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Introducció

En els tres primers apartats d’aquest mòdul didàctic es desenvolupa un model de

determinació de l’equilibri del mercat monetari de l’economia. A diferència

del mercat de béns, en què l’oferta s’ajustava passivament a la demanda, en el

mercat monetari l’oferta té entitat pròpia, determinada bàsicament per l’actua-

ció exògena del banc central.

En aquest mòdul trobarem els temes següents:

a) En el primer apartat es deriva una funció agregada de demanda de diner

que es basa en les decisions microeconòmiques dels agents individuals.

b) En el segon apartat es presenta el context institucional en què es desenvo-

lupa l’oferta monetària: els mecanismes de creació de la base monetària, el pro-

cés del multiplicador monetari, i també les característiques de l’ús de la política

monetària.

c) En el tercer apartat s’obtenen les condicions d’equilibri del mercat mone-

tari, un conjunt de parells de valors de la renda i el tipus d’interès i que gràfica-

ment s’identifiquen amb la corba LM.

d) El mòdul acaba amb un apartat en què es veu la interrelació dels mercats de

béns i monetari, i es determina la solució, és a dir, el parell de valors de la renda

i el tipus d’interès que equilibren els dos mercats de manera simultània. Aques-

ta solució és la que es representa gràficament en el punt d’intersecció de les cor-

bes IS i LM. Així mateix, en aquest apartat hi ha una discussió sobre les implica-

cions per a la política fiscal i la política monetària que deriven del model.
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Recordeu que hem vist el mercat de 
béns en el mòdul didàctic “Agregats
macroeconòmics. El mercat de béns”.

!



Objectius

En els materials didàctics d’aquest mòdul trobareu les eines imprescindibles per

a assolir els objectius següents:

1. Veure una definició del diner en el context de les diverses definicions que se’n

poden fer.

2. Veure l’exposició de la teoria de la demanda de diner i saber derivar-ne una

funció de demanda de diner.

3. Conèixer els components del sistema monetari i els seus balanços.

4. Conèixer els mecanismes institucionals d’actuació del banc central en les

seves funcions de creació de diner, control de l’oferta monetària i, en general,

els objectius i els instruments que caracteritzen la seva execució de la políti-

ca monetària.

5. Entendre la descripció simplificada del funcionament de la política monetà-

ria en el nostre país.

6. Poder determinar les condicions d’equilibri del mercat monetari.

7. Veure l’anàlisi de les condicions d’equilibri simultani dels mercats de béns i

monetari, o model IS-LM.

8. Entendre la discussió en el context del model IS-LM dels efectes de les actua-

cions de política fiscal i de política monetària.
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1. La demanda de diner

1.1. El diner i les classes de diner

Les economies que estem estudiant són economies monetàries, és a dir,

economies en què hi ha un tipus d’actiu anomenat diner.

Definim diner com tot allò que és universalment acceptat en una econo-

mia com a mitjà per a saldar els deutes que ocasionen les transaccions

econòmiques.

És important distingir entre el diner com a institució i la materialització d’a-

questa institució en determinats actius que passen a ser diner. Actualment s’ac-

cepten tres tipus d’actius com a diner: les monedes metàl·liques, que s’usen en

les transaccions de quantitats petites, els bitllets de banc i els dipòsits a la

vista.

Els dos primers tipus són el diner legal, dit així perquè la llei obliga a admetre’l

per a saldar deutes. El tercer tipus es coneix com a diner bancari i acceptar-lo no

està sotmès a cap norma legal, sinó a la confiança que té la gent que en tot

moment els bancs seran capaços de complir amb la seva obligació de convertir

els dipòsits a la vista en diner legal a petició del titular del dipòsit.

El diner es presenta en les societats desenvolupades amb dues característiques

institucionals que cal tenir molt en compte:

• La de ser un actiu financer (actiu que és passiu d’algú).

• La de ser un actiu amb rendibilitat nominal nul·la (actiu “estèril” en con-

traposició a “rendible”).

La importància d’aquestes característiques deriva del fet* que hi ha altres actius,

bàsicament actius financers, que d’una banda són bons substituts del diner i,

d’una altra banda, tenen una rendibilitat nominal positiva (és a dir, són rendi-

bles). La comparació entre aquests actius i el diner fa que haguem d’analitzar el

concepte de liquiditat.

S’entén per liquiditat d’un actiu la seva capacitat de ser realitzable* a curt

termini i amb certesa (sobre la quantitat de diner en què serà convertit)

sense experimentar pèrdues.

!

!
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En el nostre país, les
monedes metàl·liques i els
bitllets de banc són emesos
pel Banc d’Espanya.
L’últim tipus d’actius, els
dipòsits a la vista, són
mobilitzables mitjançant xecs
i targetes de crèdit.

Tipus d’actius com 
a diners

* Aquest fet és crucial en la teoria
de la demanda de diner.

* Realitzable: convertit 
en diner.



Aquestes pèrdues poden tenir dues causes:

• Que el preu de l’actiu en el moment en què es decideix realitzar sigui menor

que en el moment d’haver-lo adquirit.

• Que el preu que es pot obtenir per un actiu suposi una pèrdua pel fet de rea-

litzar-se amb rapidesa.

En general, els actius es poden ordenar pel seu grau de liquiditat: els actius finan-

cers són normalment més líquids que els reals. Dels primers, solen ser més

líquids els públics que els privats, els de renda fixa que els de renda variable i els

de termini de venciment proper que els de venciment llunyà. En general, com

més líquid sigui un actiu menys rendibilitat tindrà.

El diner és, per definició, l’actiu més líquid, però les necessitats de liquiditat

de la gent poden ser satisfetes per altres actius líquids. D’ara en endavant,

quan parlem de diner ens referirem a l’efectiu en mans del públic, a més dels

dipòsits a la vista del sector privat en els bancs comercials. No obstant això,

l’experiència de la instrumentació de la política monetària en tots els països

ha demostrat que les definicions més àmplies del diner tenen una relació més

estable amb la despesa nominal de l’economia i, per tant, són més útils a la

pràctica.

En conseqüència, es pot afirmar que no hi ha una definició precisa de

diner i que els bancs centrals dels diversos països adopten segons els convé

l’agregat monetari que consideren més útil per al control de la despesa

nominal de l’economia.

Més endavant veurem els agregats monetaris que utilitza el Banc d’Espanya,

encara que per al desenvolupament del nostre model teòric és indiferent que n’a-

doptem un o altre com a definició de diner.

1.2. La teoria de la demanda de diner

Enfocarem el problema de la demanda de diner des d’un punt de vista microe-

conòmic. Per a derivar una demanda fons, la restricció pressupostària del sub-

jecte està determinada per la seva riquesa i no per la seva renda i el problema que

es planteja és el de com distribuir tan bé com es pugui la riquesa entre els seus

possibles usos. La connexió d’aquesta anàlisi amb la teoria de la demanda (fons)

de diner és que el diner és una de les formes en què els particulars poden man-

tenir la seva riquesa.

Si tractem d’aplicar aquestes nocions a la teoria de la demanda de diner, el

primer que hem de veure són les raons per a mantenir diner, és a dir, quin

!

!
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... té substituts molt propers,
bé perquè són actius que
tenen un termini de
venciment molt curt, bé
perquè el seu cost de
transformació en diner és
molt reduït. En definitiva,
perquè la seva liquiditat és
prou elevada com per ser
utilitzats com a mitjà de
pagament.

El diner en la seva
definició restringida...

Vegeu els agregats monetaris que usa 
el Banc d’Espanya en el subapartat 2.1
d’aquest mòdul didàctic.

!

Una pèrdua deguda a la disminució 
del preu de l’actiu en el moment de

convertir-lo en diner es pot donar, per
exemple, en el cas d’un bo, perquè ha

pujat el tipus d’interès.



tipus d’utilitat o, millor dit, quin tipus de serveis útils proporciona als sub-

jectes la tinença de diner.

Tradicionalment, la demanda de diner s’estudia sota el supòsit simplificador que

els subjectes només poden triar entre dos actius: diner i bons. Si bé és un supò-

sit força restrictiu, té l’avantatge que permet ressaltar alguns dels problemes

bàsics de la teoria de la demanda de diner, alhora que en simplifica l’estudi; és

per això que l’adoptarem. Així, doncs, suposarem que l’únic actiu substitutiu del

diner són els bons (els títols de renda fixa i de deute perpetu emesos pel

govern).

La riquesa dels agents es pot mantenir en forma d’actius reals, a més de mante-

nir-se en forma de diner i de bons, que són els actius financers. En no conside-

rar els actius reals, suposem que ha tingut lloc una decisió prèvia pel que fa al

volum d’actius reals que es vol mantenir i, per tant, no considerem en la funció

de demanda de diner una variable que d’una altra manera entraria: el ritme espe-

rat de variació de preus.

El fet que suposem que els subjectes només poden triar entre bons i diner com a

mitjans per a mantenir la seva riquesa també té com a conseqüència que el diner

només tingui, des d’aquest punt de vista, un bé substitutiu, els bons, el preu dels

quals és una funció de r, per la qual cosa considerarem r com l’índex del preu

dels bons.

La raó principal per la qual la gent manté el diner deriva del fet que el diner és

l’únic mitjà de pagament universalment acceptat. En general, el procés és el

següent: el subjecte rep la seva renda en forma d’ingressos periòdics (setmanals,

mensuals, etc.) en diner, legal o bancari, i l’usarà en forma de despeses de diver-

sa periodicitat, que també es faran en diner. Normalment, els ingressos i les des-

peses no estan sincronitzats. Si el subjecte, com és normal, coneix amb certa

seguretat el corrent futur d’ingressos i despeses decidirà mantenir una certa

quantitat de diner per a fer front als pagaments segons es vagin presentant.

Aquesta quantitat dependrà no sols del nivell d’ingressos i pagaments, sinó

també de la sincronització que hi ha entre tots dos.

Però el diner és un actiu que té una rendibilitat nominal nul·la, de mane-

ra que, en la mesura que puguin, els subjectes miraran de mantenir,

durant el període en què el diner havia d’estar ociós, altres actius (bons,

en el nostre cas) que ofereixin una rendibilitat positiva.

Pensem, per exemple, en un subjecte que rep la seva renda Y el primer dia de

cada mes i fa tots els seus pagaments, iguals a la seva renda, el dia 25 de cada

mes. Aquest subjecte pot triar entre mantenir tota la renda en diner els 25 pri-

!

!

!

!
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mers dies de cada mes o bé comprar bons per valor de Y el dia 1 i vendre’ls el

dia 25.

Si optés per la segona opció obtindria un benefici aproximat de (r · Y · 25) � 365,

on r és el tipus d’interès anual de mercat que suposem constant. Però aquest no

seria el benefici net que obtindria el subjecte, ja que a més d’aquests ingressos

addicionals cal tenir en compte els costos inherents al procés de compra i venda

de bons, costos que sorgeixen en forma de temps, esforç i despeses de transacció

i que s’anomenen costos de transacció.

Els ingressos derivats de la tinença de bons són proporcionals a la quan-

titat de bons i al període de temps. Per tant, com més gran sigui el desfa-

sament entre ingressos i pagaments, més gran serà la tendència a substi-

tuir el diner per bons. Tanmateix, si el desfasament entre ingressos i

pagaments és relativament petit, és probable que els costos de transacció

excedeixin els ingressos per interessos, per la qual cosa es mantindrà el

diner en lloc dels bons.

La fonamentació microeconòmica rigorosa de la demanda de diner per a tran-

saccions, és a dir, com a mitjà de pagament, és de William Baumol i James

Tobin. Aquests autors determinen el nombre òptim d’intercanvis entre bons i

diner que els individus haurien de fer, sota uns supòsits molt simples: un corrent

de despeses continu i conegut, uns costos de transacció (intercanvi) determinats

entre diner i bons i un tipus d’interès constant i cert.

Quan hem considerat els avantatges de mantenir bons en lloc de diner, hem supo-

sat constant el tipus d’interès, és a dir, hem suposat que els subjectes pensen que r

no variarà. Si té lloc la situació contrària és poden donar dos casos:

1) El subjecte està segur que el tipus d’interès el dia 25 serà r1, menor que r0, el

tipus d’interès en el moment de la compra. Aleshores comprarà els bons a un

preu

on V és el rendiment nominal anual d’un bo, i esperarà vendre’ls a un preu

.

Per tant, esperarà obtenir un guany de capital:

.

Així doncs, els beneficis esperats (bruts) anuals de mantenir bons seran (per

bo) els següents:

V (r0 � r1

r0 r1
)V (1

r1
�

1
r0

) �

v(r1) �
V
r1

v(r0) �
V
r0

!
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Què passa quan un subjecte està
segur que el tipus d’interès serà
diferent quan vengui els bons, 
el dia 25, que en el moment 

de la compra?

Recordeu que trobareu el
significat de les sigles i

abreviacions en l’annex del final
del mòdul.



V � � V.

D’aquesta manera la seguretat dels subjectes que el tipus d’interès baixarà

enfortirà la tendència dels subjectes a mantenir bons en lloc de diner.

2) El subjecte està convençut que el tipus d’interès pujarà, de manera que r1 � r0.

Aleshores el subjecte pensarà que la compra i venda d’un bo li suposarà una pèr-

dua de capital de:

.

Per tant, els beneficis esperats (bruts) anuals de mantenir bons seran (per bo): 

V � � V.

D’aquesta manera la seguretat dels subjectes que el tipus d’interès pujarà,

enfortirà la tendència dels subjectes a mantenir diner en lloc de bons.

Així, doncs, en una situació en què els subjectes pensen que coneixen el futur

amb exactitud, podem esperar que la demanda de diner es vegi afectada per la

restricció pressupostària, és a dir, per la riquesa financera, pels corrents esperats

d’ingressos i pagaments i la seva manca de sincronització, pel tipus d’interès del

mercat, pels costos de transacció del diner per bons i per les expectatives sobre

el tipus d’interès futur.

Si suposem que els hàbits d’ingressos i pagaments varien poc a curt termini podem

suposar que un bon índex dels corrents esperats d’ingressos i pagaments serà el nivell

de renda. També podem suposar que a curt termini els costos de transacció no varien,

per la qual cosa els podem considerar com un paràmetre en la funció de demanda

de diner. Finalment, suposarem que les expectatives sobre el tipus d’interès futur no

varien a curt termini, de manera que les considerarem com un paràmetre.

