa en el tram de les rendes baixes. De manera que la pro-

pensió al consum en el primer tram és menor que en el segon.

La teoria del consum moderna ens permet predir que la reacció del consum

davant les variacions en la renda no és sempre la mateixa, ja que depèn de la

consideració que faci l’individu d’aquestes variacions. Principalment cal tenir en

compte la distinció entre variacions anticipades i no anticipades:

• Davant una variació anticipada de la renda, la reacció del consum hauria de

ser nul·la, perquè ja està incorporada al còmput del valor actual dels ingressos.

• D’una altra banda, una variació no prevista de renda és més fàcil que es tras-

lladi al consum si té un caràcter permanent que si té un caràcter transitori.

Variació no prevista

En el cas d’una variació no prevista, un augment dels ingressos en una sola vegada, per un
premi de la loteria, per posar un exemple clar, s’ha de repartir en forma de consum entre
molts períodes. El cas és diferent si l’augment d’ingressos és permanent, per exemple, a
causa d’un ascens professional.

!
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4. La demanda d’inversió

4.1. Introducció

En aquest apartat tractem del segon component de la demanda agregada, la

demanda d’inversió, i ens centrem en el seu component principal: la inversió

en capital productiu fix.

Les empreses mantenen també un cert volum de capital en forma d’existèn-

cies, tant de matèries primeres, com de productes semielaborats, com de pro-

ductes acabats, que són imprescindibles per al bon funcionament de l’empresa.

En situacions de desequilibri a curt termini, les existències són, a més, la varia-

ble d’ajust. En aquests casos es produeix una acumulació o desacumulació no

planejada d’existències, que és precisament la inversió no planejada.

El tercer component de la inversió és la inversió en habitatge residencial. Tot i

que les empreses puguin ser intermediàries en el mercat d’immobles residencials,

els agents d’aquest mercat són les economies domèstiques i, per tant, es tracta

d’un mercat específic, que no estudiarem.

La despesa d’inversió és una part més petita de la demanda agregada que la des-

pesa de consum, no obstant això, té un paper clau en les fluctuacions de la renda

al llarg del cicle econòmic, perquè proporcionalment varia molt més que la des-

pesa de consum.

L’estat de la teoria de la demanda agregada d’inversió privada en capital produc-

tiu dista molt de ser satisfactori, a causa de la complexitat dels problemes amb

què s’enfronta, entre els quals hi ha els de l’agregació de capital, la formació

d’expectatives empresarials i el càlcul de l’obsolescència. Desenvoluparem la nos-

tra anàlisi a un nivell elemental, afavorida pel caràcter simplificador dels supò-

sits que hem fet sobre l’economia que estem estudiant (per exemple, el fet que

l’economia produeix només un bé evita el problema de l’agregació del capital).

4.2. La determinació del volum òptim de capital

El primer pas per a obtenir una funció de demanda agregada d’inversió privada

amb fonamentació microeconòmica és que una empresa individual determini la

demanda fons de capital, demanda que es pot derivar de la funció de producció

de l’empresa. Partim d’una empresa la funció de producció de la qual es pugui

expressar de la manera següent:

Y � Y(K�1,N),

!
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on K�1 és el volum de capital al començament del període.

Recordeu que la derivació de la demanda d’un factor productiu (per a una quan-

titat de producte determinada) es fa a partir de la minimització del cost de pro-

duir aquesta quantitat de producte, per a la qual cosa s’ha de conèixer el preu

dels factors. El preu del factor treball (que es mesura en hores de treball) és el

salari. Quin és el preu (o el cost per a la empresa) dels serveis productius del capi-

tal? Donarem una resposta aproximada. Suposem que una empresa pot triar

entre comprar un bé de capital que té un preu PK o comprar bons per aquesta

quantitat. Suposem, també, que no s’esperen variacions en els preus ni en el

tipus d’interès:

• Si l’empresa compra bons, i si el tipus d’interès és r, l’empresa esperarà obte-

nir rPK unitats monetàries en concepte d’interessos i esperarà tenir al final del

període bons per valor de PK unitats monetàries.

• Tanmateix, si compra i utilitza un bé de capital, al final del període tindrà un

bé de capital de valor (1 � d) PK, on d és la taxa de depreciació del capital.

Aleshores, el cost per període per a la empresa d’un bé de capital de preu PK

és (r � d) PK.

Per tant, el cost d’una unitat de serveis productius del capital serà el següent:

(r � d) PK � CU,

i l’anomenarem cost d’ús del capital. Suposem que la taxa de depreciació està

determinada per factors tecnològics que no varien. Així, doncs, el cost d’ús del

capital varia en la mateixa direcció que el tipus d’interès i el preu dels béns 

de capital.

Podem representar gràficament la determinació del volum òptim de capital

d’una empresa donats el cost d’ús del capital i la quantitat produïda per l’em-

presa. En el gràfic III, tenim:

• La corba YD–YD representa la isoquanta de producte YD, que és la producció

triada per l’empresa.

• La recta AB representa una recta isocost, traçada amb una inclinació (�W/CU)

on W és el nivell de salaris i CU el cost d’ús del capital per a l’empresa.

