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1. Introducció a l’enfocament de l’elecció pública.
Utilitat per a l’anàlisi de les polítiques públiques

L’elecció pública (public choice) és un enfocament per a estudiar la presa de de-

cisions en l’àmbit que no és el del mercat. En anglès es coneix com a nonmarket

decision making. Abans de continuar convé aclarir dos punts. En primer lloc,

l’anomenem enfocament i no teoria, perquè l’aportació de l’elecció pública és

l’aplicació de la teoria o teories econòmiques neoclàssiques, microeconòmi-

ques, a l’anàlisi de les decisions que no es prenen en l’àmbit del mercat. Des del

punt de vista microeconòmic, es considera el comportament individual com

a comportament endogen en el model. En segon lloc, quan ens referim a de-

cisions preses fora del mercat, comprèn molt més que el que habitualment es

considera sector públic. En conseqüència, l’anàlisi de decisions fora de mercat,

extramercat, metamercat, que són expressions que s’utilitzen, es refereix a de-

cisions que tenen un abast públic o col·lectiu, que poden ser preses òbviament

des del sector públic (la política, la burocràcia) o que tenen el caràcter de de-

cisions col·lectives, o els resultats de les quals tenen conseqüències col·lectives

o públiques. Per això, l’enfocament de l’elecció pública també es considera

l’aplicació de l’economia o de la teoria econòmica a la ciència política. En

aquest sentit, el camp d’anàlisi de l’elecció pública coincideix amb el de la ci-

ència política: la teoria de l’estat, les regles de vot, el comportament del votant,

els partits polítics, la democràcia i la burocràcia. El camp d’anàlisi coincideix,

encara que l’enfocament metodològic difereix de l’enfocament convencional

de la ciència política.

L’enfocament de l’elecció pública es coneix també com l’Escola de Virgínia

perquè es va iniciar a la Universitat de Virgínia i el 1969 es van traslladar a

l’Institut Politècnic de Virgínia. El 1966 es va fundar el Journal of Non-Market

Decision Making, que més tard es va anomenar Public Choice. Des de 1983 el

Center for the Study of Public Choice es troba a la Universitat George Mason,

a Fairfax, Virgínia.

1.1. Individualisme metodològic

Wicksell es mereix el qualificatiu del precursor més important de la teoria mo-

derna de l’elecció pública, perquè ja en la seva tesi de 1896 trobem els tres

elements constitutius que aporten els fonaments a aquesta teoria: individua-

lisme metodològic, Homo economicus i la política com a intercanvi.

L’individualisme metodològic és una construcció intel·lectual, un mètode

d’anàlisi, que col·loca en el centre de les decisions públiques l’individu ma-

ximitzador de la seva utilitat i, per tant, amb un comportament racional des

del punt de vista econòmic (Homo economicus). És únicament l’individu que

http://www.gmu.edu/centers/publicchoice/
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fa l’elecció. De la interacció de decisions individuals sorgeixen els resultats

col·lectius. El joc de dilema del presoner explica que l’estratègia dominant

condueix al pitjor dels resultats quan els dos individus s’acusen mútuament.

En conseqüència, l’individualisme metodològic s’oposa a la visió organicista

de la presa de decisions. No són els organismes o institucions que prenen de-

cisions, sinó que aquestes són resultat de l’acció individual.

Un dels millors exemples d’un programa de recerca d’individualisme metodo-

lògic és el treball de Vincent i Elinor Ostrom i el “Workshop in Political The-

ory and Policy Analysis” a la Universitat d’Indiana. L’anomenada Bloomington

School està reconeguda com una de les tres principals escoles associades amb

el desenvolupament de la teoria de l’elecció pública; les altres dues són la de

Rochester (Riker) i la de Virgínia (Buchanan i Tullock). Els Ostrom construei-

xen i refinen l’enfocament de les ciències socials utilitzat per Mises, Knight i

Hayek, en termes de l’individualisme metodològic i l’ordre espontani (Boettke

i Coyne, 2005).

1.2. Institucionalisme i l’elecció pública

L’enfocament de l’elecció pública presenta coincidències amb la nova econo-

mia institucional, tant des de la perspectiva instrumental microeconòmica

d’interacció individual, com en l’objectiu final de disseny d’institucions. En

aquest sentit, es coincideix amb l’apreciació de Douglas North1, que les insti-

tucions formen l’estructura d’incentius d’una societat, i en conseqüència les

institucions polítiques i econòmiques són els determinants subjacents dels re-

sultats econòmics.

Les institucions, no obstant això, no neixen del no-res o de la naturalesa; North insis-
teix que “institucions són les restriccions inventades pels humans que estructuren les
interaccions humanes. Hi ha restriccions formals com regles, lleis, constitucions, i res-
triccions informals com les normes de comportament, les convencions, els codis de con-
ducta autoimposats i les seves característiques d’obligatorietat. Totes aquestes restriccions
conjuntament defineixen l’estructura d’incentius de les societats i específicament de les
economies. Les institucions i la tecnologia usada determinen els costos de transacció i
transformació que s’afegeixen als costos de producció.”

Douglass C. North (1994, juny). “Economic performance through time”. The American
Economic Review (vol. 84, núm. 3, pàg. 360).

Referència bibliogràfica

P.�J.�Boettke;�C.�J.�Coyne
(2005). “Methodological in-
dividualism, spontaneous or-
der and the research program
of the Workshop in Political
Theory and Policy Analysis”.
Journal of Economic Behavi-
our and Organization. Fairfax:
Universitat George Mason,
Department of Economics.

(1)Premi Nobel d’economia el
1993.

Referència bibliogràfica

D.�C.�North (1994, juny).
“Economic performance
through time”. The Ameri-
can Economic Review (vol. 84,
núm. 3, pàg. 359).

Elinor Ostrom2 és una altra figura destacada en la nova economia instituci-

onal; politòloga de formació constitueix un pont entre la ciència política i

l’economia mitjançant l’anàlisi de l’acció col·lectiva i l’evolució de les institu-

cions.

L’enfocament de l’elecció pública, en particular l’extensió constitucional, dó-

na una gran importància a les regles i a l’elecció entre regles alternatives en

lloc de l’elecció entre polítiques alternatives. En les societats els grups que no

tenen regles no sobreviuen. L’anarquia o l’absència de regles condueix al des-

astre i, com ha assenyalat Buchanan en The Limits of Liberty: Between Anarchy

(2)Premi Nobel d’economia 2009.
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and Leviathan (1975), l’absència de resistència interna no significa necessària-

ment suport a l’organització, ja que els individus poden preferir una institució

impopular a l’alternativa que no hi hagi cap organització.

1.3. L’economia com a ciència de l’elecció o com a ciència del

contracte

Tal com assenyala Buchanan en La constitución de la política económica, reduït

a la seva essència, el missatge de Wicksell era clar, elemental i evident. Els

economistes havien de deixar de donar als quatre vents consells polítics com si

estiguessin al servei d’un dèspota benvolent i concentrar-se en les estructures

a l’interior de les quals s’adopten les decisions polítiques.

L’economia entesa com a intercanvi és de gran importància en la derivació

d’una teoria normativa de la política econòmica. La millora en els resultats

de l’activitat política es mesura en termes de la satisfacció del que volen els

individus, i no segons un acostament més gran a un ideal supraindividual de-

terminat i definit externament pels individus. No obstant això, l’acord idea-

litzat sobre els objectius de la política no implica cap substitució de l’avaluació

individual.

Segons Buchanan, l’economia és més una ciència�del�contracte que una ci-

ència�de� l’elecció (What should economists do?). El pas en fals que van fer

els economistes en considerar-la una ciència�de� l’elecció va ser a causa de

l’aportació de Robbins i de la seva idea de l’escassetat. Des de llavors, els eco-

nomistes estan totalment dedicats a l’assignació de recursos escassos entre fi-

nalitats alternatives.

Des d’aquest punt de vista, la diferència entre un problema econòmic i un

problema tecnològic és solament un problema de grau, és a dir, que la funció

que calgui maximitzar estigui prèviament especificada. Per això, Buchanan

recomana concentrar-se en l’intercanvi en lloc de l’elecció.

El mercat o organització del mercat no és un mitjà per a aconseguir alguna

cosa. En realitat, és l’encarnació institucional dels processos d’intercanvi vo-

luntari, que estan integrats per les persones en les seves diferents capacitats.

La raó de les persones per a entrar en el comerç o intercanvi, l’origen de la

seva propensió és segurament el de l’“eficiència” definida en el sentit personal

de desplaçament des de posicions menys preferides a més preferides i efectuat

sota les regles acceptades mútuament.

La tasca de l’economista inclou l’estudi d’aquests acords comercials o

d’intercanvis cooperatius que arriben a ser merament extensions dels mercats

definits de manera més restrictiva.
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L’aportació de Lord Robbins és crucial tant en el desenvolupament de la ci-

ència econòmica moderna com de la política econòmica. La seva concep-

ció de l’economia remet els economistes a la tasca assignativa i la causa n’és

l’escassetat. Però els economistes abandonen el nivell de l’elecció individual

en el qual té sentit l’aportació de Robbins per a passar al nivell de l’elecció

social.

Segons Frank Knigth3, en competència perfecta no existeix la competència.

En altres paraules i seguint l’argument de Buchanan, en competència perfecta,

no existeix l’intercanvi com a tal. Un mercat no és competitiu per suposició o

per construcció. Un mercat es converteix en competitiu i les regles competiti-

ves ho són quan les institucions posen límits al comportament dels individus.

Aquest procés és determinat per la pressió continuada del comportament hu-

mà en l’intercanvi. No obstant això, encara que la teoria econòmica considera

implícitament el supòsit de competència perfecta, en el món real només s’hi

pot arribar si hi ha regles que permetin aquesta competència.

Així, des d’aquest punt de vista, l’economista polític s’hauria de concentrar

en el disseny d’institucions que produïssin resultats eficients, en lloc de dedi-

car-se a simular resultats sota condicions ideals o perfectes. D’aquesta manera,

de l’estudi del comportament humà en l’àmbit individual i de les interaccions

amb altres individus es passa a l’estudi de l’elecció social. És la diferència entre

considerar el comportament endogen o exogen. En un mercat sense regles,

tots els individus es comporten intentant maximitzar-ne la utilitat, es produ-

eix desconfiança, es redueix l’intercanvi i disminueixen els nivells de benestar.

Si considerem el comportament maximitzador endogen, arribarem a la con-

clusió que el resultat col·lectiu és el desastre com a fruit de l’acció individual

racional i haurem d’introduir regles que limitin el comportament individual.

Si suposem que tots els individus s’han de comportar èticament per aconse-

guir un bon resultat social, estarem considerant un comportament exogen, i

entendrem que l’ètica seria un element extern a l’actuació del mateix individu.

En absència de regles, el supòsit de comportament ètic exogen ens condueix al

desastre col·lectiu. Només si els individus tinguessin incentius per a ser ètics,

llavors el comportament ètic endogen ens donaria bons resultats col·lectius.

1.4. Acords, contractes i constitució

Per a la construcció constitucional les regles de presa de decisions tenen un

paper fonamental. La regla de la unanimitat permet que les decisions preses

siguin òptimes amb independència del resultat. Si la unanimitat de la pobla-

ció decidís una distribució de la renda igualitària, la decisió seria òptima amb

independència que la renda global disminuís.

(3)Vegeu Buchanan, What should
economists do?
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No obstant això, la regla de la unanimitat presenta límits en el cost de presa de

decisions malgrat els avantatges indubtables que té una vegada preses les de-

cisions. Segons Buchanan4, la regla de la unanimitat per a l’elecció col·lectiva

és anàloga en política a la llibertat d’intercanvi al mercat.