Sota aquests supòsits, en aquest model en què els subjectes pensen que

coneixen amb exactitud el futur podríem representar la funció de deman-

da de diner de la manera següent:

L(Af,Y,r),

on Af representa el valor en termes reals de la riquesa financera dels sub-

jectes, és a dir, les seves tinences de diner i bons.

Ld

P
�

!

V (r1 � r0

r0 r1
)

V (r1 � r0

r0 r1
)V (1

r0
�

1
r1

) �

V (r0 � r1

r0 r1
)
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Fixeu-vos que estem expressant la demanda de diner en termes reals, ja que, si

més no en aquest model, sembla raonable pensar que els particulars demanen

diner en termes de capacitat adquisitiva.

En termes nominals, la funció de la demanda de diner seria Ld � P · L(Af,Y,r),

on es verifica:

, , .

Fins aquí hem suposat que els subjectes coneixen (o, millor dit, pensen que

coneixen) amb certesa els seus corrents esperats d’ingressos i pagaments i els

tipus d’interès futurs. Ara relaxarem aquests supòsits.

El fet que els subjectes no pensin que coneixen el futur amb certesa (és a dir, no

mantenen expectatives sobre el futur amb certesa) introdueix en l’anàlisi un ele-

ment d’incertesa. Els subjectes no saben amb exactitud quin serà el resultat de

les seves decisions i, per tant, la presa de decisions implica l’assumpció d’un risc.

Suposem que els subjectes defugen el risc i, per tant, a igualtat de condicions,

triaran la via d’acció que tingui el resultat més segur.

Aquest supòsit és important per a l’estudi de la demanda de diner, ja que a l’ho-

ra de distribuir la seva riquesa entre diner i bons, els subjectes trobaran que si bé

el diner és un actiu estèril, té l’avantatge sobre els bons de tenir un valor cert,

mentre que el valor futur dels bons depèn del tipus d’interès futur, el nivell del

qual no es pot conèixer amb certesa. En el model en què els subjectes pensen que

coneixen amb exactitud el futur el diner no té aquest avantatge sobre els bons.

Vegem com aquest nou avantatge relatiu fa que, en general, la demanda de diner

sigui més elevada en el model en què hi ha incertesa sobre el futur:

a) En primer lloc, suposem que els subjectes no pensen que coneixen amb exac-

titud els seus corrents futurs d’ingressos i despeses. En aquesta situació i en la

mesura en què els subjectes mirin de defugir el risc, mantindran per a cada con-

junt de valors de les variables una quantitat de diner més gran que la que man-

tindrien si pensessin que coneixen amb exactitud els seus corrents futurs d’in-

gressos i pagaments, ja que temeran més el fet de no poder fer front a determinats

pagaments que mantenir saldos ociosos per sobre del que és necessari.

b) De la mateixa manera, l’existència d’incertesa pel que fa als nivells futurs del

tipus d’interès fa que els subjectes, defugint el risc, mantinguin més diner que en

una situació de carència d’incertesa, perquè el diner és un actiu que no té risc de

pèrdua de capital en termes monetaris.

Així, doncs, la demanda de diner serà superior quan hi ha incertesa respecte al

futur. Aquest component addicional de la demanda de diner derivat de la incer-

tesa s’anomena demanda de diner per motiu de precaució. !

∂L
∂r

� 0
∂L
∂Y

� 0
∂L
∂Af

� 0
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... ens permetrà aprofundir
una mica més les raons per 
les quals la gent vol mantenir
diner, però no ens farà alterar
substancialment la formulació
de la demanda de diner que
hem ofert.

La relaxació dels
supòsits...



En general, la funció de demanda de diner serà del mateix tipus si bé

dependrà també del grau d’incertesa amb què es mantinguin les expec-

tatives respecte al futur i del grau d’aversió al risc que tinguin els sub-

jectes.

Tots dos factors són considerats paràmetres, amb la qual cosa la demanda

de diner, si bé depèn de més paràmetres que els considerats anteriorment,

tindrà la mateixa forma funcional.

James Tobin és l’autor de l’anomenat model d’equilibri de cartera, que desenvolu-

pa els arguments ja apuntats en aquest apartat pel que fa al comportament dels

agents com a demandants de diner en presència d’incertesa sobre l’evolució futu-

ra dels tipus d’interès.

L’anàlisi considera que cada individu s’enfronta a una funció de probabi-

litat d’obtenció de guanys de capital de distribució normal. 

D’aquesta funció es desprèn una relació d’intercanvi entre rendibilitat i

risc, davant la qual els individus trien la composició de la seva cartera d’ac-

tius d’acord amb la seva actitud davant el risc. 

Aquest component de la demanda de diner, orientat a la recerca de guanys

de capital a partir de variacions esperades, però incertes, del tipus d’in-

terès, rep el nom de demanda especulativa de diner.

Els desenvolupaments analítics de la funció de demanda de diner no invaliden

la funció plantejada inicialment. Les variables que entren en la funció, i també

els signes, són els mateixos. D’altra banda, la posició i el pendent depenen de les

variables exògenes següents:

• Els hàbits de cobrament i pagament.

• Els costos de transacció entre diner i bons.

• Les funcions de preferències del conjunt d’individus enfront del risc.

• El grau d’incertesa associat a l’evolució de les transaccions i al tipus d’interès

futur.

• Les expectatives d’evolució futura del tipus d’interès, que determinen (junta-

ment amb el tipus d’interès actual) els guanys o les pèrdues esperats de capi-

tal, i que es poden representar pel valor mitjà d’una funció de distribució de

probabilitat.

!
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1.3. Una funció de demanda de diner

A continuació estudiarem una funció de demanda de diner molt senzilla:

Ld � P · [kY � l(r)],

on k és una constant positiva i l(r) és una funció no negativa i decreixent del

tipus d’interès*.

Suposem que P � 1, amb la qual cosa tenim:

Ld � kY � l(r).

Aquesta funció ens diu que la demanda de diner es pot descompondre en dues

parts:

• Una, proporcional a la renda. Podem suposar que aquesta primera part està

destinada a finançar les transaccions dels subjecte (una demanda de diner

com a mitjà de canvi).

• Una altra, funció del tipus d’interès. Podem suposar que aquesta segona part

és una demanda de diner com a actiu financer.

A més, hi ha un tipus d’interès r � 0 per al qual l(r) � 0. És a dir, suposem que si

el tipus d’interès és molt alt, els individus mantenen en diner els saldos mínims

que són necessaris per a les seves transaccions i col·loquen el màxim de la seva

riquesa financera en bons, de manera que la demanda especulativa de diner es fa

zero. Naturalment, aquest és un cas extrem, perquè ja hem vist que en general

els individus mantenen un cert grau de diversificació de la seva cartera

d’actius.

Una representació gràfica d’aquesta demanda de diner és la de la pàgina següent:

Podem veure que:

• Un augment en el nivell de renda (de Y0 a Y1) origina un desplaçament en la

corba de demanda de diner.

• Quan el tipus d’interès és igual o més gran que , la demanda de diner és una

proporció k del nivell de renda.

Interessem-nos també en saber què passa quan el tipus d’interès és molt baix,

i per a analitzar-ho convé començar observant que en una economia, si el

tipus d’interès és igual a zero, la funció de demanda de diner es fa infinita-

ment elàstica. !

r

!
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* És a dir, l(r) � 0 per a tot r i

per a tot r tal que l(r) � 0.
dl
dr

� 0



La raó és que, en el nostre model, un tipus d’interès zero significa que els bancs

comercials estan disposats a concedir préstecs als particulars (que aquests poden

utilitzar per a augmentar les seves tinences de diner) sense cap cost, per la qual

cosa els particulars estarien disposats a mantenir qualsevol quantitat de diner

(cosa que de vegades s’expressa dient que la demanda de diner es fa infinita).

D’una altra banda, però, un tipus d’interès igual a zero significa que el preu d’un

bo és infinit. Suposem que això fos possible, qui compraria (voldria tenir) un bo?

La resposta més probable és ningú. La raó és que si en un moment futur el tipus

d’interès pugés mínimament, les cotitzacions dels bons caurien tremendament i

originarien grans pèrdues de capital als subjectes que tinguessin bons.

Per aquestes raons és impossible en el nostre model que el tipus d’interès d’equi-

libri sigui nul, malgrat que si ho fos, la demanda de diner es faria infinita.

Repassem una mica l’argument del paràgraf anterior, que es pot resumir

en dues frases:

• si el tipus d’interès és molt baix, les cotitzacions dels bons són molt altes;

• si el tipus d’interès puja, les cotitzacions dels bons cauen.

El nivell del tipus d’interès està relacionat amb la cotització dels bons i el canvi

en el nivell del tipus d’interès, amb el canvi en la cotització de bons. Totes dues

relacions es donen en un sentit invers, és a dir, que als nivells alts del tipus d’in-

terès els corresponen cotitzacions baixes dels bons i a les pujades del tipus d’in-

terès, caigudes en les cotitzacions dels bons. Ara bé, mentre el nivell actual del

!
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Funció de demanda de diner

Gràfic I

r

r

kY1kY0

r̂

L(r,Y2)L(r,Y1)L(r,Y0)

LdkY2



tipus d’interès és una variable observable, els canvis futurs d’aquest nivell, que

produiran guanys o pèrdues de capital als posseïdors de bons, no són observa-

bles. Tanmateix, els canvis esperats en el nivell del tipus d’interès són, en prin-

cipi, una variable observable.

L’argumentació anterior fa pensar que en l’economia hi pot haver un tipus d’interès

positiu, però tan baix (per exemple, ) que si es donés tothom pensaria que el tipus

d’interès hauria de pujar, de manera que la gent miraria de desprendre’s dels bons per

a evitar pèrdues de capital en el futur, amb la qual cosa la demanda de diner es faria

infinitament elàstica a aquest tipus d’interès per a qualsevol nivell de renda. Això

faria que els tipus d’interès inferiors a fossin inassolibles en aquesta economia.

Aquesta és la situació coneguda com a trampa de la liquiditat, que es

mostra en el gràfic I per a tres funcions de demanda de diner caracteritza-

des cada una per un nivell de renda diferent (sent Y0 � Y1 � Y2), però que

es fan totes infinitament elàstiques al tipus d’interès .r̂

r̂

r̂

!
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2. El sistema monetari i l’oferta de diner

2.1. El sistema monetari

El sistema monetari d’una economia és el conjunt d’institucions que hi ha

en aquesta economia que poden crear diner. Una anàlisi del sistema

monetari implica un estudi d’aquestes institucions i dels mecanismes pels

quals es du a terme la creació del diner.

Com ja hem exposat, en una economia monetària avançada s’admeten diverses

definicions de diner. Nosaltres adoptem la més restringida, és a dir, l’agregat for-

mat per l’efectiu i els dipòsits a la vista en els bancs, tot i que el model que desen-

volupem també és vàlid per a definicions més àmplies de l’agregat. L’efectiu l’e-

met el banc central i els dipòsits a la vista, el banc central i els bancs comercials.

El banc central és el banc que emet l’efectiu de curs legal i els bancs

comercials són totes les institucions financeres que tenen dipòsits a la

vista com un dels seus passius. D’ara en endavant, quan parlem de banc

central ens referirem al banc emissor, que en el nostre país és el Banc d’Es-

panya. Per tant, el sistema monetari està format únicament pel banc cen-

tral i els bancs comercials.

En contraposició al sistema monetari ens interessa distingir els sectors no mone-

taris de l’economia, que són el sector exterior, el sector públic o govern i el sec-

tor privat, que comprèn les economies domèstiques i totes les empreses no carac-

teritzades com a bancs comercials.

A continuació oferim uns balanços simplificats del banc central, els bancs

comercials i el sistema monetari que ens permetran obtenir les definicions i els

components del diner. L’explicació detallada de cada partida es fa en els apartats

corresponents al banc central i als bancs comercials.
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Vegeu la definició de diner en el
subapartat 1.1 d’aquest mòdul didàctic.

!

Vegeu els sectors no monetaris de
l’economia en el subapartat 1.1 del mòdul
didàctic “Agregats macroeconòmics. 
El mercat de béns”.

!

Vegeu el subapartat 2.2 relatiu als bancs
comercials i el subapartat 2.3 relatiu 
al banc central.

!

... està format per bancs,
caixes d’estalvi i cooperatives
de crèdit.

El conjunt dels bancs
comercials...

Balanç simplificat del banc central

Actiu Passiu

Sector exterior. Reserves d’or i divises

Sector públic. Crèdits nets i fons públics

Crèdits als bancs comercials

Actiu real

Efectiu en mans del públic

Efectiu en poder dels bancs comercials

Dipòsits a la vista dels bancs comercials

Capital



Fixeu-vos que en aquests balanços:

a) No hem inclòs, per la seva escassa quantia, les operacions del banc central

amb el sector privat i, per simplicitat, les dels bancs comercials amb el sector

exterior, ni tampoc la partida d’altres dipòsits enfront del sector privat del pas-

siu dels bancs comercials.

b) Les partides corresponents als crèdits del banc central als bancs comercials, els bit-

llets dels bancs comercials i els dipòsits a la vista dels bancs comercials en el central

desapareixen en la consolidació efectuada en fer el balanç del sistema monetari.

c) Les partides del sector públic estan anotades en els balanços de les institu-

cions monetàries en termes nets, és a dir, els crèdits nets dels dipòsits a la vista

del sector públic en el banc central i en els bancs comercials.

A continuació enumerem els diversos passius monetaris de les institucions que

hem esmentat anteriorment: !

!
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Balanç simplificat dels bancs comercials

Actiu Passiu

Efectiu en poder dels bancs comercials

Dipòsits a la vista en el banc central

Sector públic. Crèdits nets i fons públics

Sector privat. Crèdits i valors

Actiu real

Dipòsits a la vista del sector privat

Dipòsits d’estalvi del sector privat

Dipòsits a termini del sector privat

Crèdits del banc central

Capital

Balanç simplificat del sistema monetari

Actiu Passiu

Sector exterior

Sector públic

Sector privat

Actiu real

Efectiu en mans del públic

Dipòsits a la vista del sector privat

Dipòsits d’estalvi del sector privat

Dipòsits a termini del sector privat

Capital

Passius monetaris

Passius monetaris del banc central
• Efectiu en mans del públic*.
• Efectiu en poder dels bancs comercials.
• Dipòsits a la vista dels bancs comercials.

Passius monetaris dels bancs comercials • Dipòsits a la vista del sector privat.

Passius monetaris del sistema monetari en
conjunt

• Efectiu en mans del públic*.
• Dipòsits a la vista del sector privat.