• El punt C representa la forma més barata de produir Y donada la funció de

producció i els preus dels factors. A aquest punt C li correspon una demanda

fons de capital KD. Aquest volum de capital KD és el volum de capital desitjat

per l’empresa, si vol produir YD i els preus dels factors estan determinats per

W i CU. És a dir, que sota aquestes circumstàncies, KD és el volum òptim de

capital per a la empresa.

!
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Per aquest procediment podem obtenir el volum del capital òptim d’una empre-

sa com a funció del volum de producció desitjat per l’empresa i del cost d’ús del

capital (per a un nivell de salaris):

.

Però el cost d’ús del capital depèn del tipus d’interès i del preu dels béns de capi-

tal, per tant, podem escriure:

,

i com que r i PK actuen en la mateixa direcció que CU en la determinació de KD,

tenim el següent:

; ; .

4.3. Criteris determinants de la decisió d’invertir

En el subapartat anterior hem analitzat quin és el volum de capital òptim per a

una empresa, segons quin sigui el seu objectiu de producció i segons els preus

relatius dels factors productius. És a dir, hem derivat la composició òptima d’in-

puts o combinació que minimitza els costos. Però l’empresa ha de determinar

també quant vol produir en funció del preu del producte, que li ve donat, i de la

minimització de costos.

∂K�1
D

∂Pk
� 0

∂K�1
D

∂r
� 0

∂K�1
D

∂YD � 0

K�1
D � K(YD,r,Pk)

K�1
D � K(CU,YD)
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Així, doncs, atès que l’objectiu de l’empresa és maximitzar beneficis,

invertirà si la rendibilitat esperada d’un projecte d’inversió és com a

mínim igual a la rendibilitat que podria obtenir invertint en la compra de

bons, és a dir, el tipus d’interès del mercat. En realitat, seria més rigorós

suposar que l’empresa vol obtenir una rendibilitat una mica superior, una

prima de risc, que la cobreixi enfront del fet que la rendibilitat del projec-

te d’inversió presenta un cert grau d’incertesa. Nosaltres prescindirem d’a-

quest terme per simplicitat, tot i que si l’incloguéssim no alteraria els

resultats de l’anàlisi.

El problema és, doncs, definir els criteris amb què cal jutjar la rendibilitat d’a-

quests projectes d’inversió, de manera que diferents projectes es puguin ordenar

segons aquesta rendibilitat i es puguin excloure els no rendibles. La necessitat d’a-

quests criteris deriva del fet que els fluxos de rendiments dels diferents projectes

abracen, en general, més d’un període. 

Estudiarem el criteri bàsic, el del valor actual del projecte d’inversió. Altres cri-

teris, amb els quals s’arriba a conclusions equivalents són el del tipus de rendi-

ment intern i el de la q de Tobin.

Vegem el criteri del valor actual. Suposem que una empresa ha de decidir si

emprèn o no un projecte d’inversió que espera que li proporcioni en el període

actual i en els n períodes següents uns rendiments addicionals nets (valorats en

unitats de cada període) J0, J1, ..., Jn, on algun J pot ser nul o negatiu. El valor

actual d’aquest corrent de rendiments esperats serà:

.

on VA0 està expressat en unitats del període zero.

Ara bé, per a obtenir aquest corrent de rendiments l’empresa necessita dur a

terme el projecte d’inversió, que suposem que consisteix en la compra d’un bé

de capital amb un preu de PK0. Si PK0 � VA0, això significa que l’empresa pot com-

prar alguna cosa (un corrent de rendiments esperats) el valor actual de la qual és

VA0 per PK0, és a dir, que pot obtenir un benefici extraordinari de VA0 � PK0.

Direm que el valor actual d’aquest projecte d’inversió és V0 � VA0 � Pk0.

El criteri del valor actual de la inversió s’expressa dient que s’ha de dur

a terme tot projecte d’inversió amb un valor actual positiu, i que entre

dos projectes d’inversió alternatius és preferible el de valor actual 

més alt.

�
n

i�0

Ji

(1 � r)i

Jn

(1 � r)n �
J2

(1 � r)2 � ... �VA0 � J0 �
J1

(1 � r)
�
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Fixeu-vos que...



4.4. El volum òptim de capital i la demanda d’inversió

Depenent de quin sigui el capital d’una empresa en relació amb el capital desit-

jat podem distingir les situacions següents:

a) Si el capital que té una empresa és igual al desitjat, l’empresa mirarà de man-

tenir exactament aquest volum de capital, i per això, la inversió que dugui a

terme anirà destinada a reposar el capital desgastat en el procés productiu. Per

tant, sota aquestes circumstàncies, la inversió neta de l’empresa serà nul·la.

b) Si el capital és més gran que el desitjat, l’empresa mirarà de disminuir el seu

capital mentre hi hagi aquest desnivell, bé deixant sense reposar tot o part del

capital desgastat, bé venent el capital sobrant. Si deixa sense reposar el capital

desgastat, la inversió bruta de l’empresa serà nul·la i la inversió neta serà negati-

va i igual, en termes absoluts, a la depreciació del capital.

c) En el cas d’una empresa amb un capital inferior al desitjat, nosaltres recorrem

al supòsit simplificador que el flux d’inversió del període permet restablir l’equi-

libri entre el capital existent i el desitjat i que el preu dels nous béns de capital

produïts no augmenta. Aquest supòsit és molt convenient, ja que ens permet

centrar-nos en el nostre objecte d’estudi, les situacions d’equilibri.