De l’enfocament de l’elecció pública han sorgit algunes derivacions com

l’economia política constitucional, encapçalada per l’economista James M.

Buchanan, premi Nobel d’economia el 1986. El seu enfocament ha donat lloc

a diverses anàlisis i aplicacions, algunes de les quals disseminades per la re-

vista Constitutional Political Economy. Així, el primer volum (dels dinou) de

l’obra completa de James M. Buchanan té el títol inequívoc següent: (“The

logical foundations of constitutional liberty” (‘Els fonaments lògics de la lli-

bertat constitucional’).

Economia política institucional

Economia políti-
ca constitucional

Aplicacions normatives Autors

Constitució fiscal Control de la despesa, dèficit,
límits impositius

G. Brenan, J. M. Buchanan

Constitució monetària Estàndards i patró monetari,
regles, bancs centrals

G. Brenan, J. M. Buchanan, P.
Bernholz

Disseny constitucional, consti-
tució privada, autocontrol, èti-
ca

Regles, competència, treball
ètic, Constitució europea

J. M. Buchanan, R. Congleton,
D. Mueller, L. Feld, V. Van-
berg, E. Ostrom

Federalisme Federalisme asimètric, federa-
lisme monetari

P. Moser, R. Congleton

1.5. El vel de la incertesa (Buchanan-Tullock) i el vel de la

ignorància (Rawls)

El “vel de la ignorància” (Rawls) i el “vel de la incertesa” (Buchanan-Tullock)

constitueixen una construcció normativa per a la solució de possibles acords

constitucionals.

(4)Discurs del Nobel.

Referència bibliogràfica

J.�Buchanan (1987). “The
constitution of economic po-
licy”. American Economic Revi-
ew (núm. 77, pàg. 243-250).

El vel de la ignorància de Rawls és una construcció normativa idealitzada i el

punt de partida apropiat quan les persones tenen en compte que han de triar

entre els principis bàsics de la justícia.

En el vel de la incertesa (El cálculo del consenso, The reason of rules) no és ne-

cessari que les persones que entren en el diàleg constitucional deixin de cos-

tat els seus criteris morals. En el càlcul de la incertesa, es tenen en compte

els elements subjectius de les persones que entren en el diàleg constitucional.

És a dir, els elements subjectius que han de ser presents en les precondicions

referides a les propietats de funcionament de les institucions alternatives. Les

eleccions institucionals són, de fet, eleccions entre regles alternatives, no elec-

cions entre alternatives fetes sota determinades regles.

Referència bibliogràfica

J.�Rawls (1971). Teoría de la
justicia. Mèxic: Fondo de Cul-
tura Económica.
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Observeu l’interès per la política pública. No es trien polítiques alternatives

sota regles determinades, com, per exemple, un tipus impositiu subjecte al dret

constitucional a la propietat individual, sinó que es trien les regles entre les

regles alternatives, tal com els límits polítics a la imposició fiscal.

1.6. Les bases de l’acció col·lectiva

La supremacia del mercat en Buchanan des del punt de vista assignatiu i dis-

tributiu es pot relacionar amb l’aleatorietat de la distribució inicial de capaci-

tats i de rendes considerada per John Rawls. La llibertat individual o personal

està, sens dubte, condicionada pels límits del poder. La llibertat personal que

l’economia de mercat tendeix a maximitzar és la conformada per la distribu-

ció del poder econòmic entre els participants. Aquesta distribució és definida,

al seu torn, per l’estructura legal dels drets de propietat. La persona que no

té propietats o en té poques, i poques capacitats humanes, per a obtenir una

renda en el procés de mercat, té al seu abast opcions de mercat, però la seva

llibertat per a escollir entre aquestes opcions no té relativament sentit a causa

del seu poder econòmic limitat. L’economia pura de mercat com a tal té poc a

veure, almenys directament, amb la distribució del poder econòmic. Aquesta

distribució és determinada en última instància per la distribució natural dels

talents, juntament amb la definició legal dels drets, i en un món incert també

amb una bona dosi de sort. Dins d’aquests límits, l’economia de mercat per-

met la màxima llibertat d’elecció individual.

L’economia de mercat té un avantatge des de la perspectiva de l’eficiència. El

principal avantatge del mercat és la presa de decisions descentralitzada (cada

individu escull què s’intercanvia i amb qui). Tot i que la presa de decisions

estigui descentralitzada, el procés assignatiu i distributiu global està implícita-

ment coordinat. No obstant això, l’economia de mercat no es pot estudiar al

marge dels drets de propietat que proporcionen els incentius per mantenir-se

en l’intercanvi, una cosa que no succeeix en l’anarquia i en absència de regles.

Segons Hobbes, l’home va escapar de l’anarquia, en què la vida seria curta,

desagradable i salvatge, perquè va acordar complir la llei. Les persones conti-

nuen vivint de manera agradable i humana, perquè l’ésser humà és un ani-

mal que compleix lleis. En aquest sentit, la llei es pot considerar una “regla

de convivència” i té la seva raó de ser en la seva capacitat per a augmentar el

benestar material de l’home.

En l’enfocament de James Buchanan es pot considerar que l’acció col·lectiva

consisteix en la promulgació i vigilància de la llei, ja que “la justificació de

qualsevol acció col·lectiva està en la seva capacitat per a millorar la situació

humana”. Això no significa que qualsevol acció col·lectiva hagi de millorar la

situació dels éssers humans, sinó, com va dir Hobbes, que “qualsevol govern
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és millor que cap govern”. El problema normatiu consisteix a on cal establir el

límit entre massa govern, massa intervenció o massa lleis, o entre poc govern,

poca intervenció i poques lleis.

El concepte d’externalitat proporciona una base per a la consideració de l’acció

col·lectiva. Internalitzar externalitats és un objectiu que cal assolir mitjançant

l’acció col·lectiva. Un altre aspecte és com s’aconsegueix l’acció col·lectiva. Pot

ser mitjançant l’actuació del govern si l’abast és molt gran i requereix impos-

tos, per exemple, la defensa. Mitjançant els ciutadans organitzats per a exer-

cir una acció col·lectiva, que poden establir de manera cooperativa l’acció i

les contribucions per dur-la a terme. O mitjançant un marc legal o institucio-

nal que, mitjançant el reconeixement explícit dels drets de propietat, permeti

l’intercanvi i la internalització d’externalitats mitjançant pagaments i contra-

partides.

Les lleis es poden considerar des del punt de vista de l’economia moderna

béns públics, és a dir, que s’apliquen a tots els participants en l’ordre social

i, simultàniament, els beneficien. La llei suprema o la constitució estableixen

les regles del joc. Un exemple molt actual és la norma constitucional sobre els

límits al dèficit fiscal i l’endeutament, derivada del Tractat d’Estabilitat, Coor-

dinació i Governança a la Unió Econòmica i Monetària. Es tracta d’un acord

perquè no es produeixin externalitats negatives d’uns països sobre d’altres a

causa dels excessos de deute i dèficit públic.

1.7. L’imperialisme de l’economia

A causa de la capacitat de l’enfocament de l’elecció pública per a analitzar

temes que tradicionalment han correspost a altres disciplines de vegades es

qualifica com a imperialisme de l’economia. De fet, la “invasió” de camps tradi-

cionalment aliens a l’economia és possible per la utilització de l’instrumental

metodològic de la ciència econòmica aplicat a aspectes del comportament hu-

mà, cosa que permet tant una anàlisi positiva com normativa.

Alguns exemples de l’anomenat imperialisme de l’economia que són útils des del

punt de vista analític i des del punt de vista normatiu, els podem sintetitzar

en la taula següent:

L’imperialisme de l’economia

Analisis public choice Aplicacions normatives Autors

Teoria econòmica de la demo-
cràcia (vot i comportament
polític)

Regles electorals, finançament
de partits

A. Downs, D. Black, G. Tu-
llock, J. M. Buchanan, D. Witt-
man, G. Becker, D. A. Hibbs,
A. Alesina

Teoria econòmica de la buro-
cràcia

Límits i eficiència de la despe-
sa pública

W. Niskanen, R. G. Holcombe

Cercadors de rendes (rent-se-
eking)

Monopoli, aranzels, regulació G. Tullock, A. Krugger, R. To-
llison, J. M. Buchanan
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Analisis public choice Aplicacions normatives Autors

Família Capital humà, educació, políti-
ques de natalitat, família

G. Becker, F. Cabrillo

Delictes, crim, corrupció Prevenció, penes G. Tullock, R. Posner

Terrorisme, nacionalisme èt-
nic, racisme

Prevenció R. Congleton, J. Roback

Organitzacions internacionals,
organitzacions de defensa

Disseny, eficiència, finança-
ment

T. Sandler, B. Frey

Recursos naturals Protecció, provisió R. Congleton, E. Ostrom

Religió, cultures Organització, empresa R. Tollison, W. Shugart, D.
Schmidtchen

Art Producció, subsidis B. Frey, W. Pomeherenne
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2. Decisions amb comportament endogen

2.1. Presa de decisions i regles de vot

2.1.1. Regla de la unanimitat

Wicksell (1896) va ser pioner a l’hora de relacionar les decisions sobre béns

col·lectius i els seus costos amb la regla de la unanimitat, desenvolupada poste-

riorment per Buchanan i Tullock (1962). La regla de la unanimitat crea la ga-

rantia institucional per a prendre decisions polítiques que compleixen el crite-

ri de Pareto. Així, la regla de la unanimitat és equivalent al teorema de l’òptim

de Pareto en economia, considerat un criteri d’elecció social i que es compleix

quan un membre o més de la societat milloren la seva situació sense empitjo-

rar la dels altres. La regla de la unanimitat dóna el mateix resultat en la política

que la competència perfecta al mercat, és a dir, el resultat òptim en el qual els

agents maximitzen les seves utilitats mitjançant l’intercanvi.

Expressat en termes econòmics, quan s’aconsegueix la unanimitat, cap votant

(que per tant ha acceptat la decisió) no pot ser receptor dels costos externs de

les decisions dels altres. Imaginem que s’aprova per unanimitat una regla que

permeti fumar a tots els espais públics. En aquest cas, cap no fumador no pot

al·legar perjudici de les accions dels fumadors; fins i tot en cas que rebi conta-

minació o molèsties pel fum dels cigarrets aliens, no en rep els costos externs,

ja que en donar el seu vot favorable a aquesta acció, els costos externs ja es van

internacionalitzar. El mateix succeeix en el cas contrari, en què s’aprovi per

unanimitat una llei que no permeti fumar als espais públics, els fumadors no

rebran els costos externs dels no fumadors. L’única diferència entre els efectes

d’ambdues lleis alternatives aprovades per unanimitat és que amb la primera

llei es produirà contaminació en àmbits públics i amb la segona no. Mitjan-

çant el mecanisme a partir del qual s’han internalitzat els costos externs pro-

bablement s’haurà produït alguna redistribució de la renda.

Referències
bibliogràfiques
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Unanimitat, majoria simple i majoria qualificada (Buchanan-Tullock, El cálculo del
consenso)

En el gràfic de la regla de la unanimitat, la corba E indica els costos externs

decreixents com a conseqüència d’aconseguir la unanimitat (100% dels vots).

La corba D indica els costos creixents que comporta aconseguir la unanimitat

(costos de convenciment, pagaments). La combinació D+E ens dóna com a

resultat un punt mínim que indicaria una solució de regla de majoria simple.