(*) És a dir, en poder dels sectors no monetaris de l’economia.



D’aquí podem obtenir les definicions següents:

a) Reserves bancàries o encaix bancari � efectiu en poder dels bancs comer-

cials � dipòsits a la vista dels bancs comercials en el banc central.

b) Diner legal � efectiu en mans del públic � efectiu en poder dels bancs

comercials, ja que hem suposat que la moneda metàl·lica no existeix o està

englobada dins l’efectiu.

c) Diner bancari � dipòsits a la vista del sector privat en els bancs comercials.

d) Base monetària � efectiu en mans del públic � efectiu en poder dels bancs

comercials � dipòsits a la vista dels bancs comercials en el banc central.

e) Oferta monetària � efectiu en mans del públic � dipòsits a la vista del sec-

tor privat en els bancs comercials.

D’ara en endavant, quan parlem de “quantitat de diner” ens referirem a l’oferta

monetària. Fixeu-vos que la base monetària correspon, deixant de banda la par-

tida de capital, amb el compte de passiu del Banc d’Espanya, de manera que la

base monetària només pot canviar per una variació simultània dels actius, és per

això que s’anomenen fonts de generació de la base monetària.

Igualment, l’oferta monetària es considera com a passiu de les institucions

monetàries, per la qual cosa la seva variació només es pot produir si canvia algu-

na de les partides de l’actiu o del passiu monetari.

Finalment, i en relació amb les definicions de diner, introduïm un concepte de

rellevància especial amb vista a l’execució de la política monetària. Ens referim

a la velocitat de circulació del diner, és a dir, el nombre de vegades que la quan-

titat de diner canvia de mans en el procés de finançament del flux nominal de

renda o, dit d’una altra manera, el quocient entre el nivell de renda nominal i la

quantitat de diner:

VY � P ,

Fixeu-vos que l’equació anterior es pot escriure alternativament com:

L VY � P Y,

de manera que, si la velocitat de circulació i la renda real fossin constants (en la

mesura en què l’economia es trobés en una situació de plena ocupació) hi hau-

ria una relació de proporcionalitat entre el nivell de preus i la quantitat de diner.

Aquesta és la teoria quantitativa del diner, la teoria més antiga sobre la deman-

da de diner. !

Y
L

!
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VY indica la velocitat de circulació
del diner.



* ALP: M3 � (cessions temporals
d’actius, emprèstits bancaris,
altres actius líquids i valors 

públics a curt termini).

Com es pot veure en l’equació anterior, si la velocitat és predictible, l’au-

toritat monetària pot determinar el nivell de renda nominal mitjançant la

manipulació de la quantitat diner, la qual cosa és un argument en favor de

l’eficàcia de la política monetària. I en el cas particular en què la velocitat

de circulació fos una constant, hi hauria una relació de proporcionalitat

entre oferta monetària i renda nominal (o entre oferta monetària i nivell

de preus, si la renda real també fos constant, com postula la teoria quan-

titativa del diner).

Tal com hem dit anteriorment, els problemes associats amb la definició de diner

han donat lloc en la pràctica a l’aparició de diversos agregats monetaris, cada

vegada més amplis, establerts pels bancs centrals per tal de servir d’orientació a

la seva política monetària.

El motiu pel qual es defineixen agregats monetaris cada vegada de més

amplitud és l’aparició en el temps de nous actius financers (l’anomenada

innovació financera), que es caracteritzen per oferir als seus posseïdors

una rendibilitat més gran. És per això que aquests els incorporen a les

seves carteres en detriment d’altres actius menys rendibles. D’aquesta

manera, té lloc un procés de substitució entre actius que fa que els agre-

gats monetaris més estrets que no inclouen aquests nous actius perdin

rellevància i, per tant, fa necessària la definició d’agregats monetaris més

amplis que sí que els incloguin.

Principals agregats monetaris a Espanya

En el cas espanyol, els agregats monetaris tradicionals han estat els anomenats

M1 (l’oferta monetària), M2 (que afegia els dipòsits d’estalvi a l’M1) i M3 (que

afegia els dipòsits a termini a l’M2).

Aquest últim agregat, conegut també com disponibilitats líquides, ha estat l’ob-

jectiu intermedi de la política monetària. Posteriorment, i a conseqüència de les

dificultats que la innovació financera creixent va introduir en l’execució de la

política monetària, l’M3 es va substituir, a partir de l’any 1984, per un nou agre-

gat monetari més ampli: els actius líquids en mans del públic o ALP, que afegien

a l’M3 una sèrie d’actius financers addicionals*.

Tanmateix, les definicions d’aquests agregats van ser objecte de reforma al final

del 1991 segons les directrius de la Comunitat Europea (CE), per tal d’obtenir

definicions harmonitzades que permetessin exercir la coordinació monetària

entre els països membres. Com a conseqüència d’aquesta reforma, ara hi ha

cinc agregats monetaris: M1, M2, M3, ALP i ALP2, que definim en l’esquema

següent:
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Quin significat té el concepte de
velocitat de circulació per al
funcionament de la política

monetària?
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(8)

(7)

(6)

Avals a
pagarés
d’empresa

Valors 
privats a curt
termini

Valors
públics a
curt termini

(4)

Definició dels nous agregats monetaris

Agregats monetaris

Efectiu

Dipòsits a 
la vista

Dipòsits
d’estalvi

Dipòsits a
termini (3)

Cessió
temporal
d’actius (5)

Participació
d’actius

Dipòsits en
moneda
estrangera

Emprèstits

Emprèstits

Operacions
d’assegurança

Transferències
d’actius privats

Lletres
endossades

Banc
d’Espanya

Sistema
bancari (1)

Crèdit
oficial

Entitats de 
crèdit
d’àmbit
operatiu
limitat (2)

Administracions
públiques

Empreses
no
financeres

Instruments
financers Agents emissors

ALP2

ALP

M3

M2

M1

(1) Banca privada, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit.
(2) Societats de crèdit hipotecari, societats d’arrendament financer, entitats de finançament i societats mediadores del mercat de diner.
(3) Inclou els pagarés bancaris.
(4) Només s’inclouen els pagarés emesos a un termini inferior o igual a un any.
(5) Repòs de lletres i pagarés del Tresor, de deute públic a mitjà i llarg termini i d’actius privats.
(6) Inclou els pagarés emesos a un termini superior a un any.
(7) Lletres i pagarés del Tresor, pagarés forals i altres passius monetaris emesos per les administracions territorials.
(8) Pagarés d’empresa.

Font: Banc d’Espanya, Boletín Económico, novembre de 1991.

D’acord amb aquestes noves definicions, vigents a partir de l’any 1992, l’ALP

continua sent l’agregat de referència per a la política monetària interna i l’M3

serveix de base per a la coordinació de les polítiques monetàries en el si de la CE.



La funció dels altres agregats (M1, M2 i ALP2) és servir d’indicadors comple-

mentaris, en particular pel que fa a l’estudi de la possibilitat de substitució entre

els seus components.

Exemple: dades espanyoles per a l’any 1995

Per a il·lustrar el fet que el procés d’innovació financera introdueix inestabilitat en la rela-
ció entre l’evolució dels agregats monetaris i l’evolució de la despesa nominal, que afecta
més els agregats estrets que els amplis, prendrem com a exemple les dades espanyoles per a
l’any 1995.

En aquest exercici, el PIB nominal va créixer a una taxa del 7,9%, mentre que les taxes de
creixement dels cinc agregats monetaris considerats van ser, respectivament, 2,3%, 2,6%,
10,8%, 9,2% i 8,8%.

D’una altra banda, la velocitat de circulació del diner, lògicament, va disminuir per als agre-
gats la taxa de creixement dels quals va superar la del PIB nominal, com és el cas de l’M3,
l’ALP i l’ALP2, i va augmentar per a l’M1 i l’M2. Així, per exemple, la velocitat de circulació
dels ALP va registrar l’any 1995 una taxa de creixement negativa de l’1,9%, i va passar d’un
valor d’1,002 el 1994 a 0,983 el 1995.

2.2. Els bancs comercials 

Els bancs comercials, propietat del sector privat, són institucions amb

una activitat fonamental: proporcionar finançament al sistema econò-

mic mitjançant actius d’alt risc i alta rendibilitat, alhora que ofereixen al

públic actius (passius per als bancs) de baix risc i baixa rendibilitat. 

Així, doncs, els bancs comercials són intermediaris financers caracterit-

zats, a més, perquè un dels seus passius (els dipòsits a la vista o diner

bancari) es considera diner; els dipòsits a la vista es mobilitzen amb xecs,

que no són diner sinó solament instruments utilitzats per a la disposició

del diner bancari.

En el desenvolupament de les seves activitats, els bancs comercials han de com-

plir dos requisits: liquiditat i solvència.

• La liquiditat és la capacitat d’un banc de fer front a les seves obligacions a

curt termini, és a dir, que ha d’estar en condicions de respondre a les deman-

des del públic quan vol retirar el seu diner en un termini curt.

• La solvència és la capacitat d’un banc per a fer front a totes les seves obliga-

cions; per això ha de mantenir a mitjà i llarg termini uns actius suficients per

a cobrir els seus passius.

Per a tractar de conservar la liquiditat i la solvència, els bancs han d’analitzar

amb cura les característiques de risc, rendibilitat i liquiditat dels seus actius, i

també els costos i el grau d’exigibilitat dels seus passius, per tal d’evitar conflic-

tes entre objectius.
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L’activitat dels bancs comercials està
dirigida a la maximització dels seus

beneficis, igual que en qualsevol altra
empresa privada.



Abans d’analitzar com creen diner els bancs comercials, estudiarem, a través del seu

balanç, les operacions principals que duen a terme. Prescindirem de les partides

dedicades a actiu real i capital, que no tenen cap paper en la nostra anàlisi.

En l’actiu distingim fonamentalment les dues grans partides següents:

a) Encaix o reserves bancàries (R). És el diner líquid que posseeixen els bancs

comercials, que inclou el diner legal que els bancs mantenen en les seves caixes

i els dipòsits a la vista que mantenen en el banc central*. És la partida més líqui-

da de l’actiu però la menys rendible (rendibilitat nul·la en el cas del diner legal

que es manté en les caixes bancàries).

b) Actius rendibles (AR). Representen els actius dels bancs comercials sobre el

sector públic, el sector privat i el sector exterior de l’economia. Es poden mate-

rialitzar en forma de títols i de crèdits, i la seva expansió és no sols la base de la

rendibilitat bancària, sinó també la via per la qual els bancs creen diner.

D’una altra banda, en el passiu també distingim dues grans partides:

a) Dipòsits (D). Representen les col·locacions de diner que fa el sector privat en

els bancs comercials. Poden ser:

• Dipòsits a la vista (DV). Els titulars els poden exigir en qualsevol moment, però,

en canvi, ofereixen una rendibilitat molt reduïda, gairebé nul·la. Els dipòsits a la

vista poden ser, al seu torn, de dos tipus: primaris, originats per les operacions

passives dels bancs, i derivats, originats per les operacions actives dels bancs;

com veurem tot seguit, els bancs creen diner amb l’obertura de dipòsits derivats.

• Altres dipòsits, principalment dipòsits d’estalvi (DS) i dipòsits a termini

(DT). Els titulars tenen una dificultat més gran per a disposar-ne immediata-

ment en comparació amb els dipòsits a la vista, tot i que a canvi els propor-

cionen una rendibilitat més gran.

b) Crèdits concedits pel banc central als bancs comercials (CRBC). Són un

instrument de la política monetària i per això els estudiarem en l’apartat corres-

ponent al banc central.

A continuació analitzem la creació de diner que fan els bancs comercials a través

de l’anomenat procés d’expansió múltiple dels actius bancaris. És per això que

farem alguns supòsits simplificadors:

a) En primer lloc, suposem que tots els dipòsits dels bancs comercials són dipò-

sits a la vista.

b) En segon lloc, suposem que els particulars volen conservar una proporció

determinada (b) entre les seves tinences de bitllets en efectiu (E) i de dipòsits a la

vista (D):

!

!
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* Els dipòsits a la vista s’utilitzen
per a dur a terme la compensació

interbancària.

a. Dipòsit a la vista primari:
una persona obre un dipòsit
a la vista en un banc lliurant
una certa quantitat de
bitllets.
b. Dipòsit a la vista
secundari: un banc
concedeix un crèdit a una
persona i li obre un dipòsit 
al seu nom.

Exemples

Vegeu les qüestions relatives al banc
central en el subapartat 2.3 d’aquest
mòdul didàctic.

!



b � .

c) Finalment, suposem que els bancs comercials han de guardar, en les seves cai-

xes o com a dipòsits en el banc central, un percentatge dels dipòsits dels seus

clients, per tal de fer front a les possibles demandes d’aquests; aquest percentat-

ge, anomenat coeficient de caixa (ρ), és fixat pel govern:

ρ � .

Partint d’una posició en què els particulars i els bancs es troben en equilibri,

suposem que es produeix un augment en la quantitat de diner en mans del

públic en un valor . El públic es troba així amb una quantitat de diner addi-

cional, n’ingressa una part com a dipòsit a la vista en el banc A, i manté la resta

en forma d’efectiu. Llavors, atès que � E � D, i b � E�D, tenim el següent:

� bD � D � (b � 1) D,

de manera que:

D � ,

i

E � � D � � � 1 � � .

És a dir, que el públic guardarà una fracció b � (b � 1) de en efectiu i

ingressarà una fracció 1 � (b � 1) de en el banc A.

El banc A, després de retirar una part de l’augment dels seus dipòsits (que manté

com a reserves), experimenta un excés d’encaix per valor de l’augment de dipò-

sits menys l’augment de reserves:

� ρ � (1 � ρ) � u .

El banc A invertirà aquest excés d’encaix en préstecs o en títols (ja que així pot

obtenir una rendibilitat que perdria si el mantingués en caixa) i els prestataris,

després de guardar una fracció en efectiu:

u ,

dipositen la resta en el banc B. !

H
b

b � 1

HH)1
b � 1(H)1

b � 1(H)1
b � 1(

H

H

H
b

b � 1
H)1

b � 1(H
1

b � 1
HH

H
1

b � 1

H

!H

HH

R
D

E
D
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... es pot produir un
augment en la quantitat 
de diner en mans del públic
per una operació de compra
de bons en mercat obert que 
fa el banc central, cosa 
que significa un augment 
de la base monetària, tema
que tractarem més
detingudament en l’apartat
següent.