Naturalment, el model es pot complicar si introduïm processos d’ajust més lents,

de manera que la inversió d’un període només cobrís una part del desfasament

entre el capital existent i el desitjat. Hi ha moltes raons per a justificar un supò-

sit d’aquest tipus, que es poden resumir en l’existència d’uns costos d’ajust crei-

xents amb la velocitat d’aquest ajust*. Atès que el nostre marc d’estudi és l’està-

tica comparativa, no necessitem aprofundir més en aquest procés d’ajust entre

dues situacions d’equilibri.

Amb els supòsits que hem explicat ja podem representar la funció d’inversió

següent:

; ; ,

on la renda del període és com una aproximació del producte desitjat per les

empreses. Podem descompondre aquesta funció en inversió neta, que dependria

de la renda i del tipus d’interès, i en depreciació, que dependria del volum de

capital existent al començament del període i la suposaríem donada. Tindríem:

Y � IN(Y,r) � DP,

on DP � 0. És important assenyalar que aquesta funció d’inversió està basada en

la producció desitjada, que és una funció d’un estat de les expectatives empresa-

∂I
∂r

� 0
∂I
∂Y

� 0I � I(Y,r)
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rials i, per tant, variarà amb els canvis en les expectatives, ja que aquests es tra-

duiran en canvis en l’apreciació dels corrents esperats de rendiments provinents

dels projectes d’inversió, o en variacions en els tipus d’interès i en els nivells de

preus esperats per a períodes futurs, o en canvis en el grau de risc amb què les

empreses consideren un projecte d’inversió.

En general, tenint en compte que no farem una anàlisi de la formació de

les expectatives, sinó que suposarem que hi ha un estat de les expectatives

que no està determinat pel model, ens limitarem a postular que un canvi

en les expectatives dels empresaris es tradueix en desplaçaments de les

funcions de demanda de capital i d’inversió, de manera que aquests des-

plaçaments són positius si les expectatives passen a ser més optimistes, i

negatius en cas contrari.

!
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5. L’equilibri en el mercat de béns de nova producció:
la corba IS

5.1. Derivació de la corba IS en un model senzill

Hem vist que en l’economia que estudiem, coexistien cinc mercats. El que hem ana-

litzat fins ara ens permet conèixer les condicions d’equilibri de dos d’aquests mer-

cats: el de béns de nova producció i el d’actius reals o béns de capital ja produïts.

El mercat d’actius reals és un mercat de fons i les condicions d’equilibri es referi-

ran a un instant determinat, és a dir, el moment final del període. Ara bé, aquest

mercat estarà sempre en equilibri al final del període perquè ho suposem així. El

desnivell entre el capital existent i el desitjat, que es mira de salvar a través de flu-

xos d’inversió neta, no té cap raó per a desaparèixer en un període. Tanmateix,

nosaltres suposarem que el flux d’inversió del període permet restablir l’equilibri

entre capital existent i desitjat al final del període, de manera que el seu preu està

determinat pel preu de producció dels béns de capital de nova producció.

Així, doncs, si hem postulat l’equilibri en aquest mercat, només ens haurem de

preocupar en aquest apartat de les condicions d’equilibri en el mercat de béns

de nova producció i per això, a continuació veurem què és, com s’obté i quines

propietats té la corba IS.

El punt de partida és el model renda-despesa que ja coneixem, però deixarem de

considerar la inversió com a variable exògena, i d’acord amb el que hem vist en

l’apartat anterior, la farem funció lineal del tipus d’interès:

I � IA � ir ; i � 0, IA � 0.

La condició d’equilibri serà:

Y � C � I � G � CA � c(Y � tY � TR) � IA � ir � G,

o, expressada d’una altra manera, tenim:

S � T � I � G,

on S i T depenen de Y i I depèn de r.

Així, doncs, la condició d’equilibri està determinada per una equació amb dues

variables: renda i tipus d’interès. Els valors de CA, IA, c, i, G, TR i t, estan deter-

minats exògenament:

!
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• CA i IA són els components autònoms del consum i la inversió, és a dir, no

depenen de les variables (Y,r) del model.

• Pel que fa a c i i, són paràmetres de les funcions de consum i inversió.

• Finalment, G, TR i t depenen de les decisions del govern.

Els quatre termes primers depenen de decisions del sector privat i poden variar

d’un període a un altre.

La corba IS és el conjunt de parells de punts (Y,r) que satisfan l’equació

anterior, és a dir, el conjunt de parells de valors de la renda i el tipus d’in-

terès que satisfan conjuntament la condició d’equilibri del mercat de béns

de nova producció.

Vegem en el grafic IV de la pàgina següent com es pot representar aquesta con-

dició d’equilibri:

a) En la part a del gràfic IV hi ha representada I � G com una funció del tipus

d’interès. Al nivell del tipus d’interès r, el volum d’inversió bruta planejada més

la despesa pública serà OA. Per tant, I � GA.

Una variació en la despesa pública desplaçaria paral·lelament la corba I � G en

la mateixa quantia que la variació experimentada per la despesa pública.

b) Pel que fa a l’estalvi i els impostos, tenim que:

S � YD � C � (Y � T) � [CA � c(Y � T)] � Y(1 � c � ct) � T � CA � cTR.