Aquest exemple de la regla de la unanimitat és aplicable a les decisions del

Banc Central Europeu (BCE). La regla de decisió ha estat adoptada en virtut del

Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea (actual Tractat de Lisboa) i aquest

Tractat ha estat aprovat per la unanimitat dels estats membres per mitjà dels

seus representants, els caps d’estat i de govern, i ratificat per referèndum en

alguns estats membres. En conseqüència, qualsevol decisió de política mone-

tària del Banc Central Europeu té conseqüències en les economies dels estats

membres. Els efectes poden ser dispars tant en costos com en beneficis. Mal-

grat que hi pugui haver costos econòmics d’aquestes decisions, cap estat no

pot al·legar que rep costos externs de les decisions preses per majoria simple

en el Consell de Govern del BCE, ja que aquests costos externs hauran estat

internalitzats per l’acord d’adopció del Tractat pres per unanimitat, acord que

inclou la regla de decisió per majoria simple en el Consell de Govern del BCE.

Encara que, com que es basa en el mecanisme de democràcia representativa,

alguns ciutadans podrien rebre els costos externs d’aquesta decisió, fins i tot

els de els països que han ratificat el Tractat per referèndum, però no per una-

nimitat.

La regla de la unanimitat ofereix un resultat òptim en el sentit de Pareto; no

obstant això, la unanimitat és costosa i difícil d’aconseguir. Aquest fet és una

de les principals crítiques a aquesta regla. Això no significa que aquesta regla

no hagi de ser utilitzada per a determinades decisions i en realitat en l’àmbit

de les relacions internacionals i els tractats és la norma habitual (Organització
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Mundial del Comerç, Consell Europeu, Nacions Unides en el Consell de Segu-

retat amb el mecanisme de vet). La dificultat d’aplicar la regla de la unanimitat

significa que ens trobem en un intercanvi (trade-off) entre els costos externs

derivats d’una solució contra la qual s’oposa un individu i els costos de temps

utilitzats pel procés de presa de decisions.

Els costos en temps poden ser molt importants en algunes decisions de política

monetària, en què el temps excessiu en la presa de decisions en un comitè

pot ser descomptat negativament pels mercats financers. Minimitzar els costos

és la raó per la qual les regles dels comitès que prenen decisions en política

monetària són per majoria simple dels vots dels seus membres en lloc de la

unanimitat. La qual cosa no significa que no es puguin prendre decisions per

consens i que moltes vegades sigui així, ateses la composició i independència

dels membres dels comitès que prenen decisions de política monetària.

No obstant això, les decisions preses per majoria, malgrat la disminució de

costos de decisió, poden introduir efectes redistributius en el procés de presa

de decisions col·lectives. Una de les conseqüències de la presa de decisions

per majoria és l’aparició de majories cícliques. Black (1948) va demostrar que

la regla de la majoria produeix un resultat d’equilibri quan les preferències

dels votants són d’un sol pic (single-peaked), resultat que condueix al fet que

el votant mitjà decideixi.

Amb una regla de la majoria, l’alternativa que es correspon amb la mitjana de

la distribució guanya. És a dir, el votant que té l’alternativa mitjana com la

seva política òptima és decisiu per al resultat del procés de presa de decisions

col·lectives. Aquest votant es diu votant mitjà.

2.1.2. La regla de la majoria

El problema que planteja la regla de la majoria en la presa de decisions en

contraposició amb la regla de la unanimitat és per quina raó ha de ser la ma-

joria òptima per a la major part de les decisions del comitè. Quan es requereix

l’acord d’almenys la meitat dels membres d’un comitè, és possible que s’aprovi

tant una qüestió com la seva oposada.

Referència bibliogràfica

D.�Black (1948). “The decisi-
ons of a committee using a
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La possibilitat que la regla de la majoria generi cicles ja va ser descoberta per

Condorcet (1785). Amb la teoria de l’elecció pública va ser tractada per Duncan

Black (1948). El problema de les majories cícliques es presenta quan la votació

per parells d’opcions pot conduir a un cicle sense fi, ja que la regla de la majoria

no és capaç de seleccionar un guanyador que no sigui de manera arbitrària.

Si hi ha tres votants (a, b, c) amb preferències sobre tres temes (x, y, z) tal com

apareixen en la taula:
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Un sol màxim Diversos màxims

Individu a x > y > z x > y > z

Individu b y > z > x y > z > x

Individu c x > y > z z > x > y

Amb un sol màxim: y > z encara que no hi ha unanimitat.

Amb diversos màxims: x > y > z > x > y… intransitiva: hi ha majories cícliques

i inconsistència col·lectiva.

z derrota y; y derrota z; z derrota x: en aquest cas la preferència social és un

cicle i no hi ha guanyador.

El teorema de Black determina que la regla de la majoria produeix un equilibri

quan les preferències dels votants són d’un sol màxim (single peak). Si aquestes

preferències es poden representar en una sola dimensió, aquest equilibri es

troba en el pic de les preferències del votant mitjà. En aquest cas, la preferència

del votant mitjà és la que decideix. Aquest tipus de preferències d’una sola

dimensió podrien ser les de despeses, els valors o la que es pugui donar entre

més o menys inflació en les decisions d’un comitè d’un banc central. Observeu

que aquesta dimensió única es podria interpretar com una elecció típica de

corba de Phillips entre inflació i desocupació.

L’espai polític
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Ordenació individual de les preferències

La cultura política és significativa en una democràcia per a evitar la paradoxa

del vot. La cultura política és el conjunt de normes, valors i finalitats en una

societat. La cultura política serveix per a comprendre el funcionament de la

regla de la majoria. Els ordenaments de preferències en un sol màxim signifi-

quen que hi ha un acord cultural sobre el criteri de presa de decisions, encara

que les persones difereixin en la decisió presa.

Amb més d’una dimensió en les preferències, les majories són cícliques. Amb

tres votants i dues dimensions:

Les eleccions més preferides es corresponen amb el punt de màxima saturació,

X1, X2, X3. Els cercles representen les corbes d’indiferència. L’elecció està entre

la localització del servei i el temps de prestació.
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L’ordenació de preferències dels votants és:

Votant 1 Votant 2 Votant 3

X1 X2 X3

X2 X3 X1

X3 X1 X2

No hi ha guanyador Condorcet i el teorema del votant mitjà falla quan hi ha

més d’una dimensió en l’elecció.

La manipulació de l’agenda és possible quan no hi ha un guanyador Condor-

cet. El que estableix l’agenda pot manipular el resultat amb l’ordre de votació.

Els votants podrien reaccionar enfront de la manipulació de l’agenda amb una

votació estratègica. Es pot votar per opcions prèviament derrotades mitjançant

el vot d’opcions preferides posteriorment. Per exemple z > y.

2.1.3. El “principi de la generalitat” (Buchanan-Congleton)

Buchanan i Congleton (1998) han desenvolupat el “principi de la generalitat”

per explicar el principi de discriminació que s’aplica en política quan es passa

de la regla de la unanimitat a la regla de la majoria. El principi d’“igualtat

de llibertats davant la llei” en l’àmbit jurídic es pot conculcar quan la regla

que s’aplica és la regla de la majoria en la política, ja que es pot formar una

coalició majoritària que discrimini políticament la minoria, la qual haurà de

fer front als costos derivats de la provisió de béns col·lectius. Amb la regla de la

unanimitat, una coalició majoritària no pot imposar mai les seves polítiques,

ja que aquestes són fruit del consens amb la coalició minoritària.

Segons James Buchanan i Roger Congleton, el principi de la generalitat en

dret, “la igualtat davant la llei”, permet una base per a l’extensió d’un principi

comparable per a la política. No obstant això, per què en política es permet

discriminar obertament entre persones i grups? L’explicació és que en la polí-

tica es considera diferent de la llei perquè se li assigna un objectiu social.

En els fonaments de la teoria contractual per a la legitimació de la coerció

política no hi ha ni hi pot haver un objectiu social primordial a part del que

podria representar i reflectir valors que són compartits pels participants en

última instància en el procés.

Per la mateixa raó aplicable a la llei, una política que fracassa a satisfer alguna

variant de la norma de la generalitat-igualtat no pot ser considerada legítima.

Una política discriminatòria no passa el test contractual: en equilibri i sota

el vel de la ignorància/incertesa, les persones no podrien acordar mai establir

Referència bibliogràfica
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institucions polítiques que prediguessin explícitament la discriminació en el

seu funcionament. La política de la discriminació no seria compatible amb

l’acord del criteri que determina imparcialitat o justícia.

La contribució central del càlcul del consens brinda una resposta. El criteri

wicksellià pot ser desplaçat cap a l’etapa superior o el nivell d’elecció entre

regles (constitucions). Aquesta etapa serveix per a dos propòsits analítics. Pri-

mer, elimina el requisit d’unanimitat per a l’acord dins del període d’eleccions

polítiques, d’aquesta manera es redueix substancialment la motivació perso-

nal de negociar repartiments diferencials dels guanys distributius. Tal com va

reconèixer Wicksell, qualsevol relaxació de la restricció de la unanimitat mo-

difica radicalment l’entorn estratègic; un únic jugador o participant ja no ocu-

pa una posició de vet amb relació als altres. Segon i relacionat amb el primer,

l’aplicació de la regla de la unanimitat a l’àmbit constitucional de l’elecció

entre regles actua per reduir el conflicte distributiu potencial mitjançant la

introducció necessària de la incertesa que comporta l’impacte de regles alter-

natives sobre interessos identificats de persones i grups. Per necessitat, una

elecció entre regles que són per a romandre estables al llarg del temps crea un

vel de la incertesa que fa menys probable que sorgeixin motivacions distribu-

tives explícites.

En la unanimitat s’aconsegueix el lloc òptim en què cap individu no sofreix

els costos externs de les decisions dels altres, ja que aquestes s’internalitzen

amb l’acord. El vet impedeix la unanimitat.

2.1.4. Model simplificat de coalicions majoritàries

Una persona A és membre o representant d’una coalició majoritària potencial.

La primera quantitat mesura el pagament ordinal per a un membre de A, el

segon el pagament per a un no membre de la coalició majoritària B. La majoria

té poder per a triar entre possibles estats socials, cadascun dels quals defineix

els pagaments per a tots els membres de l’estat.

L’acció política es pot prendre de manera que produeixi resultats simètrics per

a tots els membres de A en la política B. Els pagaments són positius en 1 per

a cada participant.

Sense conflicte

B

I (1, 1) II

Membres
A

III IV (0, 0)

Referència bibliogràfica
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Sense conflicte: si els pagaments en I i IV són tots els possibles, el resultat és que

A permetrà el de I. La resposta és negativa si hi ha altres opcions disponibles

que dominin els pagaments en I per a la coalició majoritària que inclou A, el

qual imposa aquesta alternativa a la no acció de IV.

Avantatge diferencial

B

I (1, 1) II (–1, 2)

Coalició majoritària
A

III (2, –1) IV (0, 0)

Avantatge diferencial: si l’acció del quadre III és una opció política, la coalició

majoritària que inclou A imposarà aquesta alternativa a la no acció de l’statu

quo (quadre IV). L’elecció política que genera un pagament simètric (quadre I)

no serà mai el resultat de l’elecció majoritària.

Solament hi ha una opció elegible. El conjunt d’opcions que podria ser poten-

cialment seleccionat sota les regles de la majoria no existeix independentment

d’aquesta regla. Es pot comparar l’elecció utilitzant la regla de la unanimitat

o de la majoria: amb la regla de la unanimitat es tria el pagament simètric del

quadre 1, i és l’única alternativa. Amb la regla de la majoria, domina el resultat

de III per als membres de la majoria que inclou A.

Encara que tingui una semblança amb el dilema del presoner no és el mateix, ja

que en el dilema hi ha una sola alternativa per triar independent de la regla en

què es fa l’elecció. En el dilema del presoner, cada individu enfronta opcions

separades i el resultat emergeix com a conseqüència de la interacció de les

eleccions separades.