Per exemple,...

u � (1 � ρ) .)1
b � 1(



El procés el podem veure de la manera següent:

Tenim:

• Augment de l’efectiu en mans del públic:

∆E � � u � u2 � ... � .

• Augment dels dipòsits:

∆D � � u � u2 � ... � .

Al final del procés l’augment de l’oferta monetària serà igual a l’augment de l’e-

fectiu en mans del públic més l’augment dels dipòsits:

∆L � ∆E � ∆D � ,

o, substituint u pel seu valor:

∆L � � � m ,

Tenin en compte que L és l’oferta monetària en què m � 1, ja que 0 � b � 1 i

0 � ρ � 1.

En definitiva, veiem que qualsevol augment que facin les autoritats

monetàries en la quantitat de diner resulta ampliat d’acord amb el mul-

tiplicador m.

HH
b � 1
b � ρ

H
1

1 � (1 � ρ)( 1
b � 1)

H
1

1 � u

H
1

b � 1
1

1 � u
H

1
b � 1

H
1

b � 1
H

1
b � 1

H
b

b � 1
1

1 � u
H

b
b � 1

H
b

b � 1
H

b
b � 1

!
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Banc ∆ Dipòsits ∆ Encaix
Excés d’encaix �

� ∆ actius
rendibles

∆ Efectiu
en mans 

del públic

A

B

C
1

b � 1
u2H

1
b � 1

uH

1
b � 1

H

ρ
1

b � 1
u2H

ρ
1

b � 1
uH

ρ
1

b � 1
H

u 3 H

u 2 H

uH

b
b � 1

u3H

b
b � 1

u2H

b
b � 1

uH

b
b � 1

H

El multiplicador monetari és 

m � .
b � 1
b � ρ



Observem que el multiplicador podria actuar en sentit oposat si fos

una quantitat negativa (és a dir, si el públic lliurés una quantitat deter-

minada de diner al banc central), cosa que donaria lloc a un procés de

contracció múltiple dels actius bancaris.

Fixeu-vos, finalment, que fins aquí hem suposat que els bancs comercials

mantenen solament les reserves requerides pel coeficient de caixa i invertei-

xen tot l’excés de reserves sobre aquest nivell requerit. Un supòsit més realis-

ta és considerar que els bancs guarden, a més de les reserves requerides legal-

ment, una quantitat addicional, sobretot per motius de precaució davant la

incertesa.

És a dir, que ara tenim:

R � RR � RE,

on RR representen les reserves requerides pel coeficient de caixa i RE són les

reserves en excés sobre les requerides.

Si dividim per D, tenim el següent:

� ρ � re,

sent re la proporció de reserves excedents sobre els dipòsits que suposem fun-

ció decreixent del tipus d’interès, i creixent del tipus de descompte o tipus d’in-

terès al qual el banc central presta als bancs comercials (rBC):

re � re(r,rBC), , .

La incorporació d’aquests supòsits no altera en l’essencial el mecanisme del

multiplicador monetari que hem vist anteriorment. El multiplicador passa a

ser ara:

m � ,

i es caracteritza (ja que 0 � re � 1) per tenir un valor inferior (la qual cosa és lògi-

ca, ja que ara els bancs no invertiran tot l’excés d’encaix sobre el seu nivell reque-

rit, sinó que guardaran una part com a reserves excedents i col·locaran la resta

en actius rendibles) i per ser una funció creixent del tipus d’interès:

.
dm
dr

� 0

b � 1
b � ρ � re(r,rBC)

∂re
∂rBC

� 0
∂re
∂r

� 0

RR
D

�
RE
D

R
D

�

!

H
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... sobre els dipòsits:
• Si augmenta el tipus

d’interès, augmenta el cost
d’oportunitat de mantenir
reserves excedents en lloc
d’actius rendibles, i a
l’inrevés.

• Si augmenta el tipus de
descompte, els bancs
comercials s’endeutaran
amb el banc central en 
una quantitat més petita 
i mantindran una quantitat
de reserves excedents 
més gran.

En la proporció de reserves
excedents...



2.3. El banc central

El Banc d’Espanya, des que va entrar en vigor el seu estatut d’au-

tonomia, el mes de juliol de l’any 1994, és un organisme autò-

nom del sector públic i entre les funcions que desenvolupa des-

taquen les següents:

1) És el banc del govern, és a dir, li accepta dipòsits i li concedeix

crèdits. Així mateix, com a banc del govern administra el deute

públic, gestiona els pagaments d’interessos i amortitzacions, i

ajuda a col·locar-los en el mercat.

2) Actua com a banc de bancs, prenent dipòsits dels bancs comercials i prestant-

los quan ho necessitin*.

3) Manté les reserves d’or i divises del país.

4) Té el privilegi d’emetre el diner legal.

5) Controla la quantitat de diner que hi ha en el sistema econòmic per tal d’in-

fluir en els nivells de preus, renda, producció i ocupació; en altres paraules, és

l’agent executor de la política monetària i com a tal disposa d’una sèrie d’ins-

truments, entre els quals destaquen com a més importants els següents:

a) Política de mercat obert. Són les operacions de compra i venda de bons del

govern (anomenats també fons públics o deute públic) a les economies

domèstiques o als bancs comercials, en mercat lliure.

• Compra de títols � ∆ oferta monetària.

• Venda de títols � � oferta monetària.

b) Crèdits als bancs comercials. El banc central concedeix crèdits als bancs; la

quantitat variarà en funció inversa al tipus d’interès al qual es concedeixen

aquests crèdits o tipus de descompte del banc central (rBC). Actualment l’ins-

trument principal d’injecció de liquiditat del Banc d’Espanya al sistema ban-

cari és la subhasta decennal de Certificats del Banc d’Espanya, CBE. El tipus

marginal d’aquesta subhasta és el tipus d’interès de referència bàsic de la polí-

tica monetària.

• ∆ CRBC � ∆ oferta monetària.

• � CRBC � � oferta monetària.

c) Coeficient de caixa. El banc central exigeix als bancs comercials que man-

tinguin en forma líquida (bé a les pròpies caixes bé en forma de dipòsits en el

banc central) una proporció dels seus dipòsits; aquesta proporció o coeficient

!
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Edifici del Banc d’Espanya.

* En aquest sentit, el banc central
compleix una funció de

“prestador en última instància”.

El símbol ∆ indica increment i �
indica decrement.



de caixa s’estableix amb la finalitat que els bancs tinguin una liquiditat míni-

ma per a fer front a eventuals retirades de dipòsits, alhora que funciona com

a instrument de política monetària.

• ∆ coeficient de caixa � ∆ oferta monetària. 

• � coeficient de caixa � � oferta monetària.

El banc central és la font principal de liquiditat del sistema econòmic ja

que, com hem dit abans, emet el diner legal i influeix en la creació del

diner bancari.

Ara bé, com crea diner el banc central? Per a respondre aquesta pregunta hem de

tornar al balanç del banc central, on, igual que vam fer en el cas dels bancs

comercials, prescindirem de les partides actiu real i capital.

1) Les partides principals de l’actiu són les següents:

a) Reserves internacionals (RI), que representen els actius sobre el sector exte-

rior.

b) Actius sobre el govern (AG), que definim nets dels dipòsits a la vista del sec-

tor públic en el banc central; en distingim dos components:

• Crèdits del banc central al govern (CRG), aquesta partida ha tingut un

paper bàsic, malgrat que decreixent en el temps, en el finançament del dèfi-

cit pressupostari, fins a l’entrada en vigor el 1994 de la normativa del tractat

de Maastricht, que en prohibeix la pràctica. És una partida que ja no es pot

incrementar.

• Cartera de bons del banc central (BG, on BG és el valor dels bons que posse-

eix el banc central), que és el resultat de dos tipus d’actuacions: l’absorció del

banc central dels títols emesos pel sector públic per tal de finançar el seu dèfi-

cit (una alternativa a CRG que també va passar a la història l’any 1994) i la

cartera que resulta de les operacions de mercat obert fetes pel banc central.

c) Crèdits concedits pel banc central als bancs comercials (CRBC).

2) La contrapartida a aquests actius és la base monetària o passius monetaris

del banc central, és a dir, el diner que aquest emet. Els usos a què es destina la

base monetària són els següents:

a) Efectiu (E), és a dir, els bitllets o diner legal en mans del públic.

b) Encaix o reserves bancàries (R).

!
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Vegeu el balanç simplificat del banc
central en el subapartat 2.1 d’aquest
mòdul didàctic.

!



D’aquesta manera podem obtenir la identitat de la base monetària (que

anomenarem H): RI � CRG � BG � CRBC � H � E � R, a partir de la qual

podem examinar com crea diner el banc central.

El diner és un passiu creat com a contrapartida a l’adquisició d’actius. D’aquests

actius:

• Uns estan determinats exògenament al banc central, de manera que aquest

ha d’acceptar-ne passivament les alteracions; són els factors autònoms de la

base monetària i són, bàsicament, les reserves internacionals*.

• Contràriament, hi ha altres actius que el banc central pot variar a la seva

voluntat, mitjançant la política monetària, que són BG (a través d’operacions

de mercat obert) i CRBC (a través del tipus de descompte RBC).

Les variacions en la base monetària (autònomes o induïdes per la política

monetària) es difondran per l’economia i es traduiran en variacions de l’oferta

monetària a través del procés multiplicador que hem explicat anteriorment.

Finalment, hem de recordar que el banc central disposa d’un instrument que

actua sobre l’oferta monetària, encara que no implica alteracions en la base

monetària. Ens referim al coeficient de caixa, l’ús del qual afecta directament

el valor del multiplicador, sense crear prèviament o sense destruir la base

monetària.

El banc central fixa uns objectius de creixement de l’oferta monetària per

a cada exercici. Així, doncs, en principi, els efectes de les variables exòge-

nes sobre l’oferta monetària, en particular la variació de reserves interna-

cionals, es poden contrarestar amb operacions d’esterilització, que són

actuacions de política monetària compensatòries per tal que es compleixi

l’objectiu prefixat d’augment de l’oferta monetària.

La política monetària a Espanya

Actualment la política monetària és responsabilitat del Banc d’Espanya i té com

a objectiu fonamental el control de la inflació.

La prioritat de l’objectiu d’inflació no ha estat sempre tan clara com ara, al

menys per tres raons:

1) La primera, per les interferències i les pertorbacions que introduïa en l’exe-

cució de la política monetària el recurs a la monetització del dèficit del govern

fins a la seva recent desaparició.
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* La variació de les RI reflecteix
el saldo de la balança 

de pagaments.

Vegeu el procés multiplicador en el
subapartat 2.2 d’aquest mòdul didàctic.

!



2) La segona, perquè en etapes anteriors es van fer polítiques monetàries actives

d’estímul al creixement de la renda real i de l’ocupació fins i tot a càrrec d’un

control dels preus menys estricte.

3) En tercer lloc, però no menys important, pel protagonisme que ha tingut

l’objectiu d’estabilitat del tipus de canvi en alguns períodes, especialment entre

mitjan 1986, en què la pesseta es va incorporar al mecanisme de canvis del sis-

tema monetari europeu (SME), i l’agost del 1993, en què, arran dels diversos epi-

sodis de tempestes monetàries, la pesseta va experimentar tres devaluacions i

l’SME va ampliar les bandes de fluctuació entre les monedes, cosa que va solu-

cionar en gran mesura el problema.

Cal tenir en compte que, enfront de desviacions fortes del tipus de canvi, el Banc

d’Espanya havia d’actuar bé intervenint en el mercat de divises, bé per la via dels

tipus d’interès (per l’efecte que tenen sobre els fluxos internacionals de capital),

amb la consegüent pèrdua d’autonomia de la política monetària per a complir

amb el seu objectiu bàsic de control de preus.

Encara que actualment l’estabilitat del tipus de canvi continua sent un objectiu

molt important, ja que no és desitjable ni una depreciació que encareixi els pro-

ductes estrangers i tingui, per tant, efectes inflacionistes, ni una apreciació que

disminueixi la competitivitat de l’economia enfront l’exterior, des de les realine-

acions de tipus de canvi entre les monedes del sistema i l’ampliació de les ban-

des, es pot afirmar que el control del tipus de canvi ha condicionat poc l’execu-

ció de la política monetària.

Deixem, però, per més endavant els problemes de l’economia oberta i comentem

breument com s’instrumenta actualment l’objectiu de control de la inflació en

el nostre país.

Fins al 1994, l’esquema de funcionament de la política monetària duta a

terme pel Banc d’Espanya es basava en unes previsions de creixement de la

renda nominal i per a aconseguir-les s’havia de controlar la taxa de creixe-

ment d’un agregat monetari ampli. Però la transformació del sistema financer

espanyol en els últims anys cap a un entorn de creixent innovació, desregu-

lació i obertura a l’exterior feia cada vegada més inestable la relació entre l’a-

gregat monetari que tenia el paper d’objectiu intermedi i la despesa nominal.

Per aquesta raó, l’any 1995 el Banc d’Espanya va substituir l’esquema anterior

per un altre que feia més creïble el compromís antiinflacionista de l’autoritat

monetària.

Aquest esquema es basa en el seguiment directe de l’objectiu d’inflació. Quant a

la variable operativa, si bé aquesta continua sent els actius de caixa del sistema

bancari, en la pràctica s’utilitza cada vegada més l’evolució dels tipus d’interès a

curt termini, a la qual cosa contribueix addicionalment la important influència

d’aquests sobre el tipus de canvi en un context de total llibertat dels moviments

internacionals de capitals.
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Finalment, pel que fa als instruments de la política monetària, les operacions

de mercat obert han passat a ocupar una posició predominant (fonamentalment

a través de les subhastes de lletres del Tresor) acompanyades per les cessions tem-

porals de Certificats del Banc d’Espanya (CBE) mitjançant subhasta a un deter-

minat tipus d’interès fixat per aquest, anomenat tipus d’intervenció que, com ja

hem comentat, és el tipus d’interès de referència de l’economia.

Finalment, el coeficient de caixa s’utilitza de manera més discontínua i és un ins-

trument poc operatiu, ja que per la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya no pot

excedir del 5%, i en la pràctica està al voltant del 2%, és a dir, ajustat al que en

qualsevol cas haurien de ser tècnicament les reserves de la banca.

2.4. L’oferta en els mercats de diner

Derivem una funció d’oferta de diner que indiqui la quantitat de diner que

el sistema monetari desitjarà emetre com a funció de determinades variables.