Per tant, reagrupant, tenim:

S � T � Y(1 � c � ct) � CA � cTR.

Així, doncs, S � T és una funció lineal de la renda amb inclinació positiva, ja

que c � 1 i ct � 0. Només cal reunir els dos termes de la condició d’equilibri

S � T � I � G en un mateix gràfic. En la part b del gràfic IV representem la

condició d’equilibri amb una diagonal, ja que en tot punt de la diagonal es

complirà I � G � S � T.

c) En la part c representem la funció (S � T) enfront Y.

d) En la part d es representa la corba resultant IS, que, com hem dit anterior-

ment, és el conjunt de parells de valors de la renda i el tipus d’interès que satis-

fan conjuntament la condició d’equilibri del model.
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• YD � Y � T.

• C � CA � cYD.

• T � tY � TR.

Recordeu



Construcció gràfica de la corba IS

Vegem com es pot construir gràficament la corba IS. Triem un tipus d’interès

qualsevol, per exemple r. A aquest tipus d’interès li correspon una demanda de

la inversió bruta planejada de GA, és a dir, que per a aquest tipus d’interès la

demanda planejada de béns d’inversió i despeses públiques és I � G � OA. Ara

bé, la condició d’equilibri és I � G � S � T. Per tant, si hi ha equilibri, a aquest

tipus de interès li correspon un volum d’estalvi més impostos d’OB � OA. Però

aquest nivell d’estalvi més impostos és el que correspon a una renda , per tant,

el tipus d’interès i el nivell de renda satisfan l’equació que ens representa la

condició d’equilibri. El punt E de la part d del gràfic IV representa, doncs, una

posició d’equilibri i, per tant, és un punt de la corba IS.

En resum, el punt E representa una posició d’equilibri perquè al tipus d’in-

terès li correspon un volum de despesa pública més inversió bruta pla-r

Yr

Y
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Gràfic IV

S � T � (1 � c � ct)Y � CA � c TR
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S � T
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Y

r

Y
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Corba IS
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nejada G � I(r), que és igual al volum d’impostos més estalvi brut plane-

jat S(Y) � T(Y) que correspon a Y.

D’una manera semblant podríem derivar altres punts de la corba IS.

Desplaçament de la corba IS amb la variació de paràmetres

Ens interessa no solament derivar la corba IS, sinó saber com es desplaça quan

varien els paràmetres dels quals depèn. En el model que considerem, l’equació

de la corba IS és la següent:

,

o bé:

.

El primer sumand de la dreta de l’equació de la corba IS és l’ordenada en l’origen

i el pendent de la corba IS és:

.

Vegeu al gràfic V de la pàgina següent com es pot representar:

Consegüentment, les variacions en els components autònoms de la des-

pesa (CA,cTR,IA,G) produeixen desplaçaments paral·lels de la IS, ja que alte-

ren la posició de la corba però no el pendent, mentre que les variacions en

c, t o i alteren tant la posició com el pendent.

a) Un augment en la propensió marginal al consum, c, té com a conseqüèn-

cia una disminució del pendent de la corba IS, de manera que l’abscissa en l’ori-

gen es trasllada cap a la dreta, com es pot comprovar en el gràfic V. En efecte, per

a qualsevol valor del tipus d’interès i, per tant, de la demanda d’inversió, la

demanda de consum serà més gran com més gran sigui c, i consegüentment,

també la renda d’equilibri, la qual cosa explica que la corba IS estigui més cap a

la dreta com més gran sigui c.

D’una altra banda, l’augment de la demanda de consum quan augmenta c és

creixent amb la renda, cosa que explica el canvi de pendent.

dr
dY

� �
1 � c � ct

i

1 � c � ct
i

Yr �
CA � cTR � IA � G

i
�

Y �
CA � cTR � IA � G � ir

1 � c(1 � t)
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b) L’efecte sobre la corba IS d’una disminució del tipus impositiu és semblant

al d’un augment de c, ja que també produeix un augment de la demanda de con-

sum, creixent amb la renda, en aquest cas per la via d’un augment de la renda

disponible.

c) Un augment de i, és a dir, una sensibilitat més gran de la inversió al tipus

d’interès també redueix el pendent de la corba IS, però la desplaça cap a l’es-

querra, en disminuir el punt de tall amb l’eix d’ordenades. Això és així perquè

per a qualsevol valor del tipus d’interès la demanda d’inversió, i també la renda,

seran més petites; aquest efecte és creixent amb el tipus d’interès.

En definitiva, tant un augment de c com una disminució de t fan aug-

mentar el valor del multiplicador de la demanda autònoma i per això pro-

dueixen un desplaçament cap a la dreta de la corba IS creixent amb la

renda.

Finalment, atès que i opera sobre la demanda agregada a través del tipus

d’interès, és el punt de tall amb l’eix d’ordenades el que es desplaça.