En el dilema del presoner, el jugador A tria entre files i el jugador B entre co-

lumnes. El resultat sorgeix del conjunt d’eleccions de la combinació files-co-

lumnes. El resultat com a tal no és triat explícitament. Per contra, en l’elecció

política del model analitzat, els quadres de la matriu (resultats) es poden triar,

i la regla�de�decisió�determina el conjunt rellevant d’aquestes alternatives.

En el dilema del presoner els individus que anticipen la jugada (si no són cí-

nics) tendeixen a ser més cooperatius que els que mostra l’estratègia dominant

del joc. Per contra, en l’elecció política el jugador que té l’autoritat és el menys

cooperatiu.

Suma zero i suma negativa

B

I (0, 0) II (–1, 1)

Coalició majoritària
A

III (1, –1) IV (0, 0)
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Suma zero si no hi ha càrregues excessives envers els perdedors, i suma nega-

tiva en cas contrari.

Dany mutu

B

I (–1, –1) II (–2, 1)

Coalició majoritària
A

III (1, –2) IV (0, 0)

Dany mutu en períodes successius si l’activitat es polititza i les persones expe-

rimenten pèrdues d’utilitat.

Cicles majoritaris

B

W1 W0

W1 I (1, 1) II (–1, 2)

Coalició ma-
joritària

A

W0 III (2, –1) IV (0, 0)

Es considera el dilema en termes d’aportacions de treball de cada membre. W

en les files i columnes indica la quantitat de treball en setmanes per any que

proporciona cada persona. A és un membre o representant d’una coalició que

pot tenir el control sobre l’acció col·lectiva. La coalició B en podria alternati-

vament tenir el control. Una coalició o l’altra és decisiva.

La coalició A tria III, mentre que la coalició B quan és decisiva tria II. Hi ha

una rotació en l’elecció col·lectiva i no hi ha un estat social que es mantingui

estable. La solució que s’imposa és la d’off-diagonal en lloc de la diagonal.

En la diagonal nord-oest-sud-est hi ha simetria: cada part aporta el mateix

treball. Es respecta el “principi de la generalitat”.

Quan sorgeix la solució off-diagonal mitjançant la regla de la majoria, es viola

el “principi de la generalitat”, ja que no tots són iguals o no són tractats igual

perquè hi ha una coalició que aporta quantitats de treball diferents de l’altra.

2.1.5. Constitucionalisme emprenedor

Suposem que un emprenedor (no un polític de coalició) sap que, sota les re-

gles existents, la majoria pot explotar la minoria imposant un tractament di-

ferenciat. Suposem que un canvi imposa la regla de la generalitat i que un canvi

requereix la conformitat de la minoria.

Si la majoria té l’expectativa de romandre en una posició d’autoritat, cap canvi

en les regles constitucionals no pot semblar beneficiós.
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Suposem que l’emprenedor que actua per a la majoria reconeix que la rota-

ció electoral, sota les regles electorals que són constitucionals, ha de garantir

l’elevació de les majories a un estatus majoritari en períodes següents, amb la

discriminació a la majoria actual. Per tant, els guanys del període actual sor-

geixen de la discriminació de les minories.

En aquesta situació, pot ser racional per als membres de la coalició majoritària

actual donar suport al canvi constitucional que incorpora el principi de la

generalitat.

B

c d

c I (2, 2) II (–1, 3)

A

d III (3, –1) IV (0, 0)

Si s’espera una seqüència (3, –1, 3, –1, 3, –1, …), la coalició A pot preferir que

s’implementi la restricció de la generalitat, perquè així s’assegura la seqüència

(2, 2, 2, 2, …).

Si no s’aconsegueix una solució constitucional que se situï en la diagonal,

els resultats off-diagonal poden comportar una insatisfacció de la ciutadania

envers els seus representants que suporten una part important dels costos que

imposen les coalicions majoritàries que roden en el poder. Si la participació

electoral és molt baixa, la coalició majoritària pot representar “legítimament”

una minoria dels votants i la coalició minoritària no representa la majoria. En

aquesta situació es pot ser molt prop de la solució autocràtica, en la qual una

minoria s’autoatorga el poder de representació d’una majoria.

2.1.6. Autocràcia

Normalment l’elecció pública i la política econòmica constitucional s’han

concentrat en les teories de la democràcia i de la burocràcia. Tullock (1987)

es concentra en la forma de govern dominant que qualifica d’autocràcia. En

aquest llibre estudia el funcionament intern d’un govern dictatorial (no en

canvi les polítiques que adopta). Utilitzant el concepte de l’Homo œconomicus,

Tullock es concentra en els problemes que implica arribar a ser un dictador,

assegurar el control, impedir els cops d’estat i revolucions, buscar solucions a

la successió i construir i assegurar la riquesa personal. El capítol final del llibre

tracta dels límits entre autocràcia i democràcia que han d’implicar aquells que

s’haurien de desplaçar entre ambdues formes de govern. Una autocràcia és la

forma de govern jeràrquica, amb estructura autoritària i una sola persona en

el cim.

Referència bibliogràfica
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En un altre article, Tullock presenta una visió no optimista de la caiguda de

les autocràcies i apunta que “«el despotisme és en essència l’estat d’equilibri

de la societat humana”.

La major part d’explicacions sobre el creixement de les corporacions i els burò-

crates públics són les d’aconseguir recompenses no monetàries associades a la

“construcció d’un imperi”. No obstant això, algunes grans corporacions (Nis-

san, Shell, Ministeri de Defensa dels Estats Units) han estat superades en ter-

mes relatius pels imperis que van crear Alexandre el Gran o Napoleó. L’objectiu

bàsic d’aquests autòcrates devia ser maximitzar la grandària de l’estat i segu-

rament molt més.

Tullock descriu els objectius dels autòcrates o monarques:

“Primer aconseguir el poder; mantenir-s’hi, i gaudir-ne mentre es té.”

Encara que creant un imperi s’hauria de fracassar en el tercer objectiu, la ma-

joria dels autòcrates semblen satisfer-lo en perseguir la seguretat de la tinença

i un nivell de vida elevat mentre són al govern.

D’aquesta manera, segons Tullock, les autocràcies comparteixen algunes carac-

terístiques amb els sistemes electorals. Guanyar el govern i mantenir-s’hi són

els objectius bàsics dels autòcrates, i també són els dels governs democràtics.

El problema podria ser: com satisfan les preferències dels ciutadans les autocrà-

cies. Tullock observa que molts ciutadans semblen estar d’acord amb el govern

de l’autocràcia, fins i tot quan podrien preferir un sistema democràtic. Aquí

apareix el problema del free-rider: cap ciutadà no té per si mateix un impacte

significatiu en l’estructura del govern i pocs intenten canviar-ho. Tant els go-

verns democràtics com els autocràtics subsisteixen més potser per la passivitat

dels ciutadans que per la seva superioritat. Els canvis més freqüents d’una for-

ma a una altra són provocats per un poder exterior, que imposa el canvi en

l’estructura governamental.

La impossibilitat de passar d’una autocràcia a una democràcia rau en el fet que,

individualment, cada persona pot voler una democràcia i un mecanisme de

vot com a mecanisme d’agregació de preferències, no obstant això els costos

individuals d’intentar canviar l’autocràcia són molt elevats (repressió políti-

ca i costos econòmics) comparats amb els beneficis individuals molt petits i

col·lectivament difusos. Amb aquesta estructura de costos i beneficis serà molt

difícil aconseguir una coalició majoritària que pugui vèncer la coalició mino-

ritària. Alguns moviments com el del 15-M podrien ser analitzats en termes

dels costos i beneficis individuals d’aconseguir un èxit en l’acció.

Seguint l’anàlisi del principi de la generalitat una autocràcia seria una solució

comparable a la que en una democràcia una coalició majoritària imposa la

seva autoritat, amb una diferència important: en una autocràcia no hi ha pos-

Referència bibliogràfica

C. K. Rowley (1991). “Gor-
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Choice (vol. 3, núm. 71, pàg.
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sibilitats de rotació ja que no hi haurà mai eleccions que ho possibilitin. Els

resultats de la coalició majoritària anterior, ara els obtenen una minoria auto-

cràtica, que explota una majoria o fins i tot una minoria (que satisfà les prefe-

rències d’una majoria), explotant una minoria, que podria coincidir amb una

minoria electoral.

En la dècada de 1990 es va desenvolupar un debat intens sobre la relació entre

creixement econòmic i democràcia (Barro, 1994) i també extensible a les lli-

bertats econòmiques. Per a un resum de la bibliografia sobre aquest tema vegeu

Jacob de Haan (1995, 1996, 1998). En els inicis del nou mil·lenni el debat s’ha

concentrat en si són necessàries o no les reformes estructurals i institucionals

per a garantir el creixement econòmic.

Referències bibliogràfiques
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economic freedom and economic growth”, Public Choice (núm. 95, pàg. 363-380).

2.2. Cicle econòmic polititzat

Els models d’interdependència politicoeconòmica van ser iniciats per Nord-

haus (1975) encara que la noció de cicle econòmic polititzat és més antiga i es

troba en l’obra de Kalecki. L’anàlisi dels cicles de vegades es denomina poli-

mètric, ja que són models quantitatius que combinen l’anàlisi política amb la

dels resultats de la política econòmica del govern. Frey (1979) presenta un bon

resum de la interdependència politicoeconòmica.

L’anàlisi dels “cicles econòmics polititzats” (political business cycle) consisteix

a relacionar les eleccions polítiques amb les fluctuacions cícliques d’algunes

variables macroeconòmiques, com ara inflació i atur. No obstant això, Wagner

(1977) es mostra escèptic amb relació a aquest tipus de manipulació macroe-

conòmica del cicle electoral i creu que els polítics utilitzen més la manipulació

microeconòmica.

En els últims anys l’anàlisi s’ha sofisticat introduint aspectes com les fluctua-

cions preelectorals i postelectorals en inflació i instruments de política, i tam-

bé els efectes partidistes.

2.2.1. Cicles oportunistes

1)�Cicles�oportunistes�irracionals

Referències
bibliogràfiques
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El model oportunista més conegut és el de Nordhaus (1975), encara que també

ha estat desenvolupat per MacRae (1977). Consisteix en una relació de Phillips

en la qual el polític sorprèn l’electorat abans de les eleccions amb una expan-

sió per a disminuir l’atur. Se suposa que els votants tenen preferències per la

inflació o l’ocupació i les expectatives dels votants estan formades de manera

miop. Se suposa que els votants són racionals en les seves preferències però

ignorants sobre els trade-off macroeconòmics i per tant ignoren que els polítics

intenten maximitzar els seus objectius.

El supòsit dels cicles oportunistes irracionals és que les preferències es basen

en els resultats econòmics esperats (els votants són forward looking) de manera

que si l’actuació governamental és millor que l’“esperada” hi voten a favor i

si succeeix el contrari hi voten en contra. Se suposa, a més, que la formació de

l’actuació “esperada” es duu a terme per un mecanisme d’expectatives adap-

tatives, és a dir, no racionals, que els votants són miops o de poca memòria.

Els votants no recorden les polítiques econòmiques dutes a terme uns anys

enrere ni els seus efectes.

El govern actua com un maximitzador del nombre de vots i la probabilitat de

ser reelegit dependrà que trobi els nivells òptims d’inflació i ocupació per a

ser reelegit, que no coincideixen amb l’òptim macroeconòmic o regla d’or de

la política, que és aquell punt intermedi entre la tangència de les corbes de

Phillips a curt i a llarg termini i la funció agregada dels votants.

2)�Cicles�oportunistes�racionals

Referències
bibliogràfiques

W.�D.�Nordhaus (1975).
“The political business cy-
cle”. Review of Economic Studi-
es (vol. 42).
C.�D.�MacRae (1977). “A po-
litical model of the business
cycle”. Journal of Political Eco-
nomy (vol. 85, núm. 2).