Anomenarem Ls aquesta quantitat de diner i representarà els passius monetaris

del sistema bancari, de manera que tindrem:

Ls � H � D � R � E � D,

on H representa la base monetària del sistema, R les reserves o encaix dels bancs

comercials, D els dipòsits a la vista en els bancs comercials i E l’efectiu en mans

del públic.

Com podem veure, la quantitat de diner té dos components. El primer, H, depèn

per complet del banc central i podem considerar que es determina a partir de cri-

teris de política econòmica, al marge de nostre model. Per tant, suposarem que

H és una variable exògena i mirarem de determinar Ls com una funció de H i del

multiplicador monetari:

Ls � H m � H ,

per tant, Ls és una funció de H que depèn d’una dada institucional b, d’un parà-

metre de política econòmica ρ i de la variable re.

Ara bé, el cost d’oportunitat per als bancs comercials de mantenir reserves de

caixa per sobre del requerit legalment augmentarà en fer-ho el tipus d’interès,

per la qual cosa re serà funció decreixent del tipus d’interès. De manera similar,

hem suposat que re era una funció creixent del tipus de descompte del banc cen-

tral (rBC), per la qual cosa m serà una funció decreixent de rBC. !

b � 1
b � ρ � re
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... es van crear el 1990 per a
absorbir la liquiditat sobrant
derivada de la dràstica
reducció, aquell any, del
coeficient obligatori de caixa,
i van substituir els crèdits de
regulació monetària en la
funció de proveir liquiditat 
a la banca.

Els CBE...

... s’ha reduït molt els últims
anys, ja que cal tenir en
compte que el 1990 estava
en el 17%.

El marge de variació del
coeficient de caixa...

m � .
b � 1

b � ρ � re

... la variable re mesura la
relació entre l’excés d’encaix
bancari (per sobre del legal
requerit) i els dipòsits.

Recordeu que...



Així, doncs, la funció d’oferta monetària serà:

Ls � m(b,ρ,rBC) · H,

on tenim:

� 0, � 0, � 0, � 0, � 0.

La funció anterior es pot representar gràficament com una relació creixent entre

Ls i r, donats uns valors de H, b, ρ i rBC, com es veu al gràfic següent:

La funció d’oferta monetària representada al gràfic II es desplaçarà cap a la dreta

davant un increment exogen de la base monetària, una disminució de la relació

efectiu-dipòsits, una disminució del coeficient legal de caixa, o una disminució

del tipus de descompte del banc central. Fixeu-vos que en aquest últim cas, l’aug-

ment de l’oferta monetària es produirà per una doble via: un augment del mul-

tiplicador monetari i un augment de la base monetària. Com és natural, es des-

plaçarà cap a l’esquerra en els casos contraris.

Activitat

2.1. Comproveu els resultats que acabem d’obtenir.

En resum, i per a finalitzar, en el nostre model l’oferta monetària Ls dependrà de

les decisions que prenguin:

a) El públic (és a dir, el sector privat no monetari), a través de la relació efectiu-

dipòsits b*.

b) Els bancs comercials, a través de la relació excés de reserves - dipòsits re, que

varia directament amb el tipus de descompte del banc central rBC i inversament

amb el tipus d’interès r.

!

!

∂Ls

∂H
∂Ls

∂rBC

∂Ls

∂r
∂Ls

∂ρ
∂Ls

∂b
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Gràfic II

Funció d’oferta monetària

Ls(H, b, r, rBC)
r

Ls

* Variable exògena.



c) El banc central, a través del coeficient de caixa ρ* i la base monetària H, que

depèn, d’una banda, de decisions deliberades del banc central en el marc de la

política monetària, és a dir, operacions de mercat obert i concessió de crèdits als

bancs comercials* (aquesta última varia inversament amb el tipus de descompte

del banc central, rBC) i, d’una altra, d’actuacions acomodadores davant situacions

que escapen al control del banc central (saldo de la balança de pagaments).

En aquest moment, abans de tractar de les condicions d’equilibri en els mercats

financers, ens correspon analitzar l’oferta de bons, l’únic actiu financer alterna-

tiu al diner que hi ha en l’economia que estem treballant. Però no ho farem, per-

què per tal de simplificar l’exposició farem ús de la llei de Walras, gràcies a la qual

podem estudiar les condicions d’equilibri de l’economia sense estudiar el mercat

de bons.

La llei de Walras ens diu que si tenim equilibri en n � 1 dels mercats exis-

tents en una economia, tindrem equilibri en el que resta.

Aquesta llei ens permet restringir l’estudi de les condicions d’equilibri d’una

economia de n mercats a les d’equilibri de n � 1 mercats, ja que les del mercat

n-èsim són residuals. Per això, en bona part dels models macroeconòmics no

s’analitzen les condicions d’equilibri del mercat de bons. Això és el que farem

nosaltres. !

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01287 33 El mercat monetari. El model IS-LM

* Variable exògena de política
monetària.

Economista francès. Formulà
una teoria de l’equilibri
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independents que s’articulen
entre ells.

Léon Marie Esprit Walras
(1834-1910)



3. L’equilibri en els mercats financers: la corba LM

3.1. L’equilibri en els mercats financers

En l’apartat anterior hem derivat una funció d’oferta de diner i una funció de

demanda de saldos monetaris. L’equilibri en el mercat monetari es donarà per a

valors de r, Y, P i Af, tals que: 

H · m (r)� P · L(r,Y,Af ).

Ara bé, de moment no hem construït prou instruments per a poder analitzar la

formació del nivell de preus d’equilibri, de manera que suposarem que P està

determinat*. Això no obstant, podem analitzar algunes conseqüències d’una

variació de P sobre les posicions d’equilibri del mercat monetari, ja que estem

considerant P com un paràmetre.

Aquesta no és l’única simplificació que introduirem. Suposem que Af no entra

com a variable en la funció de demanda de diner. La raó bàsica és que el mante-

niment de la variable riquesa complica notablement l’anàlisi del funcionament

del model que estem construint. Aquest supòsit implica que una variació de la

riquesa financera es tradueix en una variació de la mateixa quantitat en la

demanda de bons, i la demanda de diner queda constant. 

Per tant la condició d’equilibri del mercat monetari queda reduïda a la igualtat:

Ls � H m(r) � L(r,Y) � Ld,

on H és una variable exògena que, com ja hem vist, estarà determinada pel banc

central.

De la mateixa manera que abans hem presentat la condició d’equilibri del

mercat de béns de nova producció (que incorpora la condició d’equilibri del

mercat de béns ja produïts a començament del període) mitjançant una rela-

ció entre el tipus d’interès i la renda (la corba IS), ara representarem la 

condició d’equilibri en el mercat monetari amb una relació similar (la 

corba LM).

Per a visualitzar més bé l’origen i les característiques de la corba LM, la deriva-

rem en el gràfic III a partir de les corbes d’oferta i demanda de diner.

En la part a del gràfic III es presenta la corba d’oferta de diner i dues corbes de

demanda de diner, una per a Y0 i una altra per a Y1. Per la posició de les corbes

de demanda i amb el que sabem de la funció de demanda de diner podem deduir

que Y1 � Y0.

!

!
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* Per conveniència farem 

P � 1.

Vegeu H en el subapartat 2.4 d’aquest
mòdul didàctic.

!

Vegeu la corba IS en l’apartat 5 del 
mòdul “Agregats macroeconòmics. 
El mercat de béns”.

!

Vegeu els tipus de la funció d’oferta de 
diner i de la funció de demanda de saldos
monetaris en el subapartats 2.4 i 1.3,
respectivament.

!



Fixeu-vos que en l’eix d’abscisses representem alhora saldos reals i nominals per-

què suposem que P � 1. Els punts A i B indiquen situacions d’equilibri en el mer-

cat monetari que corresponen a tipus d’interès i renda (rA, Y0) i (rB, Y1), respecti-

vament.

Aquests parells (rA, Y0) i (rB, Y1) estan representats en la part b del gràfic III. Fixeu-

vos que en l’eix d’abscisses ara mesurem la renda en termes reals. I adoneu-vos,

també, que la inspecció directa de la corba LM no ens diu quina és la quantitat

de diner que hi ha en un punt com el punt A, però sí que sabem que serà la d’e-

quilibri per a rA i Y0.

Els punts situats a la dreta (esquerra) de la LM representen parells de valors

(r, Y) per als quals el mercat monetari no està en equilibri per excés de

demanda (oferta). En efecte, per a qualsevol valor de r, els punts situats a

la dreta de la LM presenten valors de Y i, per tant, de demanda de diner

per a transaccions, més grans que els d’equilibri. Passa el contrari pel que

fa als punts situats a l’esquerra de la LM.

L’expressió del pendent de la LM és la següent:

�

on:

� 0, � � 0, � 0,

amb la qual cosa queda demostrat el signe positiu del pendent de la LM.

∂L
∂r

∂re
∂r

�m
b � ρ � re

∂m
∂r

∂L
∂Y

∂L
∂Y

H
P

∂m
∂r

�
∂L
∂r

dr
dy|

LM

!
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Gràfic III

Corba LM

Part a Part b

r

rA

rB B

A

Ls

rB

Ls, Ld

L(r,Y1)

L(r,Y0)

r

B

A

LM

Y1Y0 Y

rA

... no representem alhora
saldos reals i nominals i, 
per exemple, només 
mesurem saldos reals, la
corba d’oferta representada
ha d’anar també en termes
reals: ha de ser Ls�P.

Si en l’eix d’abscisses...



Activitat

3.1. Deduïu l’expressió del pendent de la corba LM.

Vegem ara la influència que tenen sobre la corba LM els canvis en les variables

del mercat monetari:

a) En primer lloc, analitzem l’efecte d’una variació de l’oferta monetària a causa

d’un augment de la base monetària (vegeu el gràfic IV). 

Un augment de l’oferta monetària té com a conseqüència un desplaçament cap

a la dreta de la corba LM. Considerem un punt com el punt A, llavors es verifica

que:

• Per a una corba d’oferta monetària aquest punt és d’equilibri amb un tipus

d’interès r0 i una renda Y0.

• Tanmateix, el tipus d’interès d’equilibri per a una renda Y0 quan l’oferta

monetària és passa a ser r2.

b) Naturalment, un augment en el valor del multiplicador monetari té el

mateix efecte que un augment de la base monetària.

I ara, vegem l’efecte sobre la corba LM d’un canvi en la funció de demanda de

diner que fa el públic, que és un augment en la quantitat demandada de diner

per a tots els nivells de renda i tipus d’interès. Tornem a analitzar aquest canvi

gràficament.

En la part a del gràfic V es presenten la corba d’oferta monetària i dues funcions

de demanda i :

• La corba , juntament amb Ls, dóna lloc a la corba LM0.L0
d

L1
dL0

d

L1
s

L0
s

!

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01287 36 El mercat monetari. El model IS-LM

r

C

B

A

Ls,Ld

D

L(r,Y0)

L(r,Y1)

r2

r0

r3

r1

r

L s
1

Ls
0

Gràfic IV

Variació de l’oferta monetària a causa d’un augment de la base monetària

Part a Part b

D

C

B LM1

LM0

A

Y0 Y1

r0

r3

Y

r2

r1



• La corba , que implica un augment en la demanda de diner respecte a ,

origina junt amb Ls la corba LM1, que implica un desplaçament cap a l’es-

querra respecte a LM0.

En general, la corba LM es desplaça cap a la dreta (esquerra), donat el

nivell de preus, si la corba d’oferta monetària es desplaça cap a la dreta

(esquerra) o si la corba de demanda de diner es desplaça cap a l’esquerra

(dreta).

Recapitulem, doncs, a partir del que hem vist fins ara, quines poden ser les cau-

ses d’un desplaçament de la corba LM:

1) En primer lloc, un desplaçament cap a la dreta de la corba d’oferta de diner

pot ser degut a:

• Un augment de la base monetària (H).

• Un augment del valor del multiplicador, originat per una disminució de la

relació efectius-dipòsits del públic (b).

• Un augment del valor del multiplicador, originat per una disminució del coe-

ficient legal d’encaix dels bancs (ρ).

• Una disminució del tipus d’interès que aplica el banc central als bancs comer-

cials (rBC). Aquesta variable actua alhora sobre la base monetària (la demanda

de crèdits dels bancs comercials al banc central n’és sensible) i sobre el mul-

tiplicador monetari, ja que determina, juntament amb el tipus d’interès, el

coeficient de reserves excedents (re).

!

L0
dL1

d
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Gràfic V

Canvi en la funció de demanda de diner que fa el públic

Part a Part b

r

r3

r1

r

L0(r,Y1)

L1(r,Y0)

Ls

D

B

C

A

Ls,Ld

r2

r0

r3

r1

LM1

LM0

B

D

A

C
r2

r0

YY0 Y1

L1(r,Y1)

L0(r,Y0)



2) En segon lloc, un desplaçament cap a l’esquerra de la corba de demanda de

diner, per a qualsevol nivell de renda, pot ser degut a:

• Un canvi en els hàbits de pagament, bé per cobraments més freqüents bé per

pagaments menys freqüents.

• Una disminució de la incertesa sobre els futurs corrents de pagaments o

cobraments.

• Una disminució dels costos de transacció entre diner i bons.

• Un canvi d’actitud dels individus enfront del risc, és a dir, una disminució de

l’aversió al risc.

• Una disminució del grau d’incertesa associada a les previsions sobre els tipus

d’interès futurs (i, per tant, sobre els guanys de capital).

• Un canvi d’expectatives consistent en un valor esperat del tipus d’interès

futur més baix.

3.2. La corba LM: un cas particular

Vegem ara un cas particular i molt simplificat de corba LM. Suposem que l’ofer-

ta de diner és totalment inelàstica al tipus d’interès i que l’equació de demanda

de diner és lineal. Sota aquests supòsits, l’equació de la LM també té una expres-

sió lineal. Les equacions que descriuen el funcionament del mercat moneta-

ri són, en aquest cas, les següents:

Ls � L i    Ld � P · (kY � lr),

on k i l són constants positives.

I la condició d’equilibri en el mercat monetari:

Ls � Ld.

Així doncs, tenim (fent P � 1): L � kY � lr, d’on, si aïllem r obtenim l’equació

de la LM:

r � � Y.

L’ordenada en l’origen pren el valor (�L�l) i el pendent, el valor (k�l).