5.2. La corba IS en un cas més general

Hem analitzat amb cert deteniment la construcció de la corba IS en models sen-

zills, perquè en aquests casos és possible la derivació gràfica de la corba (i l’anà-
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Representació gràfica de la corba IS

Gràfic V

CA � IA � G � cTR
1 � c(1 � t)

cTR � CA � IA � G
i

�
1 � c(1 � t)

i

r

Y



lisi gràfica d’un desplaçament) sense grans dificultats. A continuació passem a

l’anàlisi de les característiques de la corba IS del model general o complet que

ens interessa. Les diferències fonamentals d’aquesta corba amb la del model que

hem analitzat anteriorment són l’aparició de la riquesa i el tipus d’interès com a

arguments en la funció de consum i de la renda com a arguments en la funció

d’inversió.

L’equació de la corba IS és la condició d’equilibri següent:

Y � C � I � G,

on:

; , , ,

; , ,

,

.

Convé insistir que totes les magnituds estan en termes reals, que suposem de

moment que el nivell de preus no varia i que la inversió que hi ha en la condi-

ció d’equilibri és la inversió planejada. Així, doncs, l’equació de la corba IS està

determinada per:

Y � C[YD, r, A�1(P)] � I(Y,r) � G,

és a dir:

,

cosa que ens dóna una relació entre Y i r determinada per les variables exògenes

i pels paràmetres del model simple, als quals s’han afegit com a variables exòge-

nes K, H, B i P, i com a paràmetres les propensions a consumir respecte a la rique-

sa i al tipus d’interès i la propensió a invertir respecte a la renda.

Es pot demostrar que el pendent de la nova corba IS és el següent:

.
1 �

∂C
∂Y

 (1 � t) �
∂I
∂Y

∂C
∂r

�
∂I
∂r

dr
dY |

IS

�

H�1

P
�

B�1

P ] � I(Y,r) � GY � C[Y(1 � t) ; TR ; r ; K�1 �

A�1 � K�1 �
H�1

P
�

B�1

P

YD � (1 � t)Y � TR

∂I
∂r

� 0
∂I
∂Y

� 0I � I(Y,r)

∂C
∂A�1(P)

� 0
∂C
∂r

� 0
∂C
∂YD

� 0C � C[YD , r , A�1(P)]

!
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El denominador d’aquesta expressió és negatiu, perquè els dos sumands són

negatius. Així, doncs, el pendent negatiu de la IS queda garantit si el numerador

és positiu; dit d’altra manera, si la suma de la propensió marginal a consumir

sobre la renda disponible i la propensió marginal a invertir sobre la renda és

menor que la unitat.

El fet que les variables endògenes (Y,r) influeixin per noves vies sobre la deman-

da agregada ens permet comparar una corba IS senzilla amb la que resulta de la

introducció de nous arguments en les funcions de consum i inversió:

a) La influència positiva de la renda sobre la inversió implica una corba IS

amb pendent més petit, tot i que desplaçada cap a la dreta. L’efecte és compara-

ble al d’un augment de c vist anteriorment.

b) El supòsit d’una influència negativa del tipus d’interès sobre el consum

actua en el mateix sentit que un augment de i, ja que en tots dos casos la deman-

da decreix quan creix el tipus d’interès.

c) Pel que fa a l’impacte de les noves variables exògenes, naturalment una

economia en què qualsevol dels tres components de la riquesa, actius reals, diner

i bons sigui més gran implicarà una riquesa i un consum més grans, cosa que

suposarà un desplaçament en paral·lel de la corba IS cap a la dreta. Atès que un

augment en el nivell de preus redueix el valor real de la riquesa en diner i en

bons, un augment de preus desplaça la corba IS paral·lelament cap a l’esquerra.

En definitiva, i partint ja de la corba IS d’un model complet, es produiran des-

plaçaments paral·lels de la corba quan variï algun terme autònom del model 

,

mentre que el pendent variarà quan es modifiqui algun paràmetre de les

funcions de consum i inversió 

.

Finalment, hem d’assenyalar que els punts que hi ha a la dreta de la corba IS

representen situacions d’excés d’oferta de béns, o el que és equivalent, d’estalvi

superior a la inversió* mentre que, per un raonament semblant, podem com-

provar que els punts que hi ha a la seva esquerra representen situacions d’ex-

cés de demanda de béns o d’inversió superior a l’estalvi.

( ∂C
∂YD

 (1 � t),
∂C
∂r

 , 
∂I
∂Y

 , 
∂I
∂r)

(CA, IA, TR, G, K�1,
H�1

P
,

B�1

P )
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Vegeu l’efecte de l’augment de c sobre
la corba IS en el subapartat 5.1 d’aquest
mòdul didàctic.

!

Vegeu l’efecte de l’augment de i sobre la
corba IS en el subapartat 5.1 d’aquest
mòdul didàctic.

!

* Un tipus d’interès i una
renda més grans que els

d’equilibri representats per la
corba IS donen un estalvi més
gran i una inversió més petita

que en l’equilibri.



Resum

En el primer apartat s’han definit les principals variables macroeconòmiques

i se n’han establert les interrelacions en forma d’identitats comptables, des de

la doble òptica de la despesa i de la renda. L’anàlisi ha partit de la divisió de l’e-

conomia en tres sectors institucionals: el sector privat, el sector públic i el sector

exterior.

En l’apartat 2 s’ha desenvolupat un model senzill del mercat de béns per a una

economia tancada, que ens ha permès determinar els valors d’equilibri de la

renda en funció dels valors de les variables exògenes. També s’han analitzat els

efectes sobre els valors d’equilibri de les variables endògenes dels valors alterna-

tius de les variables exògenes, tant les associades a decisions del sector privat,

com la inversió, com a la política fiscal que du a terme el sector públic.