Els primers models dels cicles s’estaven desenvolupant simultàniament amb

la teoria de les expectatives racionals i no van tenir en compte que els efectes

sobre l’economia real (producció i ocupació) només podien provenir de les

polítiques sorpresa no anticipades (inflació i demanda agregada). Els models

posteriors ja incorporen la racionalitat dels agents econòmics i la dels votants,

cosa que implica que no poden estar sistemàticament enganyats en equilibri.

El cicle econòmic polititzat racional, de Rogoff i Sibert (1988) i Persson i Ta-

bellini (1990), es basa en asimetries d’informació temporal sobre la capacitat

dels policy makers, els votants forward looking i les expectatives racionals en lloc

d’adaptatives. La incertesa és la que permet l’existència de cicles. Si els agents

estiguessin ben informats no hi hauria d’haver cicles o bé serien més curts i

regulars.

2.2.2. Cicles partidistes

1)�Cicles�partidistes�irracionals

Referències
bibliogràfiques

K.�Rogoff;�A.�Sibert (1988).
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Hibbs (1977) va ser qui va introduir aquest tipus de models en què es concentra

en les diferències partidistes o ideològiques. Els polítics se suposa que no són

oportunistes, és a dir, canvien la política depenent de l’obtenció de vots, sinó

que tenen una base partidista o ideològica. Els votants, al seu torn, també

tenen una posició ideològica i voten consegüentment. Els partits polítics tenen

com a objectiu guanyar les eleccions amb la finalitat de dur a terme les seves

polítiques per afavorir el seu electorat.

Pel costat dels votants, se suposa que els partidaris es divideixen per les seves

ponderacions respectives a variables com la inflació i la desocupació i que, per

tant, els seus pendents en les corbes d’indiferència en l’espai de la corba de

Phillips són diferents. Se suposa, per tant, que els votants sensibles a la taxa

d’inflació voten els partits conservadors, mentre que els sensibles a la deso-

cupació voten els partits d’esquerra. Amb una distribució normal d’ambdós

grups, hi ha un grup de votants indiferents que determinen el guanyador.

Referències
bibliogràfiques

D.�Hibbs (1977). “Political
parties and macroeconomic
policy”. American Political
Science Review (núm. 7, pàg.
1467-1487).

Hi pot haver, per tant, un cert oportunisme en el partidisme. El govern sempre

té un motiu per a deixar la seva proposta original després de guanyar les elec-

cions. Si els votants coneixen aquest desplaçament, les polítiques moderades

són menys creïbles. No obstant això, Frey i Schneider (1978b) van fer compati-

ble la teoria partidista amb l’oportunista. La idea del seu treball és que el partit

al govern persegueix les seves preferències ideològiques mentre obté resultats

favorables en les enquestes. En el moment en què la seva popularitat es dete-

riora i davant les eleccions imminents, dominen més els objectius electorals.
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Schultz (1995) va reprendre la idea de Frey i Schneider i la va presentar com

la “hipòtesi Frey-Schneider-Schultz”, i va apuntar que hi ha una relació nega-

tiva entre les possibilitats de reelecció (popularitat) i el grau pel qual el govern

s’ocupa de les manipulacions preelectorals de l’economia. Amb una populari-

tat alta, els governs assumeixen una actitud “ideològica” i, amb una popula-

ritat baixa, actuen de manera “oportunista”.

2)�Cicles�partidistes�racionals

Partint de la teoria original de Hibbs, Alesina (entre d’altres) ha desenvolupat

la teoria partidista racional del cicle econòmic polititzat. La idea bàsica dels

cicles racionals partidistes és que el lent ajust salarial i els canvis en la taxa

d’inflació associats amb canvis de govern produiran desviacions temporals de

l’activitat econòmica real respecte a la taxa natural, la qual cosa provocarà

efectes inflacionistes partidistes permanents i efectes de producció temporal.

Així, doncs, amb un govern conservador, el producte se situarà per sota de la

“taxa natural”, i en canvi si el govern és d’esquerra succeeix el contrari.

Referència bibliogràfica

K.�A.�Schultz (1995). “The
politics of the political busi-
ness cycle”. British Journal of
Political Science (núm. 25).



CC-BY-NC-ND • PID_00194318 27 Elecció pública

El que és atractiu dels cicles partidistes racionals és que cronològicament van

ser els primers a introduir expectatives racionals en els cicles polítics. Alesina

i Roubini (1992) analitzen els cicles polítics per a divuit països de l’OCDE i

arriben a les conclusions següents:

• La hipòtesi de Nordhaus sobre creixement i desocupació és generalment

rebutjada en les anàlisis empíriques.

• La inflació tendeix a incrementar-se immediatament després de les elec-

cions com a resultat de les polítiques fiscals i monetàries expansives pre-

electorals.

• Hi ha proves de diferències partidistes temporals en la producció i la deso-

cupació i diferències partidistes de llarg termini en la taxa d’inflació, més

als països on hi ha dos partits dominants (conservadors i esquerra).

• Pràcticament no hi ha diferències partidistes permanents en producció i

desocupació.

2.3. Aplicacions

2.3.1. Presa de decisions per majoria simple al Banc Central

Referència bibliogràfica

A.�Alesina;�N.�Roubini
(1992). “Political cycles in
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Economic Studies (núm. 59,
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El Banc Central Europeu (BCE), l’Eurosistema i el Sistema Europeu de Bancs

Centrals (SEBC5) són en certa manera una constitució monetària. Encara que

no sigui una constitució formal perquè són part del Tractat de la Unió Europea

(inicialment el Tractat de Maastricht i l’actual Tractat de Lisboa), es pot dir

que tenen característiques d’una constitució, perquè han estat aprovats per la

unanimitat dels estats membres i perquè estableixen una nova moneda, l’euro,

que és la utilitzada a l’eurozona.

(5)S’entén per Eurosistema el Banc Central Europeu més els bancs centrals nacionals dels
estats que formen part de l’euro. Aquesta definició adoptada pel Banc Central Europeu
ha estat introduïda en l’article 282 del Tractat de Lisboa. En canvi, el Sistema Europeu de
Bancs Centrals comprèn el BCE i tots els bancs centrals de la Comunitat Europea encara
que no formin part de l’eurozona.

Per a James Buchanan (1962), la predictibilitat és el criteri per a les constitu-

cions monetàries. Predictibilitat entesa com el valor de la unitat monetària o

recíprocament en el nivell absolut de preus. Es tracta d’analitzar, doncs, si en

el sistema de presa de decisions de l’eurozona és aplicable el criteri de predic-

tibilitat, com a criteri aplicable a les constitucions monetàries.

Referència bibliogràfica
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Nota

Aquesta part és una actualitza-
ció de part del capítol 8, “Pu-
blic Choice y las reglas de de-
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no (ed.). Madrid: Thomson Ci-
vitas.



CC-BY-NC-ND • PID_00194318 28 Elecció pública

vard University Press. Reproduït en The logical foundations of constitutional liberty, the
collected works of James M. Buchanan (vol. 1, pàg. 397-418). Indianapolis: Liberty Fund.

En aquest apartat s’exploren les conseqüències d’un sistema de presa de

decisions de la política monetària a l’Eurosistema, que es fonamenta en

l’enfocament de les preferències dels banquers centrals, és a dir, amb prefe-

rències conservadores, enteses com a preferències per l’estabilitat de preus. Els

membres del Consell del BCE han de complir el mandat de l’article 127 del

Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), que, en establir com a

objectiu prioritari l’estabilitat de preus, se suposa que reforça les preferències

conservadores dels banquers. Tenint en compte que el nombre d’estats mem-

bres de la Unió Europea que pertanyen a l’eurozona és obert, l’ampliació con-

tínua de l’eurozona6, podria donar lloc a una inestabilitat en les possibles agru-

pacions de vot dels membres del Consell de Govern del BCE, que podria afec-

tar l’objectiu de l’estabilitat de preus i el criteri de predictibilitat. No obstant

això, el fet que el mecanisme de presa de decisions sigui per majoria simple

no significa que no es puguin prendre les decisions per unanimitat, fet que ha

estat destacat en diferents ocasions.

Un tema més que cal tenir en compte en l’anàlisi de l’elecció pública per al

funcionament de l’Eurosistema és el del bicameralisme. La Unió Europea no

és un sistema bicameral, estrictament, solament hi ha una cambra, que és el

Parlament Europeu, que no té les funcions típiques d’un parlament. No obs-

tant això, si es considera el Consell de la Unió Europea, amb representants dels

governs dels estats membres, es podria considerar que la presa de decisions té

un caràcter bicameral.

(6)L’eurozona incorpora disset es-
tats membres de la UE: Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Xipre, Eslovàquia,
Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàn-
dia, França, Grècia, Holanda, Irlan-
da, Itàlia, Luxemburg, Malta, Por-
tugal.

Nota

La decisió de l’1 de desem-
bre del 2005 d’augmentar un
quart de punt el tipus d’interès
va ser presa per unanimitat,
com va destacar en conferèn-
cia de premsa el president del
BCE, Jean-Claude Trichet.

Buchanan i Tullock (1962) van plantejar el tema bicameral en la perspectiva

constitucional, i van argumentar que els sistemes bicamerals incrementen la

grandària de la majoria necessària per a aprovar una legislació. Això succeeix

si els representants de la segona cambra representen un conjunt electoral di-

ferent de la primera cambra i a més la segona cambra té poder de vet. Quan es

compleixen aquestes condicions si un grup de la primera cambra té una àm-

plia majoria, encara que no la tingui en la segona, llavors fa falta una super-

majoria perquè s’aprovi una legislació. Aquest mecanisme impedeix qualsevol

canvi per part d’una coalició majoritària i, en cas que no es produeixin cicles,

s’evita una “tirania permanent de la majoria sobre la minoria”.
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Sense considerar els aspectes legislatius del Consell i del Parlament Europeu

i la possible bicameralitat, hi ha un punt molt rellevant per a avaluar la inde-

pendència de la institució monetària. El Banc Central Europeu és molt inde-

pendent dels governs dels estats membres, possiblement el més independent

de tots els bancs centrals.

La condició d’independència l’adquireix pels tractats aprovats per unani-

mitat. En aquesta situació, qualsevol canvi en el funcionament o criteri

d’independència requereix la unanimitat dels representants dels estats mem-

Nota

Això pot ser discutible arran
de la crisi de l’euro; no obs-
tant això, fins i tot en aquest
període abunden exemples
d’independència.

http://www.ecb.int/press/pressconf/2005/html/is051201.en.html
http://www.ecb.int/press/pressconf/2005/html/is051201.en.html
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bres i, encara que no requereixi aprovació parlamentària, el dret de vet dels

estats membres a qualsevol canvi situa el BCE en una posició d’escassa vulne-

rabilitat a les decisions d’una majoria d’una cambra.

Això afecta fins i tot la política de tipus de canvi. En cert sentit, el Consell

podria prendre decisions per unanimitat sobre acords de tipus de canvi, ja que

aquesta decisió correspon al Consell, però sempre necessita arribar a un con-

sens amb el BCE compatible amb l’estabilitat de preus. Aquí es requereix la

unanimitat del Consell i del BCE, la qual cosa fa que a la pràctica l’eurozona

no tingui política de tipus de canvi, ja que el tipus de canvi depèn de la polí-

tica monetària del BCE, que està subjecta al criteri d’estabilitat de preus que

estableix l’article 127 del Tractat.