Gràficament es representa de la manera següent:

k
1

�
L
1
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En el cas particular de què estem tractant, els canvis en l’oferta monetària

produeixen canvis en la posició de la LM, però no en el pendent, mentre

que els canvis en la funció de demanda de diner per a transaccions (k) alte-

ren el pendent i els canvis en la funció de demanda especulativa de diner

(l) alteren la posició i el pendent de la LM. Un augment en el valor de k

produeix un gir cap a l’esquerra de la corba LM. Un augment de l, en

canvi, redueix el pendent de la corba LM, alhora que desplaça cap amunt

el seu punt de tall amb l’eix d’ordenades.

Però la pèrdua de realisme que implica el fet de treballar amb una funció lineal

és molt notable en el cas de la LM. En l’apartat 1 hem vist un cas particular de

funció de demanda de diner més rellevant, i ara en deduirem gràficament la

corba LM corresponent. L’equació de demanda de diner ara és la següent:

Ld � kY � l(r).

Suposem que hi ha un , tal que per a aquest tipus d’interès la demanda de

diner es fa totalment elàstica, i un per al qual l � 0. De la mateixa mane-

ra, hi haurà un nivell de renda (Y3 en el cas del gràfic VII) per al qual kY � L,

l’oferta monetària.

Una comprovació senzilla ens mostra que la corba LM representada en la part b

del gràfic VII (de la pàgina següent) és la que correspon al mercat monetari repre-

sentat en la part a del mateix gràfic:

• El tram horitzontal de la corba LM és així perquè la demanda de diner es fa

infinitament elàstica en , és el cas de l’anomenada trampa de la liquiditat.

• El tram vertical respon a la situació en què la demanda de diner per a tran-

saccions no pot créixer més, atès que ja absorbeix tota l’oferta monetària, en

ser la demanda especulativa de diner nul·la a partir de .r

r̂

!

( r )r

r̂
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Gràfic VI

Corba LM per al cas particular on Ls � L i Ld � kY � lr

r

LM

k/l
�(L/l)

Y

Vegeu el cas particular de funció de
demanda de diner en el subapartat 1.3
d’aquest mòdul didàctic.

!

Vegeu la trampa de la liquiditat en el
subapartat 1.3 d’aquest mòdul didàctic.

!



El que ens diu una corba com la que acabem de representar és que, sota

les condicions que hi ha en el mercat monetari, l’economia no pot assolir

en equilibri un tipus d’interès més petit que ni una renda superior a Y3,

i això és així amb absoluta independència del que passi en altres mercats.

Activitat

3.2. Comproveu que un augment de l’oferta monetària desplaça la corba LM cap a la dreta
i permet a l’economia assolir rendes més elevades que Y3, però no permet assolir tipus
d’interès inferiors a , cosa que només és possible en aquesta economia si hi ha una alte-
ració de la funció de demanda de diner dels individus.

r̂

r̂
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Corba LM per al cas particular on Ls � L i Ld � kY � l(r)

Gràfic VII

Part a Part b

r
LM

kY3 � LkY2kY1kY0 Ld

r̂

r~

r

Ls

L(r,Y3)L(r,Y2)L(r,Y0) L(r,Y1)
r

r

r~

r̂

Y1Y0 Y2 Y3 Y



4. El model IS-LM: l’equilibri del nivell de renda, 
la política monetària i la política fiscal

4.1. El model IS-LM

Recordeu que l’economia objecte del nostre estudi consta de cinc mercats: el de

béns de nova producció, el de béns de capital ja produïts al començament del

període, el de bons, el de diner i el de treball. Fins ara hem analitzat els quatre

primers. Fem un repàs breu dels resultats que hem obtingut.

Vam començar postulant que el mercat de béns de capital existents al comença-

ment del període t estaria en equilibri al final del període, és a dir, vam començar

suposant que les empreses podien ajustar el seu capital al nivell desitjat en el

període. Això ens permet, d’una banda, reduir el nombre de mercats objecte del

nostre estudi i, d’una altra banda, simplificar notablement l’obtenció d’una fun-

ció de demanda d’inversió.

Hem utilitzat també la llei de Walras per a considerar el mercat de bons com a

residual i donar per fet que està en equilibri. Convé tenir present que l’ús de la

llei de Walras és possible perquè ens limitem a l’estudi de posicions en què tots

els mercats estan en equilibri.

En aquestes condicions, l’estudi dels quatre primers mercats de l’economia

es redueix a l’estudi de les condicions d’equilibri en el mercat de béns de

nova producció i en el de diner. Les primeres estaven representades per l’e-

quació de la corba IS, les segones, per la de la corba LM.

Ara relacionarem les dues corbes (vegeu el gràfic VIII de la pàgina següent):

a) Els punts de la corba IS ens donen parells de punts (r, Y) de tipus d’interès i

renda per als quals hi ha equilibri en el mercat de béns de nova producció.

b) Els punts de la LM ens donen parells de punts (r, Y) per als quals es produeix

l’equilibri en el mercat de diner.

c) Els punts d’intersecció de totes dues, com el punt A, ens donen valors del tipus

d’interès r0, i de la renda Y0, que equilibren simultàniament tots dos mercats.

Segons siguin les condicions del mercat de treball podem distingir les situacions

següents:

a) Si les condicions del mercat de treball són de tal manera que, donats els valors

dels paràmetres (per exemple, P) subjacents a la IS i la LM, en el nivell d’ocupa-

!

!

!
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Vegeu els tipus de mercat en el 
subapartat 2.1 del mòdul didàctic
“Agregats macroeconòmics. El mercat 
de béns”.

!

Vegeu la llei de Walras en el subapartat 
2.4 d’aquest mòdul didàctic.

!

... els punts d’intersecció de
les corbes IS i LM equilibren
simultàniament els quatre
primers mercats que hem
esmentat anteriorment.

Sota els nostres
supòsits,...



ció d’equilibri es produeix Y0, aleshores els cinc mercats i, per tant, l’economia,

estan en equilibri.

b) La situació és molt diferent si, al contrari, no es donen aquestes condicions

en el mercat de treball. Els mercats de béns de nova producció, de diner i de tre-

ball no estaran simultàniament en equilibri i, per tant, no podrem aplicar la llei

de Walras. Consegüentment, no podem suposar que el mercat de bons està en

equilibri i, per tant (al menys en un model en què la riquesa entri en la funció

de demanda de diner), tampoc no podem suposar que el mercat monetari està

en equilibri o, dit d’una altra manera, no podem suposar que les situacions d’e-

quilibri dels mercats financers estan determinades per la corba LM.

De moment, però no considerem el mercat de treball, i per tant l’anàlisi de les

corbes IS i LM té força limitacions:

• En primer lloc, quan estudiem les posicions d’equilibri, hem de suposar que

el mercat de treball està en equilibri.

• En segon lloc, i les prediccions que obtinguem a partir d’aquí només les

podrem considerar provisionals.

Tanmateix, aquest model IS-LM té com a avantatge la manipulació fàcil i el fet

de ser un pas preliminar interessant a l’anàlisi del model complet.

Darrere la corba IS hi ha una funció agregada de demanda de consum privat, una

funció de demanda d’inversió, la demanda de despesa pública i la condició d’e-

quilibri següent:

Y � C � I � G,
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Gràfic VIII

Relació de les corbes LM i IS

r

r0

LM

A

IS

YY0

Què hi ha
darrere la 
corba IS?



o, d’una manera més extensa:

Y � C[(1 � t)Y � TR,r,A�1(P)] � I(Y,r) � G,

on:

A�1(P) � K�1 � .

Per tant, darrere la corba IS hi ha una sèrie de variables exògenes o paràmetres:

t, TR, G, P, K�1, H�1 i B�1.

• És important distingir els paràmetres de política fiscal, t, TR i G, que depenen

del govern i que aquest pot alterar, de la resta de variables que hem enume-

rat, que no tenen el control directe del govern.

• Pel que fa al nivell de preus, aquest ja no estarà predeterminat quan conside-

rem el cinquè mercat.

Juntament amb aquests paràmetres, la corba IS també depèn d’un altre tipus

de paràmetre, que són les relacions de comportament que determinen la pro-

pensió al consum en relació amb la renda, el tipus d’interès i la riquesa, i

també la propensió a la inversió en relació amb la renda i el tipus d’interès.

L’estructura funcional del consum s’identifica amb els gustos dels consumi-

dors i la de la inversió amb les condicions tecnològiques i les expectatives dels

empresaris, que conjuntament determinen la rendibilitat esperada dels pro-

jectes d’inversió.

Darrere la corba LM hi ha una funció d’oferta de diner i una altra de demanda

de diner, i també la condició d’equilibri:

Ls(r) � P · L(Y,r).

• La corba d’oferta depèn de la base monetària H i del valor del multiplicador,

m, que, alhora, depèn del coeficient legal caixa-dipòsits dels bancs comercials,

ρ, del coeficient desitjat caixa-dipòsits, que, al seu torn, depèn del tipus d’in-

terès de mercat, r, del tipus d’interès que aplica el banc central als bancs

comercials, rBC, i de les preferències del públic a l’hora de mantenir diner en

bitllets o dipòsits, b. Totes aquestes variables es prenen com a paràmetres, els

tres primers (H, ρ i rBC) de política monetària.

• D’una altra banda, la funció de demanda de diner depèn d’una sèrie de

paràmetres que ja hem analitzat extensament en altres apartats: els hàbits de

pagaments, els costos de transacció entre diner i bons, els nivells d’incertesa

associats a les transaccions i als tipus d’interès futurs i l’actitud dels subjectes

enfront del risc.

B�1

P
H�1

P
�
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Què hi ha
darrere la 
corba LM?

Vegeu el subapartat 1.1 d’aquest mòdul
didàctic.
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Fixeu-vos que P és l’únic paràmetre comú a les corbes IS i LM, amb la caracterís-

tica addicional que ja no serà paràmetre quan considerem, més endavant, l’eco-

nomia en conjunt.

Un aspecte important que cal tenir en compte és el valor de determinades varia-

bles al llarg de les corbes IS o LM:

1) Corba IS: recordeu que tant el consum com la inversió creixen amb la renda

i decreixen amb el tipus d’interès. Per tant, a mesura que ens movem cap avall

al llarg d’una corba IS, el consum i la inversió augmenten. Passa el mateix amb

els impostos si són una proporció fixa de la renda.

2) Corba LM: al llarg dels trams horitzontals i verticals de la corba LM no varia

l’oferta monetària. En el trams en què l’elasticitat de la renda respecte al tipus

d’interès és positiva i finita, l’oferta monetària augmenta a mesura que ens

movem cap a la dreta i amunt, excepte si suposem que l’oferta monetària no

depèn del tipus d’interès sinó que és completament exògena.

Com ja hem dit, darrere les corbes IS i LM hi ha una sèrie de variables que depe-

nen directament del govern, les de “política”, i unes altres que no. En aquest

apartat començarem l’estudi del funcionament del model IS-LM analitzant els

efectes que té l’alteració d’algunes variables que no depenen del govern sobre

la renda i el tipus d’interès d’equilibri:

1) En primer lloc, suposem que hi ha un canvi en les actituds i les expectatives

que determinen la demanda de diner, i que després del canvi els individus

volen mantenir una quantitat més petita de diner que abans, per a qualsevol

parell de valors de renda i tipus d’interès. Com ja hem vist en l’apartat anterior,

això suposa un desplaçament cap a la dreta de la corba LM.

En el gràfic IX (de la pàgina següent), la corba LM0 és substituïda per la corba

LM1. Abans del canvi, l’equilibri només estava determinat pel punt A, per a

valors (r0, Y0) del tipus d’interès i de la renda. Després del canvi en la demanda

de diner, la renda Y0 és d’equilibri en el mercat monetari només si el tipus d’in-

terès és , però de moment el tipus d’interès és r0 i aquest tipus d’interès només

serà d’equilibri en el mercat monetari si la renda és , més gran que Y0.

Ara bé, en el moment en què canvia la demanda de diner no canvien les altres

magnituds de l’economia. En particular, no canvia la quantitat de diner. Aques-

ta quantitat de diner abans era d’equilibri, però ara és excessiva perquè el públic

ja no vol mantenir saldos monetaris, i els particulars destinaran l’excés a la com-

pra d’altres actius, per exemple, bons.

Això tendirà a fer pujar el preu dels bons i a baixar el tipus d’interès, cosa que

repercutirà al mateix temps en una augment del consum i la inversió. A més, el

tipus d’interès disminuirà i la renda augmentarà, fins a arribar als nous nivells

d’equilibri que representa el punt B.

Y0'

r0'
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... és una mica més
complicat perquè, com ja
hem vist, pot tenir trams
horitzontals i trams verticals.

El cas de la corba LM...

Vegeu els desplaçaments de la corba 
LM en el subapartat 3.1 d’aquest mòdul
didàctic.
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Per tant, una disminució de la demanda de diners té com a conseqüència una

elevació del nivell de renda d’equilibri i una disminució del tipus d’interès.

La nostra anàlisi ens indica que en el moment inicial l’equilibri de l’eco-

nomia es produïa en el punt A, i que després del canvi en la funció de

demanda de diner el nou equilibri de l’economia és el corresponent al

punt B, però no ens diu si el pas d’A i B és possible o no ho és; i si és pos-

sible, quin camí seguirà l’economia per a anar d’un equilibri a un altre.

Aquesta anàlisi seria dinàmica i el nostre model és purament estàtic.

Aquesta advertència és vàlida per a tota anàlisi comparativa que portem a

terme.

2) En segon lloc, analitzarem els efectes d’un empitjorament en les expectatives

de beneficis dels empresaris. Com hem vist anteriorment, aquest empitjora-

ment es traduirà en una disminució de la inversió per a cada nivell de renda i

tipus d’interès, i això, al seu torn, tindrà com a conseqüència un desplaçament

cap a l’esquerra de la corba IS (que en el gràfic X passa de IS0 a IS1).

Partim de la posició d’equilibri representada pel punt A a la qual corresponen

una renda Y0, un tipus d’interès r0 i un nivell d’inversió I0. Quan empitjoren les

expectatives de beneficis, el nivell desitjat d’inversió per a Y0 i r0 serà més petit

que I0. Aquest descens en la demanda d’inversió comportarà una disminució en

la demanda agregada i això farà que la renda tendeixi a caure*.

!
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Gràfic IX

Canvi en les actituds i les expectatives que determinen la demanda de diner
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* Per tant, si no hi ha tendències
que ho contrarestin, la inversió

tornarà a disminuir, etc.