En els apartats 3 i 4 s’han presentat els aspectes fonamentals de les modernes

teories del consum i la inversió. En l’apartat 5 hem vist l’ampliació del model

de l’apartat 2, amb la introducció de la variable riquesa en la funció de consum

i el tipus d’interès en la funció d’inversió. La introducció del tipus d’interès té

com a conseqüència que la solució d’equilibri deixa de ser única i passa a ser un

conjunt de parells de valors de la renda i el tipus d’interès, representats gràfica-

ment per la corba IS.
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Activitats

Apartat 1

1. A partir de les dades següents:
• consum privat: 8.000;
• despesa pública: 1.000;
• formació bruta de capital fix: 3.500;
• variació d’existències: �500;
• transferències corrents netes rebudes de la resta del món: 100;
• rendes netes del treball i del capital pagades a la resta del món: 200;
• exportacions totals de béns i serveis (incloent-hi rendes dels factors): 2.000;
• importacions totals de béns i serveis: 4.000;
• amortitzacions: 2.000;
• impostos indirectes nets de subvencions: 600;
• impostos directes (suposem que no hi ha transferències governamentals): 400,
Calculeu:
a) El PNB i el PIB, tant a preus de mercat com a cost dels factors.
b) La renda nacional i la renda nacional disponible.
c) El saldo de la balança per compte corrent i l’estalvi privat brut.

2. Calculeu la contribució al creixement del PIB real l’any 1996 dels diversos components de la
demanda: la demanda interna (el consum privat, la inversió privada i la despesa pública) i la
demanda exterior. Font: Banc d’Espanya, Cuentas financieras de la economía española 1987-
1996.

Apartat 2

1. Tenim les dades següents sobre una economia:

C � 30 � 0,8YD; I � 40; G � 50; t � 0,25.

a) Calculeu el nivell de renda d’equilibri, el multiplicador de la despesa autònoma i el saldo
dels comptes públics.
b) Calculeu el nou valor d’equilibri de la despesa pública i el saldo dels comptes públics si
volem aconseguir augmentar la renda en 100 unitats mitjançant un augment de la despesa
pública.
c) Calculeu el nou valor d’equilibri del tipus impositiu i el saldo dels comptes públics si
volem aconseguir augmentar la renda en 100 unitats, variant només el tipus impositiu res-
pecte de la situació inicial.
d) Calculeu el nou valor d’equilibri, de la despesa pública i del tipus impositiu, i també el
saldo dels comptes públics si volem aconseguir augmentar la renda en 100 unitats, mante-
nint sense alteracions el dèficit o el superàvit del sector públic de la situació inicial.

2. Prenguem les dades inicials del problema anterior i suposem que es produeix un augment de l’es-
talvi de manera que la funció de consum passa a ser C � 10 � 0,8YD. Calculeu els valors inicials
i finals del consum i de l’estalvi i comproveu el compliment de la identitat estalvi-inversió.

Apartat 3

1. Suposem que dividim la vida adulta d’un individu en tres períodes, en el quals espera que el
seu nivell de renda sigui de 50, 100 i 75 u. c., respectivament; que aquest individu desitja que
el seu consum sigui el mateix en els tres períodes, i que el tipus d’interès és del 10 per cent.
Calculeu el nivell de consum i d’estalvi de cada període.

2. Analitzeu, a partir de les dades dels comptes financers del Banc d’Espanya, l’evolució del con-
sum privat en els últims quatre anys, així com de la propensió mitjana i marginal al consum.
Comenteu, també, l’evolució de l’estalvi privat.

Apartat 4

1.
a) Emprendrà una empresa un projecte d’inversió que té un cost de 1.000 u. c., amb uns ren-
diments esperats de 525 u. c. durant dos períodes, l’inicial i el següent, si el tipus d’interès és
del 10 per cent?
b) L’emprendria si el tipus d’interès fos del 12 per cent?

Apartat 5

1. Calculeu l’expressió de la corba IS en cada cas i compareu-la amb la del cas anterior. Us reco-
manem que en feu la representació gràfica.
a) Considereu el model següent:
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C � 20 � 0,5 (Y � T),

I � 20 � 0,2Y � 10r,

T � 0; G � 50.

b) Es produeix un canvi en el consum autònom: 

C � 30 � 0,5 (Y � T).

c) Ara el que canvia és la propensió marginal al consum:

C � 30 � 0,6(Y � T).

d) Es produeix, a més, un canvi en les expectatives empresarials i la funció d’inversió ara és:

I � 20 � 0,2Y � 20r.

e) Varien els impostos i les despeses públiques:

T � 20; G � 70.

f) Hi ha un canvi en el sistema impositiu:

T � 0,1Y.

Exercicis d’autoavaluació

1. Tenim les dades següents d’una economia:

YD � 22.000; C � 15.000; SF � 500; (G � T) � 1.500; DP � 4.000; IB = 12.000.

Es demana el saldo de la balança per compte corrent.

2.
a) Partim del model següent:

C � 50 � (2�3)(Y � T),

I � 0; T � 0; G � 50.