En la bibliografia econòmica sobre els problemes derivats de la inconsistència

temporal de les decisions en política monetària [Kydland i Prescot7 (1977),

Barro i Gordon (1983), Rogoff (1985), Lohmann (1992), Walsh (1995), Alesina

i Gatti (1995)], les solucions s’han inclinat per la delegació de la política mo-

netària per part del govern en una autoritat monetària independent del go-

vern. Aquesta autoritat o aquest banc central independent seria l’encarregat de

donar credibilitat a la política monetària, i evitar així l’anticipació dels agents

a les polítiques monetàries inflacionistes esperades.
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Les proves empíriques han permès contrastar, al seu torn, la validesa norma-

tiva de la delegació de la política monetària independent [Cukierman (1992),

Eijffinger i Schaling (1993), Berger, De Haan, Eijffinger (2000)]. No obstant

això, la independència dels bancs centrals depèn, segons la hipòtesi de Moser

(1999), de l’existència de dues cambres parlamentàries efectives en la presa

de decisions, que asseguren mitjançant el poder de vet d’una cambra que no

es pugui conculcar el principi d’independència del banc central. Al seu torn,

l’existència de dues cambres efectives depèn que el sistema polític sigui federal.

(7)Aquests economistes van re-
bre el premi Nobel d’economia el
2004 per les seves aportacions en
aquest camp.
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El grau de conservadorisme dels banquers centrals europeus se suposa que està

més garantit per l’article 127 del TFUE8 (que assenyala com a objectiu principal

l’estabilitat de preus) que per les preferències personals dels banquers centrals.

La independència del BCE està garantida per les normes constitutives del SEBC

i del BCE. Així, la solució de la inconsistència temporal dels polítics, mitjan-

çant la delegació de la política monetària a un banc central independent, es-

taria garantida des del punt de vista normatiu pel TFUE.

Des d’un punt de vista normatiu s’interpreta que, fossin quines fossin les pre-

ferències personals dels banquers centrals europeus sobre l’estabilitat de preus,

si aquestes fossin escassament conservadores, no seria un problema ja que

els banquers estarien sotmesos al mandat d’estabilitat de preus establert en el

TFUE. Per tant, ni tan sols en cas que les preferències dels banquers fossin pro-

peres a les dels seus bancs centrals i aquestes s’allunyessin de l’objectiu quan-

titatiu d’estabilitat de preus establert pel BCE, sempre s’haurien de prendre

decisions d’acord amb el que s’estableix en l’article 127 del TFUE. No obstant

això, el grau d’independència d’un banc central no és un bon substitut del

grau de conservadorisme dels seus banquers. És una condició necessària però

no suficient.

En aquest sentit, la posició del BCE és que els governadors dels bancs centrals

nacionals (BCN) presents en el Consell de Govern del BCE que pren decisions

no representen els seus BCN respectius i prenen les decisions de política mo-

netària considerant la zona de l’euro en conjunt:

“La situación económica de los países concretos no debería tenerse en cuenta a la hora
de votar sobre cuestiones de política monetaria que afecten a la zona del euro.”

“La estrategia de la política monetaria del Eurosistema orientada a la estabilidad”, Boletín
Mensual del Banco Central Europeo (1999, gener) (pàg. 45-57).

La independència legal és, doncs, garantida pel Tractat i els estatuts del BCE.

Els governadors dels BCN, segons aquesta interpretació, quan prenen decisi-

ons en el Consell de Govern del BCE, no haurien d’estar sotmesos al mandat

del seu Banc Central, que “no representen”. En conseqüència, des d’aquesta

perspectiva, els banquers centrals no haurien de transmetre les preferències

dels seus governs (que els han nomenat o proposat), o dels consells dels seus

bancs centrals.

(8)L’objectiu principal del SEBC
ha de ser mantenir l’estabilitat de
preus. Sense perjudici d’aquest ob-
jectiu, el SEBC ha de donar suport
a les polítiques econòmiques ge-
nerals de la Unió establertes en
l’article 3 del Tractat de la Unió Eu-
ropea.

http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/99/Fic/bm9901.pdf
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Aquesta interpretació deixa l’arbitratge entre estabilitat de preus i ocupació,

relació pròpia de la corba de Phillips, a les suposades obligacions dels ban-

quers centrals requerides pel Tractat en el seu objectiu principal d’estabilitat

de preus. Les preferències dels banquers estarien, així, aïllades de qualsevol

influència i blindades per la definició quantitativa d’estabilitat de preus, que el

mateix Consell de Govern estableix per a un període determinat d’acord amb

l’article 127 del Tractat.

No obstant això, aquesta interpretació sobre la representació que tenen, i tam-

bé el caràcter personal de les decisions que prenen els banquers centrals, és

molt discutible des del punt de vista normatiu. L’article 130 del TFUE (repro-

duït en l’article 7 dels estatuts del BCE, referit a la independència) estableix la

independència dels membres del Consell de Govern del BCE i no diu que els

banquers centrals nacionals no puguin representar els seus BCN:

“En l’exercici de les facultats i en l’acompliment de les funcions i obligacions que els
assignen aquest Tractat i els estatuts del SEBC, ni el BCE, ni els bancs centrals nacionals,
ni cap dels membres dels seus òrgans rectors poden sol·licitar ni acceptar instruccions
de les institucions i dels organismes comunitaris, ni dels governs dels estats membres,
ni de cap altre òrgan. Les institucions i els organismes comunitaris, i també els governs
dels estats membres, es comprometen a respectar aquest principi i a no tractar d’influir
en els membres dels òrgans rectors del BCE i dels bancs centrals nacionals en l’exercici
de les seves funcions.”

L’article 7 dels estatuts del SEBC i del BCE (protocol del Tractat) tampoc no

es refereix a la manca de representativitat dels banquers centrals del seu propi

banc central nacional.

No obstant això, els estatuts dels diferents bancs centrals nacionals difereixen

en el seu articulat i contingut, encara que en allò que és essencial –formes i

redacció a part– es refereixen al compliment de l’objectiu d’estabilitat de preus

en el marc del SEBC i de les determinacions del BCE.

L’article 18.c de la Llei d’autonomia del Banc d’Espanya de 1994 deia que cor-

respon al governador del Banc d’Espanya:

“Representar el Banc d’Espanya en les institucions i els organismes internacionals en els
quals estigui previst que participi i, en particular, en l’Institut Monetari Europeu i en el
Sistema Europeu de Bancs Centrals.”

Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc d’Espanya (BOE de 2). Base de dades de
legislació financera.

No obstant això, en la modificació de la Llei 12/1998, de 28 d’abril, en què

s’adapta definitivament als requisits del Tractat de la Unió, en l’article 18.d

es diu:

“Exercir la condició de membre del Consell de Govern i del Consell General del Banc
Central Europeu”.

Nota

El compromís del Consell de
Govern del BCE establert el
1998 és el de situar l’estabilitat
de preus per sota del 2% (ín-
dex harmonitzat de preus al
consum) com a mitjana de
l’àrea de la UEM a mitjà termi-
ni.

http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251
http://app.bde.es/clf_www/leyes.jsp?id=7251
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En el cas del Banc d’Espanya, finalment no hi ha referència al tema de la re-

presentació i es queda en la competència d’exercir.

En el cas del Banc de França, en l’article L 141-1 dels seus estatuts, s’estableix

que:

“El Banc de França, representat pel seu governador, vicegovernadors o qualsevol altre
membre del Consell de Política Monetària, no ha de procurar ni acceptar instruccions
del Govern ni de qualsevol altre organisme, en la realització de les tasques derivades de
la seva participació en el Sistema Europeu de Bancs Centrals.”

Encara que en aquest article queda clar qui representa el Banc de França. En

paràgrafs anteriors es fa referència a l’objectiu principal d’estabilitat de preus

i el marc de pertinença del SEBC.

En el Bundesbank, s’estableix més clarament la dependència del seu Consell

del Banc Central respecte del BCE en l’execució de la política monetària i no

parla de representació del seu president. L’article 6 estableix que el Consell:

“En la realització de les tasques dutes a terme per mitjà del SEBC, ha d’actuar d’acord
amb les directrius i instruccions emeses pel BCE. Ha de discutir les implicacions de la
política monetària, sense perjudici de la independència de les instruccions del president
en la qualitat de membre del Consell de Govern del BCE i de les provisions sobre el secret
que són aplicables al BCE.”

L’article 6 dels estatuts del Bundesbank representaria l’ideal del comportament

dels banquers centrals nacionals en l’òrgan que pren les decisions de política

monetària en el BCE, que altres BCN no estableixen de manera tan clara i

unívoca en els estatuts.

El Codi de conducta dels membres del Consell de Govern, en l’article 3.2,

primera part, determina que “els membres han d’actuar en interès general de

la zona de l’euro”.

És a dir, els banquers centrals no han d’actuar en defensa dels interessos de la

zona del banc central d’on procedeixen. Aquest criteri es podria interpretar de

manera que si els membres actuen en interès de la zona de l’euro, quan voten

han de tenir unes preferències adequades a la zona de l’euro. No obstant això,

aquesta interpretació seria molt restrictiva, ja que un banquer central és lliure

d’interpretar l’interès de la zona de l’euro de manera àmplia i considerar, per

exemple, que el nivell de preus o de desocupació del seu país forma part de

l’interès de la zona euro.
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La segona part de l’article 3.2 es refereix a les decisions preses d’acord amb

l’article 10.3 dels estatuts del BCE. En aquest cas, com que es refereix als as-

pectes financers i patrimonials del seu banc central nacional, “els governadors

poden tenir també en compte l’interès com a accionista del seu banc central

corresponent”. Així es revela el caràcter dual de la presència dels governadors

dels bancs centrals nacionals en el BCE.

La primera part de l’article destaca el caràcter personal de les decisions que

prenen en el Consell de Govern; la segona, el caràcter representatiu dels in-

teressos del seu banc. El Codi de conducta9 seria un instrument basat més en

la voluntat política que en normes imperatives, un exemple de dret suau (soft

law) que es contraposa al dret imperatiu, que encara que no té força obligatò-

ria té efectes pràctics.

Referència bibliogràfica
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(9)Vegeu Orriols Sallés (2003, pàg.
229).

El Codi de conducta seria l’únic document legal que estableix clarament el

caràcter personal de les decisions que prenen els membres del Consell de Go-

vern. Tot i que es tracti de dret suau, el Codi podria limitar el comportament

extrem dels BCN en les seves decisions, ja que la jurisprudència comunitària

ha reconegut que, sempre que s’estableixin normes de conducta, les instituci-

ons no se’n poden apartar sense precisar-ne els motius, sota pena de vulnerar

el principi d’igualtat de tracte. No obstant això, si bé el Codi de conducta pot

ser pràctic o operatiu quan s’actua de manera manifesta contra el que esta-

bleix el Codi en matèria d’interès personal i conflictes d’interessos10, o en ma-

tèria de secret professional11, difícilment es podria provar que les preferències

d’un banquer central nacional, sobre les taxes d’interès que afecten un nivell

d’inflació determinat, són preferències personals en termes de la zona euro o

en termes del territori en què opera el seu banc central.

La discussió anterior sobre els estatuts i el Codi de conducta dels BCN ha servit

per a posar en relleu les diferents interpretacions de qui representen o poden

representar els banquers centrals i que pot ser interessant per a simulacions del

seu comportament en la presa de decisions. No obstant això, tant si es consi-

deren representants dels BCN com si no, és evident que en el procés de pre-

sa de decisions els banquers hauran d’actuar independentment de qualsevol

pressió, encara que, sens dubte, d’acord amb les seves preferències i els seus

criteris personals, sempre sotmesos als requeriments establerts en el Tractat.

Des d’aquesta perspectiva, amb el requisit d’independència que estableix el

TFUE, que evita les pressions dels governs, i l’objectiu d’estabilitat de preus

que lliga de mans els banquers centrals siguin quines siguin les seves preferèn-

cies, aquests prenen decisions sobre política monetària amb un grau de con-

servadorisme que garanteix l’estabilitat de preus. El grau de conservadorisme

dels banquers és la variable clau per a explicar la possible variància del vot

en el comitè que pren decisions de política monetària. Aquesta possible vari-

ància seria funció del nombre de banquers centrals en el comitè, procedents

de països amb estructures econòmiques diferents de la mitjana de l’eurozona.