El descens de la renda farà que la quantitat de diner que hi ha en A, que

era d’equilibri, passi a ser superior a la demanada pels particulars als nous

nivells (inferiors) de renda, per la qual cosa els particulars es desfaran de

l’excés de diner; aquesta reacció té, com acabem de veure, un efecte

depressiu sobre el tipus d’interès (i això un efecte expansiu sobre el con-

sum i la inversió). La nova situació d’equilibri serà la corresponent al punt

B, per a una renda i un tipus d’interès inferiors als originals.

Un aspecte que cal ressaltar és que els desplaçaments de la corba LM (si la corba

IS roman constant) originen alteracions de diferent signe en la renda i el tipus

d’interès, mentre que els desplaçaments de la corba IS (si la corba LM roman

constant) originen alteracions del mateix sentit en la renda i el tipus d’interès.

Aquest fet té certa importància, ja que permet identificar (sota certs supòsits) el

mercat en què originàriament es va produir l’alteració, cosa que pot ser d’interès

si es vol mantenir la posició inicial d’equilibri.

4.2. La política monetària i la política fiscal

Podem dur a terme una anàlisi semblant a la que hem fet en els últims paràgrafs

per a analitzar els efectes de les variacions d’altres paràmetres. Com ja hem vist

en el subapartat anterior, darrere les corbes IS i LM hi ha una sèrie de paràmetres

que si varien provoquen desplaçaments en aquestes corbes. També hem vist que

alguns d’aquests paràmetres són de política econòmica, és a dir, que prenen el

!
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Gràfic X

Empitjorament en les expectatives de beneficis dels empresaris
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valor que decideix el govern. En aquest apartat estudiarem els efectes d’una

variació de determinats paràmetres de política econòmica sobre les corbes IS i

LM, i sobre els valors d’equilibri de les variables en el model IS-LM.

Abans d’analitzar els efectes de les variacions de les variables de política econò-

mica, comentarem breument les definicions de política monetària i política fis-

cal en el marc del nostre model:

• La política fiscal (executada directament pel govern) és la determinació dels

nivells de despesa pública, de transferències i d’impostos o tipus impositiu.

• La política monetària (executada pel banc central) és la determinació de la

base monetària (mitjançant operacions de mercat obert i concessió de crè-

dits als bancs comercials) i de la relació legal caixa-dipòsits dels bancs

comercials.

L’avantatge d’aquesta distinció és que relaciona l’activitat fiscal amb la corba IS

i la monetària amb la corba LM.

Anàlisi dels efectes de la variació de les variables de la política econòmica

1) Comencem analitzant les conseqüències d’una mesura de política monetà-

ria, l’augment de la base monetària. Com ja sabem, un augment de la base

monetària implica un desplaçament cap a la dreta de la corba LM que, en el

gràfic XI, està representat pel canvi de LM0 per LM1. Aquest augment de la

base monetària implica una alteració de l’equilibri que passa del punt A al B,

cosa que comporta un augment de la renda i una disminució del tipus d’in-

terès d’equilibri.

!
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El model IS-LM no és el
model complet i que, per
tant, només obtindrem una
primera aproximació als
efectes de determinades
mesures de política
econòmica.

Recordeu

Augment de la base monetària

Gràfic XI
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Com podem observar, l’efecte és del mateix tipus que el d’una disminució de la

demanda de diner, però el procés pel qual s’assoleix aquest resultat final és dife-

rent (encara que els mecanismes que entren en funcionament són similars). És

per això que ens aturarem una mica en l’anàlisi d’aquest procés.

Suposem que aquest augment es du a terme mitjançant les compres de bons

en mercat obert que fa el banc central als particulars. També podem suposar

que el banc central paga als particulars amb bitllets de nova creació. La com-

pra de bons del banc central tendirà, d’una banda, a elevar les cotitzacions

dels bons i a disminuir el tipus d’interès, i d’una altra, augmentarà la quanti-

tat de diner en mans dels particulars (alhora que disminuiran les seves tinen-

ces de bons).

D’aquesta manera, els particulars mantindran una fracció b d’aquesta quantitat

de diner addicional en forma d’efectiu i amb la resta obriran dipòsits a la vista

en els bancs comercials. Aquests, al seu torn, es trobaran amb un excés d’encaix

i començaran un procés expansiu de creació de dipòsits que portarà a noves dis-

minucions del tipus d’interès i a augments de l’oferta monetària.

De moment ens hem limitat a considerar els efectes de l’augment de la base

monetària sobre el mercat monetari com si el mercat de béns no existís. Però al

llarg del procés que hem descrit, les variacions que experimenti el tipus d’interès

afectaran les funcions que entren en joc en el mercat de béns, ja que tant la

demanda de consum com la inversió depenen del tipus d’interès:

a) Si el mercat de béns no tingués cap paper i, per tant, el nivell de renda no es

veiés afectat, la posició final d’equilibri seria la corresponent al punt A' per a un

tipus d’interès inferior al de A (i al de B) i la mateixa renda que en A (més petita

que en B).

b) La introducció del mercat de béns en aquest procés (que es caracteritza per un

descens del tipus d’interès) implica una tendència alcista sobre el nivell de renda

a través de la demanda de consum i d’inversió; aquesta tendència es tradueix en

el mercat monetari en elevacions del tipus d’interès (a través d’una demanda de

diner per a transaccions més gran en augmentar el nivell de renda) que tendei-

xen a contrarestar el procés de caiguda que hem descrit al principi. Per això, en

la posició d’equilibri final B el tipus d’interès no és tan baix com en A' la renda

és superior.

Activitat

4.1. Els efectes dels canvis en altres variables de política monetària o fiscal són semblants,
per la qual cosa deixem que les analitzi l’estudiant.

2) Vegem ara els efectes d’un canvi en la política fiscal, per exemple, un aug-

ment de la despesa pública, mantenint sense variacions el tipus impositiu.

Com ja sabem, això té com a conseqüència el desplaçament cap a la dreta de la

corba IS, representat al gràfic XII pel pas de IS0 a IS1, cosa que implica una alte-

!

!

© Universitat Oberta de Catalunya • P04/01071/01287 48 El mercat monetari. El model IS-LM



ració de l’equilibri que passa del punt A al B. Per tant, un augment de la despe-

sa pública, sense variar el tipus impositiu, implica, en aquest model, un augment

del nivell de renda i del tipus d’interès d’equilibri.

En apartats anteriors hem vist com un augment de la despesa pública origina un

augment en la renda d’equilibri a través d’un procés multiplicador. Tanmateix,

hem estudiat aquest procés sense tenir en compte el mercat monetari i, per tant,

hem suposat que el tipus d’interès estava determinat:

a) Si en el gràfic XII mantenim fix el tipus d’interès al seu nivell d’equilibri ini-

cial r0, i no tenim en compte el mercat monetari, veurem que la posició d’equi-

libri després de l’augment de la despesa pública serà la que representa el punt A'

a la qual correspon un nivell de renda . Aleshores tindríem que A' (o bé Y0Y0)

serà igual a l’augment de la despesa pública pel seu multiplicador.

Y0'
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Vegeu el multiplicador en els subapartats 
2.4 i 3.1 d’aquest mòdul didàctic.
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Augment de la despesa pública

Gràfic XII
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b) No obstant això, l’existència del sector monetari fa que la nova posició 

d’equilibri, representada pel punt B, es doni per a una renda Y1 més petita que

, amb la qual cosa l’augment de la renda és més petit que el previst a partir

d’una aplicació immediata de la teoria del multiplicador.

La raó d’això (com és obvi a partir del gràfic XII) és la pujada del tipus d’in-

terès que, a través de la demanda de consum i d’inversió, té una influència

depressiva sobre el nivell de renda. Aquesta pujada del tipus d’interès es dóna

perquè a mesura que la renda puja, la demanda de diner augmenta i, si no es

desplaça la funció d’oferta de diner, comporta una tendència a l’alça del tipus

d’interès. La raó última de tot això és que l’augment de la demanda de diner,

donat el nivell de riquesa financera, significa una disminució de magnitud

Y0'



igual que la demanda de bons, per la qual cosa el seu preu baixarà i pujarà el

tipus d’interès.

Acabem de veure com una política fiscal expansiva instrumentada a tra-

vés d’un increment de la despesa pública eleva el tipus d’interès, això fa

caure el consum i la inversió i es redueix l’augment inicial del nivell de

renda; és a dir, es produeix un canvi en la composició de la demanda

agregada, augmenta la participació de la despesa pública i es redueix la

de la despesa privada. Això és el que es coneix en la literatura amb el

nom d’efecte crowding out o efecte desplaçament, i és una de les raons

principals per les quals els governs han de portar un control estricte del

dèficit públic.

Cal tenir en compte que, en general, i a part del problema de preferències polí-

tiques que és subjacent*, el que es produiria és un augment de la despesa corrent

del govern i una reducció de la despesa d’inversió privada, cosa que implicaria

un fre al creixement de l’estoc de capital de l’economia, que redundaria en un

descens de la producció en el futur.

En aquesta anàlisi dels efectes d’un augment de la despesa pública estem

suposant implícitament que el dèficit es finança emetent bons, per la qual

cosa la corba LM no es desplaça i el tipus d’interès no es veu afectat per la

via monetària. En efecte, quan augmenta l’oferta de bons augmenta la

riquesa financera dels particulars. Això es tradueix en un augment de valor

igual en la demanda de bons, per la qual cosa el seu preu (i el tipus d’in-

terès) no varien, atès el supòsit adoptat en el nostre model que la deman-

da de diner no es veu afectada per la riquesa.

Fins ara hem considerat la política monetària amb independència de la políti-

ca fiscal, ja que hem analitzat els efectes de les variacions de cada una per sepa-

rat. Però la utilització de la política monetària porta a variacions de diferent

signe en la renda i el tipus d’interès, mentre que la utilització de la política fis-

cal origina canvis del mateix sentit en totes dues variables. 

Aleshores, si les autoritats econòmiques consideren que el nivell de renda és

excessivament baix, però el tipus d’interès és adequat, de manera que es tracta

d’augmentar la renda sense variar el tipus d’interès, s’hauran d’utilitzar mesu-

res de política monetària i de política fiscal conjuntament, per a assolir els dos

objectius simultàniament.

Pel que fa a l’efectivitat relativa de les polítiques monetària i fiscal, dependrà

dels pendents de les corbes IS i LM, i també de la magnitud dels desplaçaments

de totes dues:

!
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1) En particular, la política monetària serà molt més efectiva com:

• més petites siguin les sensibilitats de l’oferta i la demanda de diner al tipus

d’interès,

• més petita sigui la sensibilitat de la demanda de diner al nivell de renda,

• més grans siguin les sensibilitats del consum i la inversió al tipus d’interès,

• més grans siguin les propensions a consumir i a invertir respecte a la renda i,

per tant, com més gran sigui el multiplicador de la despesa.

2) Mentre que la política fiscal serà molt més efectiva com:

• més grans siguin les sensibilitats de l’oferta i la demanda de diner al tipus

d’interès,

• més petita sigui la sensibilitat de la demanda de diner al nivell de renda,

• més petites siguin les sensibilitats del consum i la inversió al tipus d’in-

terès,

• més grans siguin les propensions a consumir i a invertir respecte a la renda i,

per tant, com més gran sigui el multiplicador de la despesa.

Alguns trets de la política fiscal a Espanya

De la mateixa manera que la política monetària, la política fiscal ha perdut part

de la seva importància com a política activa de control del nivell d’activitat

econòmica, per la progressiva implantació de polítiques ortodoxes de control de

la inflació i del dèficit públic, en un context de globalització dels mercats. Tan-

mateix, això no significa que l’economia no sigui molt sensible al disseny de la

política fiscal, a causa de l’enorme pes del sector públic, i a la gran quantitat

d’objectius que aquesta té encomanats, tant a partir de la composició de la des-

pesa com dels ingressos.

El pes conjunt de les administracions públiques ha augmentat molt substancial-

ment en els darrers anys a Espanya. Entre els anys 1982 i 1995, la despesa públi-

ca ha passat de representar el 37,9% del PIB al 46,5%. Aquesta evolució forma

part del procés d’apropament als estàndards dels països més desenvolupats del

nostre entorn, com es desprèn del fet que el pes de la despesa pública a la Unió

Europea de dotze membres se situés el 1995 en el 50,1% del PIB.

L’augment de 8,6 punts en la participació de la despesa pública en el PIB en

aquests catorze anys es deu a l’augment de 4,5 punts en la despesa de caràcter

social* i al pagament dels interessos del deute públic, de 4,1 punts. La càrrega

d’interessos ha crescut en correspondència a l’increment de l’estoc de deute
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públic (65,2% al final del 1995), generat pel fet que el ritme de creixement dels

ingressos públics també ha estat fort, però no tant com el de les despeses.

Així, el 1995 els ingressos públics han pujat al 40,3% del PIB i consegüentment

s’ha registrat un dèficit del conjunt de les administracions públiques del 6,2%

del PIB (5,8% si en lloc del criteri tradicional de la comptabilitat nacional s’uti-

litza el procediment de càlcul del “dèficit excessiu” de la Comissió Europea, que

és diferent de l’anterior bàsicament perquè el PIB “harmonitzat” del denomina-

dor és més gran).

La xifra del dèficit de l’any 1995 s’ha de reduir, per a complir amb els criteris de

convergència de Maastricht, al 3% el 1997, com ja se sap. De fet, si es té en

compte que el 1995 els interessos del deute van suposar el 5,4% del PIB, a partir

del 1996 s’ha de donar un superàvit primari* per a complir amb els plans de

reducció del dèficit.

Així, doncs, la forta reducció del dèficit que exigeix la incorporació a la Unió

Monetària implica, amb vista al futur immediat, que la política fiscal tingui

forçosament un caràcter constrictiu i que més endavant, quan s’hi pertanyi, s’ha-

gin d’estrènyer definitivament els marges de maniobra de la política fiscal. Això

no significa, tal com hem dit, que aquesta no continuï tenint una importància

crucial, tant pel seu enorme volum com per la seva composició.

Cal tenir en compte, a més, el fet que la Unió Monetària significa la pèrdua com-

pleta d’autonomia de la política monetària, de manera que la política fiscal serà,

malgrat tot, l’instrument més important amb què comptaran els països per a fer

front a les seves necessitats diferencials d’ajustament.
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Resum

En primer lloc, s’ha definit el diner o oferta monetària a partir de l’agregat

menys ampli entre els possibles. A continuació s’ha exposat la teoria de la

demanda de diner, sota el supòsit que només hi ha un actiu financer alternatiu

al diner, els bons, i s’han identificat els tres motius principals per a demanar

diner: les transaccions, la precaució i l’especulació. A partir de la teoria exposa-

da s’ha introduït una funció de demanda de diner no lineal en què els argu-

ments són la renda i el tipus d’interès.