Quina és la renda d’equilibri?
b) Varia la despesa pública: G � 100.
Calculeu la nova renda d’equilibri i el valor del multiplicador.
c) Augmenten els impostos: Td � 95.
Calculeu la nova renda d’equilibri i el valor del multiplicador dels impostos.
d) Canvien l’estructura impositiva i la despesa pública: Td � 95 � (1�14)Y; G � 120.
Com seran la renda d’equilibri, la recaptació i l’augment del dèficit respecte a la situació ante-
rior?
e) Es produeixen unes transferències del govern a les famílies: TR � 95.
Quina és la nova renda d’equilibri? Quin és el valor del multiplicador de les transferències?

3.
a) Calculeu l’expressió de la corba IS corresponent al model de la part a) de la pregunta ante-
rior.
b) Calculeu l’expressió de la corba IS si introduïm en el model anterior la següent funció d’in-
versió: I � 100 � 1.000r.
c) Resoleu una altra vegada l’expressió, si modifiquem el model anterior per a introduir-hi un
impost sobre la renda: t � 0,25.
d) Finalment, trobeu l’expressió de la corba IS si es produeix una nova modificació i la des-
pesa pública augmenta en 50 u. c.
Representeu les quatre corbes en el mateix gràfic i compareu els resultats que obtingueu.

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01286 50 Agregats macroeconòmics. El mercat de béns



Solucionari

Activitats

Apartat 1

1.
a) PNBapm � 10.000; PIBapm � 10.200; PNBacf � 9.400; PIBacf � 9.600.
b) Y � 7.400; RNDapm � 8.100.
c) SBCC � �1.900; SB � 1.100.

Apartat 2

1.
a) Y � 300; α � 2,5; saldo dels comptes públics: 25.
b) G � 90; superàvit � 10.
c) t � 0,125; superàvit � 0.
d) t � 0,4375; G � 150.

2. C0 � 210; S0 � 15; (G � T0) � �25; S � I � (G � T); 15 � 40 � 25; C1 � 160; S1 � 27,5;
(G � T1) � �12,5; 27,5 � 40 � 12,5.

Apartat 3

1. El valor del consum en cada període és de 74,18 u. c. i, per tant, l’individu s’endeuta en el perí-
ode inicial en 24,18 u. c., ho torna en el segon període, en què s’endeuta només en 0,78 u. c.
(aproximadament), que torna amb interessos en el tercer període.

Apartat 4

1.
a) Sí, ja que el valor actual dels rendiments és de 1.002 u. c., superior al cost del projecte.
b) No, ja que el valor actual dels rendiments és de 993,7 u. c., inferior al cost del projecte.

Apartat 5

1.
a) Expressió de la corba IS: 

b) S’ha produït un desplaçament paral·lel de la corba IS; el pendent (�3�100) no ha variat i
l’ordenada en l’origen ha passat de 9 a 10.
c) S’ha produït un canvi en el pendent de la corba IS, que ha disminuït (�1�50). L’ordenada
en l’origen no ha variat.
d) El pendent de la corba IS ha tornat a disminuir (�1�100), l’ordenada en l’origen ha dismi-
nuït a 5 i, en canvi, el punt de tall amb l’eix d’abscisses no ha variat (Y � 500).
e) Es produeix un desplaçament paral·lel de la corba IS.
f) Ha disminuït la inclinació de la corba IS (�1�200). L’ordenada en l’origen ha passat de 5,4
a 6.

Exercicis d’autoavaluació

1. SB � SED � SF � DP � 11.500; SBCC � SB � IB � (G � T) � �2.000.

2.
a) Y � 300.
b) Y � 450; α � 3.
c) Y � 260; αT � �2.
d) Y � 280; ∆Y � ∆G � ∆T � 20; el multiplicador de la despesa finançat amb impostos és la
unitat.
e) Y � 446,25; el multiplicador de les transferències és .         

3.
a) Y � 300.
b) r � (1�5) � (Y�3.000); punts de tall amb els eixos: r � 1�5; Y � 600; .          

c) r � (1�5) � (Y�2.000); punts de tall amb els eixos: r � 1�5; Y � 400; el pendent ha aug-

mentat: .     

d) r � (1�4) � (Y�2.000); punts de tall: r � 1�4; Y � 500; desplaçament paral·lel cap a la dreta.
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Glossari

Corba IS: indret geomètric de tots els parells de valors de renda i tipus d’interès per als quals
el mercat de béns està en equilibri.

Cost d’ús del capital: cost d’una unitat de serveis productius de capital, igual al preu de com-
pra multiplicat per la suma de dues taxes: el tipus d’interès i la taxa de depreciació.

Efecte estabilitzador del sistema d’impostos proporcionals a la renda: el sistema
d’impostos proporcionals a la renda comporta un efecte contracíclic, perquè la variació de la
renda disponible a causa d’una variació de la renda és més petita que aquesta.

Inversió planejada: inversió que decideix l’empresari al principi del període. En el nostre
model, l’incompliment dels plans d’inversió, amb la consegüent inversió no planejada (positi-
va o negativa) en existències, és el que identifica una situació de desequilibri en el mercat de
béns, perquè fem el supòsit simplificador que els plans de consum sempre es compleixen.