(10)Per exemple, articles 2, 3 i 4.

(11)Article 5.
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Així, s’explica la modificació dels estatuts del BCE en l’article 10.6, que esta-

bleix el nombre màxim de governadors que hauran de tenir dret a vot, amb

la incorporació d’estats a l’eurozona que ja està succeint des de l’ampliació

de la Comunitat Europea iniciada l’any 2004, i que actualment ja té vint-i-

set membres.

Encara que la modificació dels estatuts es refereix al fet que “el Consell de

Govern continuï essent capaç d’adoptar decisions amb eficàcia i rapidesa en

una zona de l’euro ampliada, independentment del nombre d’estats membres

que adoptin l’euro”, l’eficàcia i rapidesa solament es poden interpretar segons

el nombre de banquers centrals amb graus de conservadorisme diferents so-

bre l’objectiu d’estabilitat de preus, ja que, si el grau de conservadorisme fos

idèntic, la presa de decisions no seria menys ràpida i eficaç per l’augment del

nombre de membres; la regla de decisió és la de majoria simple.

D’aquesta manera, si analitzem la situació des del punt de vista de les prefe-

rències dels banquers identificades pel seu grau de conservadorisme, es po-

drien produir resultats diferents dels esperats o volguts en l’objectiu princi-

pal d’estabilitat de preus de l’article 105, i fins i tot, respecte a l’objectiu

d’estabilitat de preus quantificat en un moment determinat pel Consell de

Govern del BCE per a la zona de l’euro com a objectiu a mitjà termini.

Des del punt de vista econòmic i la normativa del Tractat, es pot analitzar el

suposat arbitratge entre estabilitat de preus i ocupació, que depèn de les prefe-

rències agregades dels banquers centrals, encara que sempre sotmès a l’objectiu

principal d’estabilitat de preus. L’article 127 del TFUE introdueix una vincula-

ció a l’article 3 del TUE.

Aquest objectiu secundari sempre es considera subordinat a l’anterior, amb la

qual cosa s’estima que el possible intercanvi en les preferències dels banquers

centrals es redueix sensiblement.

Exemple

En els estatuts del Banc de França i del Banc d’Espanya també apareix aquest intercanvi.
En el cas del Banc d’Espanya, en la Llei 12/1998 (que modifica la 13/1994), d’autonomia
del Banc d’Espanya, l’article 7.2 estableix que “sense perjudici de l’objectiu principal
de mantenir l’estabilitat de preus i del compliment de les funcions que exerceix com a
membre del SEBC en els termes de l’article 105.1 del Tractat, el Banc d’Espanya ha de
donar suport a la política econòmica general del Govern”. També en els mateixos termes
s’hi refereix l’article L 141-1 del Banc de França.

Així, doncs, els estatuts donen un marge de maniobra en el grau de conservadorisme del
banquer central, compatible amb les preferències del govern que el nomena, o fins i tot
compatible amb la situació de l’economia real del país que representa.

Referència legal

Considerant primer de la Re-
comanació del Banc Central
Europeu de Decisió del Con-
sell sobre la modificació de
l’article 10.2 dels estatuts del
Sistema Europeu de Bancs
Centrals i del Banc Central
Europeu. Diari Oficial de la
Unió Europea (7 de febrer del
2003), C29/9.
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En aquest cas i malgrat l’article 3 del TUE, es pot suposar que en el BCE no

opera el que diu Blinder (1997) quan assenyala que, en general, la prioritat

dels objectius dels bancs centrals està definida ambiguament. Per exemple, en

el cas de la Fed, el Congrés orienta els policy makers perquè persegueixin tant

la “màxima ocupació” com els “preus estables”. O el que apunta Gildea per al

cas de la Fed, en què els presidents dels districtes que formen part del Comitè

de l’Open Market estan influenciats per la salut econòmica de les seves regions

i particularment pel nivell de desocupació regional relatiu al nacional i per les

posicions actuals enfront de les volgudes en l’intercanvi de curt termini entre

inflació i desocupació.

2.3.2. Preferències dels governs i els banquers centrals de la

moneda única

Una vegada adoptat l’euro com a moneda única l’1 de gener de 1999, va acabar

el període de coordinació de les polítiques monetàries a la UEM. A partir de

llavors hi ha una política monetària única, que és decidida per majoria simple

en el Consell de Govern del BCE i aplicada pel Comitè Executiu. Aquesta po-

lítica és la del votant mitjà en el Consell de Govern. No obstant això, la possi-

bilitat de conflicte en el si del Consell de Govern existeix. Una possibilitat que,

irònicament, es deu en part a la importància del votant mitjà. Encara que en

els primers anys de funcionament del BCE sembla que les decisions es prenen

per consens (unanimitat), no hi ha cap raó per a pensar que no hi haurà dis-

sensions com ocorre en altres comitès de presa de decisions de bancs centrals.

Referència bibliogràfica
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Segons Alesina i Grilli, com que la política monetària és decidida pel “membre

mitjà del Consell”, no importa la intensitat de les preferències de cada gover-

nador en la decisió de la política. Per aquesta raó, un país no té un incentiu es-

tratègic d’amagar les seves preferències i nomena un governador amb un “grau

de conservadorisme” que minimitza una funció de pèrdues per al seu país12.

(12)Aquesta funció pot ser del tipus , en què b és el grau de
conservadorisme, p la taxa d’inflació i (y – y*) és la diferència entre el nivell d’output del
país i el nivell objectiu d’output, que pot ser dels països de la Unió amb més output, o el seu
propi objectiu amb l’expressió de les seves preferències expansives. També s’ha demostrat
que el grau del conservadorisme del banquer central nomenat per agents racionals pot
dependre del grau de flexibilitat del mercat. Així, com més rígid és el mercat de treball,
menys conservador és el banquer central nomenat (Waller, 1992).

Així, un país que tingués relativament variacions petites en el seu producte

i una correlació baixa entre el seu producte i el de la UE hauria d’escollir un

banquer central amb preferències expansives. Això seria així perquè un país

amb aquestes variacions en el seu producte tendiria a necessitar menys esta-

bilització i un amb una correlació baixa del seu producte respecte del de la UE

també preferiria menys estabilització del BCE.

En aquest mateix sentit, un país que tingués un producte que varia relativa-

ment molt i una correlació alta amb relació al de la UE tendiria a escollir un

banquer central amb preferències relativament expansives. En aquest supòsit,
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el comportament estratègic en el nomenament d’un banquer central per part

de cada país seria consistent o inconsistent temporal, respectivament, segons

la “distància econòmica” del seu país a la mitjana de la UE.

Com a conseqüència d’això, la possibilitat emergeix del fet que les preferències

dels BCN en el Consell poden divergir de les del votant mitjà. Una divergèn-

cia persistent d’una minoria donaria com a resultat el que Buchanan (1954)

anomena la tirania permanent de la minoria per la majoria, una cosa que podria

produir el descontentament d’aquesta minoria. La intensificació d’aquest des-

contentament al llarg del temps i la seva possible externalització podria afec-

tar la credibilitat del BCE i, en definitiva, la seva capacitat d’aconseguir el seu

objectiu principal: l’estabilitat de preus.

Aquests conflictes es podrien reduir si la UEM fos una unió política, en la qual

es pogués fer front a les divergències reals, o xocs asimètrics, amb estabilitza-

dors fiscals. No obstant això, com que la UEM no és una unió política, es poden

produir situacions de conflicte depenent de la persistència de les divergències

i el pes dels divergents en el Consell.

Aquest tipus de problemes es poden il·lustrar en el cas d’Espanya, país amb una

elevada divergència real (taxa d’atur) respecte de la mitjana de la UE, mitjan-

çant una funció de pèrdua proposada per Blinder (1997), que pondera d’una

manera particular les desviacions quadràtiques de la desocupació i la inflació

respecte dels seus valors objectiu.

Nota

Sobre això, Gildea troba que els presidents dels districtes que formen part del Comitè
de l’Open Market estan influenciats per la salut econòmica de les seves regions i particu-
larment pel nivell de desocupació regional relatiu al nacional i per les posicions actuals
enfront de les volgudes en l’intercanvi de curt termini entre inflació i desocupació.
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en què el paràmetre β és inferior a la unitat. Això significa que petites desvia-

cions de u respecte a u* (és a dir, de la taxa d’atur real respecte del seu objectiu)

estan més penalitzades que petites desviacions de π respecte π* (és a dir, de la

taxa inflació respecte al seu objectiu). Si aquesta funció13 fos acceptable, sig-

nificaria que quan un país té una bona convergència nominal (taxa d’inflació

propera a la mitjana de la UE), encara que tingués una petita desviació en la

taxa d’atur, els electors situarien l’objectiu en la mitjana de la UE, especialment

si aquesta fos inferior a l’estatal. Aquesta última desviació seria més castigada

electoralment que la primera. Davant aquesta situació, cal esperar que el ban-

quer central nomenat tingui unes preferències conservadores, especialment

quan la decisió per majoria simple en el Consell de Govern del BCE fa que el

govern no tingui incentiu estratègic per a amagar les seves preferències?

(13)Blinder reconeix que aquesta
formulació no és convencional,
almenys amb relació a la funció
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Davant aquest dubte, es pot afirmar que la independència “legal” del banquer

central, i el mandat estatutari a favor de l’estabilitat de preus, operen a favor

de la consistència temporal de les seves preferències. D’altra banda i com as-

senyala Blinder, en general la prioritat dels objectius dels bancs centrals estan

definits ambiguament. Per exemple, en el cas del Fed, el Congrés orienta els

policy makers perquè persegueixin tant la “màxima ocupació” com els “preus

estables”.

2.3.3. Costos nacionals de la política monetària única amb

banquers amb preferències

A continuació, examinarem els costos per als països que estan sota una política

monetària única.

Considerem una corba de Phillips típica que relaciona la inflació (π) amb la

desocupació (u) a la UEM i un país membre ith:

(1)

i

(2)

en què vE i vi són els xocs en una unió i un país (UEM i el país i, respectivament).

Les preferències dels decisors del BCE i del país ith sobre les taxes de desocupa-

ció i inflació en el seu electorat són determinades per les funcions de pèrdua

següents:

(3)

i

(4)

en què b reflecteix el grau del conservadorisme dels policy makers. Suposem

que , , , , ,  i ,  és la ta-

xa natural de desocupació a la UEM i el país i, respectivament. Dit d’una al-

tra manera, encara que tant els banquers centrals com els decisors nacionals

no vulguin la inflació, els últims estan més disposats a intercanviar una mica

d’inflació per aconseguir taxes de desocupació inferiors.
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Si el decisor del país i pogués controlar la política monetària de manera autò-

noma, llavors escolliria la taxa d’inflació que minimitza la funció de pèrdues

esperada següent:

(5)

El comportament optimitzador dels decisors nacionals, subjecte a les restricci-

ons de l’estructura de l’economia, produeix les taxes d’inflació i desocupació

següents:

(6)

i

(7)

en què  i per a .

Quan el país i participa a la UEM i la política monetària és executada pel BCE,

llavors les pèrdues esperades són:

(8)

que és el resultat de minimitzar l’equació (3). La política monetària única im-

plica una taxa de desocupació uniforme a la UEM. Les pèrdues esperades del

decisor nacional, quan la política monetària és autònoma, són:

(9)

Els costos esperats dels decisors nacionals al país i amb relació a la política

monetària única (és a dir, la pèrdua d’autonomia en la política monetària) són

determinats per E(Ci), que és la diferència entre les pèrdues esperades al país

i quan la política monetària executada pel BCE i les pèrdues esperades per al

país i quan la política monetària s’executa de manera autònoma:

(10)

A continuació, examinarem com els costos del país i de disposar d’una política

monetària única executada pel BCE depenen de les diferències amb relació a

la taxa de desocupació tolerable (volguda / objectiu polític) entre els decisors

nacionals i el BCE, i les diferències amb relació als graus d’aversió a la inflació

(b). El mateix procediment es pot aplicar per a examinar el cost d’un país i de
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la política monetària única deguts a les diferències dels xocs externs entre el

país i i la UEM o les diferències en la manera com la política monetària afecta

la taxa de desocupació al país i en comparació de la UEM.