En l’apartat 2 s’han presentat els balanços del banc central i els balanços dels

bancs comercials i, a partir d’aquests, el balanç consolidat del sistema mone-

tari. També a partir d’aquests balanços s’han definit els conceptes d’encaix ban-

cari, diner legal, diner bancari, base monetària i oferta monetària.

A continuació s’han analitzat les funcions dels bancs comercials entre les quals

destaca la creació de diner bancari a través del procés d’expansió múltiple dels

actius bancaris. Seguidament s’ha passat a l’estudi de les principals funcions del

banc central i en particular la creació de diner legal i el control de la quantitat

de diner, i s’han analitzat els instruments de què disposa per a complir aquestes

funcions: les operacions de mercat obert, la concessió de crèdits als bancs comer-

cials i l’ús del coeficient de caixa. De l’anàlisi anterior s’obté la funció d’oferta

de diner.

En aquest apartat hi ha força referències a l’economia espanyola, perquè, l’o-

ferta de diner depèn estretament de factors institucionals. Les referències han de

permetre que l’estudiant conegui quins són els agregats monetaris que utilitza el

Banc d’Espanya, i també els principals objectius i instruments que regeixen la

política monetària espanyola.

En l’apartat 3 es resol la condició d’equilibri del mercat monetari representa-

da per la corba LM, per a passar, en l’apartat 4, a l’anàlisi del model IS-LM i les

seves implicacions de política econòmica, al voltant de l’efectivitat de les políti-

ques fiscal i monetària.
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Activitats

1. Comenteu la contribució al creixement econòmic dels anys 1995 i 1996 dels diversos com-
ponents de la demanda agregada: consum, inversió, despesa pública i sector exterior.

Apartat 1

1. Suposem que la rendibilitat nominal anual d’un bo, V, és de 100 ptes. i que el tipus d’interès
anual és del 5%.
a) Quin és el preu del bo?
b) Quina és la rendibilitat total, interessos i guanys de capital, d’aquest bo si el propietari el
ven al final de l’any i el tipus d’interès ha baixat al 4%?
c) Repetiu el càlcul per a un cas en què el tipus d’interès al final de l’any hagi pujat al 6%.

Apartat 2

1. Exposeu els trets principals de la política monetària espanyola l’any 1996 a partir de l’infor-
me anual del Banc d’Espanya per a aquest any.

Apartat 3

1. Trobeu unes funcions d’oferta i demanda de diner que ens donin una corba LM vertical.

2. Representeu gràficament les corbes LM corresponents a les corbes d’oferta de diner i del
gràfic 1.

L1
sL0

s
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Gràfic 1

Corbes d’oferta de diner

L(r,Y0)

L(r,Y1)

L s
1Ls

0

Ls, Ld

r

Apartat 4

1. Desglosseu, per als últims cinc anys, l’evolució dels interessos del deute públic en els seus
components: evolució de l’estoc de deute i dels tipus d’interès.

2. El dèficit públic té un component cíclic important, a causa que l’elasticitat dels ingressos en
relació amb el PIB és més gran que la unitat i la de les despeses és més petita que u. La recap-
tació tendeix a créixer per sobre del PIB en les etapes d’expansió, i a l’inrevés (amb un cert
desfasament perquè, a banda de les retencions, la liquidació dels impostos es practica amb un
any de retard). D’una altra banda, els compromisos de despesa s’acceleren en les etapes de
recessió, a causa sobretot de les transferències als aturats. Això explica, per exemple, que el
dèficit assolís un màxim històric el 1993, any en què el PIB va registrar una caiguda molt
forta, ja que va retrocedir l’1,0% respecte a l’any anterior.
De manera que per a diagnosticar si l’autoritat econòmica ha dut a terme una política activa,
i si aquesta té una orientació procíclica o anticíclica, cal tenir en compte que una part del
saldo dels comptes públics s’explica per l’evolució mateixa del cicle econòmic.



Tenint en compte tot això, analitzeu els comptes públics del 1982 i mireu de treure algunes
conclusions sobre l’orientació de la política fiscal, per anys i per fases del cicle econòmic.

3. Considereu el model definit per les equacions següents:
C � 400 � 0,6 Y.
I � 100 � 0,2Y � 1.000r.
G � 500.
T � 0.
Ld � 1.000 � 0,4Y � 10.000r.
Ls � 1.500.
a) Deriveu l’equació de la corba IS.
b) Deriveu l’equació de la corba LM.
c) Calculeu el tipus d’interès i la renda d’equilibri.
d) Calculeu l’equació de la corba IS i els valors d’equilibri de la renda i el tipus d’interès quan
la funció de demanda d’inversió passa a ser I � 100 � 0,2Y.

4. Suposem que en el model de l’exercici anterior el govern vol fer ara una posició d’equilibri
determinada per r � 10%; Y � 5.000 sense variar el tipus impositiu (T � 0). Podrà fer-ho uti-
litzant només l’oferta monetària? Podrà fer-ho utilitzant només la despesa pública? Podrà fer-
ho de diverses maneres o només hi ha una única manera d’aconseguir aquest objectiu?

Exercicis d’autoavaluació

1. Suposem el model següent d’una economia:
C � 600 � 0,6 YD.

I � 2.600 � 12.000r.
t � 0,10.
G � 2.000.
Ld � Y � 10.000r.
Ls � 9.500.
a) Calculeu les equacions de la IS i la LM i representeu-les gràficament.
b) Calculeu els nivells d’equilibri de la renda i el tipus d’interès, i també el consum, l’estalvi,
la inversió i el saldo pressupostari del govern, i comproveu l’acompliment de la igualtat estal-
vi-inversió.

2. Suposem que el govern considera excessiu el nivell de renda d’equilibri que hem trobat en la
pregunta i vol reduir-lo en 400 unitats. Oferiu quatre alternatives per a aconseguir-ho:
a) Amb una disminució de la despesa pública.
b) Amb una disminució de l’oferta monetària.
c) Amb una combinació de les dues anteriors que mantingui constant el tipus d’interès ini-
cial.
d) Amb un augment del tipus impositiu.
Calculeu també en cada cas els valors del consum, l’estalvi, la inversió i el saldo pressuposta-
ri del govern i comproveu l’acompliment de la identitat estalvi-inversió. Raoneu el significat
econòmic dels resultats que obtingueu en cada cas.

3. Suposem que tenim un model IS-LM d’una economia en què la inversió és exògena. Quins
són els efectes sobre la renda d’equilibri, el tipus d’interès, l’oferta i la demanda de diner d’un
augment de la relació efectiu-dipòsits dels particulars?

4. Tenim una economia en què la demanda de diner és molt poc sensible al tipus d’interès (LM
gairebé vertical). Discutiu si en aquest cas és més eficaç la política fiscal o la monetària per a
augmentar el nivell de renda d’equilibri.

5. Tenim una economia que té com a característiques les funcions següents:
C � 110 � 0,7 YD.

I � 2Y � 10r.
G � 300; t � 0.3.
Ld � 0,2 Y �10r.
Ls � 100.
a) Calculeu les equacions de la IS i la LM i també els valors d’equilibri de la renda, el tipus
d’interès i l’estalvi. Comproveu la identitat estalvi-inversió i calculeu el saldo pressupostari.
b) Suposem que s’aplica una política fiscal que consisteix en un augment del tipus impositiu
que comporta a una reducció del nivell de renda en 100 u. c. Calculeu els nous valors d’e-
quilibri del tipus d’interès i l’estalvi, i també el nou tipus impositiu.
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Solucionari

Activitats

Apartat 1

1.
a) v( r ) � V�r � 2.000.
b) Guanys de capital: 500; per tant, la rendibilitat total és de 600 ptes.
c) Guanys de capital: �333,33; per tant, la rendibilitat total és de �233,33 ptes.

Apartat 3

1. Ld � k Y ; Ls � L.

2.
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Gràfic 2

Corba LM
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Apartat 4

3.
a) Y � 5.000 � 5.000r.
b) Y � 1.250 � 25.000r.
c) r � 12,5% Y � 4.375.
d) Y � 5.000 (Equació de la IS); r � 15% Y � 5.000.
Fixeu-vos que en aquest cas (IS vertical) la renda d’equilibri està determinada per la corba IS.
La corba LM, donada la renda, fixa el tipus d’interès.

4. Només ho pot aconseguir d’una manera, fent G � 600; Ls � 2.000 i la raó és la següent:
• L’equació de la corba IS (com a funció de G) és Y � 2.500 � 5.000r � 5G.
• L’equació de la corba LM (com a funció de Ls) és Y � 2,5Ls � 25.000r � 2.500.
Per tant, la corba IS ens fixa G d’equilibri per a r �10% Y � 5.000.
Tindrem 5.000 � 2.500 � 500 � 5G, per tant, G � 600.
La corba LM ens fixa Ls d’equilibri per a r � 10% Y � 5.000.
Tindrem 5.000 � 2,5Ls � 2.500 � 2.500, per tant, Ls � 2.000.



Exercicis d’autoavaluació

1.
a) Equació de la corba IS: r � (5.200�12.000) � (0,46�12.000)Y.
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Y
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Corba IS

Gràfic 3

IS

Equació de la corba LM: r � (Y�10.000) � 95�100.

Y

r

Corba LM

Gràfic 4

LM

b) Y � 10.000; r � 0,05; C � 6.000; S � 3.000; I � 2.000; (G � T) � 1.000; S � (G � T) � I.

2.
a) G � 1.336; r � 0,01; C � 5.784; S � 2.856; I � 2.480; (G � T) � 376.
b) Ls � 8.946,7; r � 0,065; C � 5.784; S � 2.856; I � 1.816; (G � T) � 1.040.
c) G � 1.816; Ls � 9.100; r � 0,05; C � 5.784; S � 2.856; I � 2.000; (G � T) � 856.
d) t � 0,2152; r � 0,01; C � 5.120; S � 2.412; I � 2.480; (G � T) � �66.

3. La corba LM es desplaça cap a l’esquerra, ja que es produeix una disminució de l’oferta
monetària. Atès que la IS és vertical, la renda no varia i només puja el tipus d’interès, la qual
cosa permet que disminueixi la demanda de diner fins que s’iguali amb l’oferta.

4. És més eficaç la política monetària, ja que els desplaçaments cap a la dreta de la IS fan aug-
mentar molt el tipus d’interès i gairebé no afecten la renda.

5.
a) Equació de la corba IS: r � 41� 0,031Y; equació de la corba LM: r � �10 � 0,02Y.
Y � 1.000; r � 10; S � YD; C � 100; I � 100; T � 300; G � T �0.
b) De l’equació de la LM: r � 8; aïllant t de la IS: t � 0,38; S � 57,1.



Glossari

Base monetària: diner legal més dipòsits a la vista dels bancs comercials en el banc central.

Corba LM: indret geomètric de totes les combinacions de renda i tipus d’interès per al qual el
mercat monetari està en equilibri.

Costos de transacció entre diners i bons: costos associats a la modificació de la cartera
d’actius d’un individu entre diners i bons.

Diner bancari: dipòsits a la vista del sector privat en els bancs comercials.

Diner legal: efectiu en poder del públic, més efectiu a les mans dels bancs comercials.

Model IS-LM: model de dues equacions amb dues incògnites de determinació dels nivells d’e-
quilibri de la renda i el tipus d’interès basat en les condicions d’equilibri conjuntes del mercat
de béns (corba IS) i monetari (corba LM).

Multiplicador de la quantitat de diners: valor pel qual s’ha de multiplicar una variació
de base monetària per a obtenir la variació resultant de l’oferta monetària.

Oferta monetària: efectiu en poder del públic, més dipòsits a la vista del sector privat en els
bancs comercials.

Rendiment esperat brut anual d’un bo: suma del rendiment nominal més els guanys i les
pèrdues de capital que es poden produir si el tipus d’interès a final d’any (i, per tant, el preu del
bo) no és el mateix que en el moment d’adquirir-lo.

Reserves bancàries: efectiu en poder dels bancs comercials, més dipòsits a la vista dels bancs
comercials en el banc central.

Sistema monetari: conjunt d’institucions que tenen un passiu consolidat que constitueix
l’oferta monetària. Està format pel banc central i els bancs comercials.

Velocitat-renda de circulació del diner: nombre de vegades que els diners canvien de mà
en un període, i que està determinat pel quocient entre la renda nominal i la quantitat de
diners.
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Annex

Significat de les sigles i abreviacions utilitzades en el mòdul
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Af: valor en termes reals de la riquesa financera dels subjectes,
és a dir, les seves tinences de diner i bons.

AG: actius sobre el govern.

ALP: actius líquids en mans del públic, o que afegien a l’M3
una sèrie d’actius financers addicionals.

AR: actius rendibles.

b: proporció entre les tinences de bitllets en efectiu i de dipò-
sits a la vista.

BG: cartera de bons del banc central.

CBE: Certificats del Banc d’Espanya.

CE: comunitat europea.

CRBC: crèdits concedits pel banc central als bancs comercials.

CRG: crèdits del banc central al govern.

D: dipòsits.

Ds: dipòsits d’estalvi.

DT: dipòsits a terminis.

Dv: dipòsits a la vista.

E: bitllets en efectiu.

H: identitat de la base monetària.

l(r): funció no negativa i decreixent del tipus d’interès.

k: constant positiva.

L: oferta monetària.

Ld: funció demanda de diner.

Ls: funció oferta de treball.
m: multiplicador monetari.

M1: oferta monetària.

M2: agregat monetari que afegeix els dipòsits d’estalvi a l’M1.

M3: agregat monetari que afegeix els dipòsits a termini a l’M2.

P: nivell de preus.

R: encaix o reserves bancàries.

r: índex del preu dels bons o tipus d’interès anual del mercat.

r0: tipus d’interès en el moment de la compra.

r1: tipus d’interès en el moment de la venda.

rBC: tipus d’interès al qual el banc central presta als bancs
comercials.
RBC: tipus de descompte.

re: proporció de reserves excedents sobre els dipòsits.

RE: reserves en excés sobre les requerides.

RI: reserves internacionals.

RR: reserves requerides legalment.

SME: sistema monetari europeu.

v(r0): preu de compra dels bons.

v(r1): preu de venda dels bons.

V: rendiment anual d’un bo.

VY: velocitat de circulació del diner.

Y: renda.

ρ: coeficient de caixa.