Model renda-despesa: model d’una sola equació, que és la condició d’equilibri del mercat de
béns. La renda d’equilibri és l’única incògnita, perquè els components de la demanda o bé són
exògens (la despesa pública i de vegades la inversió), o bé depenen de la mateixa renda (el con-
sum i la inversió, de vegades).

Multiplicador d’una variació dels impostos: la diferència amb el multiplicador anterior
és que una variació d’impostos o de transferències no provoca una variació de la demanda (de
consum) directament, sinó que la provoca una variació prèvia en la renda disponible de les
famílies.

Multiplicador de la despesa autònoma: valor pel qual s’ha de multiplicar una variació
exògena de la demanda (consum, inversió o despesa pública) per a obtenir la variació resultant
de la renda d’equilibri.

Multiplicador o teorema del pressupost equilibrat: el multiplicador d’una variació de
la despesa pública finançat amb impostos és la unitat.

Renda disponible de les economies domèstiques: s’obté de modificar la renda bruta per-
cebuda per l’import dels impostos directes pagats i les transferències rebudes del govern. És la
renda disponible per a la despesa, i per això es distribueix entre consum i estalvi.

Teoria del cicle vital: teoria del consum, segons la qual el consum depèn de les expectatives
de la renda al llarg de tota la vida de l’individu, i no únicament de la renda del període, i segons
la qual el perfil temporal de la renda esperada és “acampanat” per a la majoria dels individus.

Valor actual d’un projecte d’inversió: diferència entre el preu d’un bé de capital i el valor
actual del corrent de rendiments esperat al llarg de la vida útil de l’equip.
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Annex

Significat de les sigles i abreviacions utilitzades en el mòdul
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A�1: valor de la riquesa al començament del període base.

acf: valor del producte interior o nacional a cost dels factors,
(PIacf i PNacf respectivament).

apm: valor del producte interior o nacional a preus del mercat
(PIapm i PNapm respectivament).

B: valor total, en termes nominals, dels bons emesos pel govern
en mans dels particulars.

B�1: bons.

C: demanda privada de consum.

C0: consum actual.

C1: consum futur.

CA: component autònom del consum.

CG: consum del govern, consum públic.

Cp: consum planejat.

CU: cost d’ús del capital.

d: taxa de depreciació del capital.

DP: depreciació dels béns de capital.

G: despesa pública en béns i serveis.

GI: despesa interior.

H: bitllets emesos pel banc central en mans del sector privat.

H�1: bitllets de banc.

I: demanda privada d’inversió.

IA: component autònom d’inversió.

IG: inversió del govern.

IG: inversió pública.

IN: inversió neta en el període.

Inp: inversions no planejades.

Ip: inversions planejades.

Ji: rendiments addicionals.

K: quantitat de capital productiu a l’inici del període.

K�1: capital productiu al final del període.

K�1: actius reals del sector privat o volum de capital al
començament del període.

KD: demanda fons de capital o volum de capital desitjat per
l’empresa.

M: Importacions de béns i serveis.

PI: producte interior, valor de la producció general dins les
fronteres del país.

PIB: producte interior brut, inclou la part de la producció del
període destinada a reposar el desgast experimentat pels béns
de capital al llarg d’aquest període.

PIN: producte interior net, no inclou la part de la producció del
període destinada a reposar el desgast experimentat pels béns
de capital al llarg d’aquest període.

Pk: preu d’un bé de capital.

PN: producte nacional, producció generada pels factors de pro-
ducció que són propietat dels residents nacionals.

r: tipus d’interès al qual es descompte la renda futura.

rfe: rendes percebudes per factors de producció estrangers.

rfn: rendes percebudes per factors de producció nacionals.

RMaS: relació marginal de substitució entre consum present i
futur.

RNBD: renda nacional bruta disponible.

RND: renda nacional disponible o capacitat que té l’economia
per finançar despesa.

S: estalvi privat de les famílies i de les empreses.

Sb: subvencions que reben les empreses.

SBCC: saldo de la balança per compte corrent.

SED: estalvi de les economies domèstiques.

SF: estalvi de les empreses.

SG: estalvi del govern.

T: conjunt d’impostos que satisfà el sector privat al públic nets
de les transferències que en rep.

Td: impostos directes que paguen les famílies.

Ti: impostos indirectes que paguen les empreses.

TR: transferències percebudes per les famílies del sector
públic.

TRE: transferències corrents a les economies domèstiques rebu-
des de la resta del món.

TREK: transferències netes de capital de la resta del món o saldo
de la balança per compte de capital.

U: funció d’utilitat.

V0: valor actual del projecte d’inversió.

VA: valor actual de les rendes esperades.

VAA: rendes esperades de la propietat d’actius rendibles.

VA0: valor actual del corrent esperat de renda.



VAL: valor actual de les rendes esperades del treball.

W: nivell de salaris.

X: exportacions de béns i serveis.

Y: renda nacional.

Y0: nivell de renda real que el subjecte espera assolir en el perío-
de actual.

Y1: nivell de renda real que el subjecte espera assolir en el perío-
de futur.

Y(K,N): funció de producció.

YA: renda provinent de la propietat d’actius rendibles.

YD: renda disponible per a la despesa de les economies domèsti-
ques.

YL: renda procedent del treball en el període.

α: multiplicador.

αT: multiplicador d’impostos.
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