1)�Diferents�b

Suposem que l’estructura econòmica del país i és representativa de la UEM. És

a dir, aquest país està sotmès als mateixos xocs que la UEM ( ), la

política monetària afecta la taxa de desocupació de manera similar al país i i a

la UEM ( ), la taxa natural de desocupació al país i és la mateixa per a

la UEM ( ), i les preferències dels decisors nacionals sobre la taxa de

desocupació són les mateixes que les del BCE ( ). L’única diferència és

que els decisors nacionals prefereixen una flexibilitat més gran en la política

monetària. En altres paraules, aquests consideren el BCE massa conservador.

Aquesta diferència entre el BCE i els decisors nacionals amb relació al seu grau

de conservadorisme és ( ). Llavors:

(11)

Com més gran és el grau de conservadorisme percebut, més elevats són els

costos de la política monetària única percebuts pel país i.

2)�Diferents�θ

Es considera la possibilitat que encara que el BCE i els policy makers nacionals

tinguin les mateixes preferències amb relació a l’intercanvi de l’estabilitat de

preus estiguin en desacord sobre l’objectiu de la taxa de desocupació. Per tant,

ara , però . Aquesta situació pot sorgir tant perquè la UEM no

és homogènia estructuralment i la taxa natural de desocupació objectiva del

BCE és superior a la taxa natural de desocupació al país i, com perquè la taxa

natural de desocupació pot ser intolerable (políticament inacceptable) pels po-

licy makers d’aquest país. Aquesta diferència en les preferències és determinada

per , i assumim que el BCE és lliure de qualsevol biaix expansionista, és

a dir, . Llavors tenim:

(12)

És a dir, com que els increments de reflecteixen les preferències dels po-

licy makers nacionals per una taxa natural de desocupació inferior (suposant

que ), els costos percebuts pels policy makers del país i per la pèrdua

d’autonomia de la política monetària també augmenten.
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2.3.4. L’estabilitat de preus: vectors d’independència i

conservadorisme

En general, en la bibliografia sobre el tema es considera que la independència

del banc central i el grau de conservadorisme coincideixen. S’entén per con-

servadorisme la preferència per l’estabilitat de preus i independència del banc

central, com el mecanisme institucional que evita la “inconsistència tempo-

ral” dels polítics que condueix a polítiques inflacionàries. Així, formalment,

l’estabilitat de preus s’hauria de considerar un vector, resultat de dues varia-

bles: el nivell d’independència institucional i el grau de conservadorisme.

En aquesta secció es desenvolupa l’anàlisi normativa del procés de presa de de-

cisions en política monetària en l’Eurosistema i la seva relació amb l’objectiu

d’estabilitat de preus. Es discuteix si el requisit d’independència i l’objectiu

d’estabilitat de preus són suficients per a garantir una política monetària

que assoleixi efectivament l’objectiu d’estabilitat de preus. En aquesta anà-

lisi es considera la hipòtesi que independència i conservadorisme són du-

es variables relacionades encara que no la mateixa i que, per tant, un ni-

vell d’independència més gran no garanteix per si sol un grau de conserva-

dorisme més gran o viceversa. En qualsevol cas, es considera que el nivell

d’independència legal s’estableix de manera institucional i per tant és important

en el seu disseny; no obstant això, el grau de conservadorisme dels banquers és

una manifestació o representació de les seves preferències individuals o perso-

nals i per això és difícil tractar-lo en el disseny institucional. No obstant això,

aquesta dificultat no significa que no s’hagi de considerar en el disseny insti-

tucional. Tot el contrari, ja que el grau de conservadorisme com a resultat de

la regla de decisió és més important que la variable d’independència.

El resultat final o grau de conservadorisme de les decisions del Banc Central

és el del votant mitjà que representa tots els membres del Consell de Govern

quan prenen les decisions mitjançant la regla de majoria simple. El votant

mitjà és rellevant, tant quan el Consell defineix quantitativament l’objectiu

d’inflació mitjana a la UEM a mitjà termini, com quan pren decisions sobre el

tipus d’interès que suposadament ha de ser coherent amb l’objectiu d’inflació

establert.

Referència bibliogràfica
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dence”. Working paper (núm.
2353). CEPR.

El problema que es planteja és el resultat del votant mitjà atès el possible com-

portament estratègic dels banquers centrals a l’Eurosistema que pot coincidir

poc o molt amb el comportament ideal, encara que res no indica que es pugui

donar exactament en aquest punt. Aquest comportament ideal es podria ex-

pressar com la combinació òptima λ�b*, que reflectiria una preferència elevada

per l’estabilitat de preus.

En la perspectiva de l’ampliació, i també dels nomenaments i de la renovació

del Consell de Govern del BCE fixada estatutàriament, pot sorgir el problema

que, atès el nivell d’independència representat per la variable λ, hi hagi la

possibilitat d’una estabilitat o inestabilitat més gran en la variable b, com a

Referència bibliogràfica
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resultat de la variància de les preferències dels i banquers centrals membres del

Consell de Govern representants dels BCN, quan prenen decisions per majoria

simple.

L’anàlisi es concentra en els aspectes següents:

• La independència del banc central (o el seu índex quantitatiu λ) és deter-

minada de manera institucional o més estrictament pel TFUE. Més que una

variable, és una restricció que no es pot variar a curt termini i menys en els

sistemes bicamerals efectius (Moser). En aquest sentit, atès que el Tractat és

aprovat per la regla d’unanimitat, és molt més difícil canviar la restricció

d’independència, més, fins i tot, que en un sistema bicameral efectiu. Fins

i tot com més gran és el nombre de membres de l’Eurosistema, per tant de

la UE, més difícil és aconseguir la unanimitat per canviar l’statu quo.

Referència bibliogràfica
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• El grau de conservadorisme b és una variable que depèn de les preferències

individuals dels banquers centrals i es pot entendre que l’aversió a la infla-

ció està vinculada al grau de conservadorisme monetari dels governs que

han nomenat els seus banquers respectius (Berger, De Haan, Eijffinger).

En el cas del BCE, aquesta vinculació dels BCN hauria d’ocórrer mentre

coincideixen en el temps de mandat el banquer i el govern que l’ha no-

menat. En el BCE podem dir que hi ha una bi que representa el grau de

conservadorisme per a cada banquer central i una altra, bE, que representa

el grau de conservadorisme del conjunt del Comitè Executiu del BCE, que

disposen de sis vots en el Consell de Govern i un grau de conservadoris-

me que hauria de ser idèntic i ajustat a l’objectiu principal d’estabilitat de

preus establert, encara que els membres de l’executiu del BCE tenen una

llibertat d’acció total respecte de les seves preferències individuals i no es-

tan obligats a una disciplina de vot. Addicionalment, el grau del conser-

vadorisme bE del Comitè Executiu hauria de representar el votant mitjà

del Consell de Govern, tant per evitar desviacions en l’objectiu d’inflació

establert com per evitar situacions de crisi quan la proposta del Comitè

Executiu no coincideix amb el resultat de la votació per majoria simple.
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• Independència i conservadorisme constitueixen un vector (λ�b) que dóna

com a resultat una combinació òptima des del punt de vista de les deci-

sions que minimitzen una funció de pèrdues dels governs14 (que, al seu

torn, nomenen o proposen els banquers centrals).

En el cas del BCE cal tenir en compte la decisió dels membres del Comitè

Executiu del BCE, que han estat nomenats per unanimitat dels governs en

el Consell Europeu i la seva independència és garantida per la no revocació

del seu nomenament, que té un mandat de vuit anys sense possibilitat de

ser renomenat.
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(14)Aquesta funció pot ser del tipus Λ = (1/2)(y – y*)2 + (1/2) b p2, en què b és el grau de
conservadorisme, p la taxa d’inflació i (y – y*) és la diferència entre el nivell d’output del
país i el nivell objectiu d’output, que pot ser dels països de la unió amb més output, o el
seu propi objectiu amb l’expressió de les seves preferències expansives.

• Si el nivell d’independència està donat, el grau de conservadorisme del

BCE dependrà de les decisions preses per majoria simple en el Consell de

Govern. La seva posició en el procés de decisió cal valorar-la en termes del

teorema del votant mitjà. Després, si les alternatives es poden ordenar en

l’eix horitzontal, de manera que les preferències dels votants són d’un sol

màxim, llavors per a un nombre imparell de votants l’equilibri és el punt

ideal del votant mitjà (Black). En el cas del BCE, amb la inclusió de l’article

10.6 en els seus estatuts, el nombre de vots és com a màxim de vint-i-un.

Nota

Fins que no s’aconsegueixi aquesta situació el president del Consell i del BCE té vot de
qualitat en cas d’empat amb la finalitat d’arribar a resultats d’imparells de votants.
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• Hi podria haver comportaments estratègics dels governs que nomenessin

banquers poc conservadors amb la finalitat de fer front a les limitacions

de política fiscal quan aquesta és substitutiva de la política monetària (i la

monetària no depèn dels governs), i intentar així que el votant mitjà es

desplaci cap a posicions menys conservadores (Alesina i Grilli). Aquest cas

podria succeir com a conseqüència de les limitacions del Pacte d’Estabilitat

i Creixement, en el maneig de la política fiscal a cada país membre de

l’eurozona.

Nota

Atès que la política monetària és decidida pel “membre mitjà del Consell”, no importa
la intensitat de les preferències de cada governador en la decisió de la política.

• Com a conseqüència del punt anterior, si es poden formar majories poc

conservadores o si el votant mitjà es desplaça cap a posicions menys con-

servadores, el grau de conservadorisme b resultant en el BCE pot ser inesta-

ble malgrat l’objectiu prioritari d’estabilitat de preus que estableix l’article

127 del TFUE. Si hi hagués una variància elevada en el grau de conserva-

dorisme bi dels BCN, el nivell d’independència institucional del BCE no

seria prou garantia de credibilitat i predictibilitat en el maneig de la polí-

tica monetària.

En el cas del BCE, un cop fixat el nivell d’independència institucional pel

TFUE, amb una regla de presa de decisions per majoria simple i un vot mino-

ritari del Consell Executiu, amb majoria de banquers centrals nomenats per

governs de països amb estructures econòmiques (corbes de Phillips) molt di-

ferents i en conseqüència amb preferències sobre la inflació diferents, és ne-

cessària una solució normativa per a estabilitzar el grau de conservadorisme

b resultat de la decisió del Consell de Govern, siguin quins siguin els bi dels

banquers centrals.
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Així, en les diferents combinacions entre els nivells d’independència λ i el grau

de conservadorisme b, hi ha diferents possibles vectors el resultat dels quals

sempre és una política monetària amb un grau resultant de conservadorisme

diferent. Mantenint fix o donat el nivell d’independència i variable el grau

de conservadorisme, també obtenim resultats diferents. Per exemple, per a

qualsevol nivell d’independència, hi poden correspondre diferents graus de

conservadorisme sempre compatibles amb aquest nivell d’independència. La

independència sempre importa, excepte en el cas en què b�=�0, que significa

que les preferències del banquer central coincideixen amb les del govern (i les

del govern són poc conservadores). Després, com més proper sigui b de zero,

menys important és el grau d’independència del Banc Central.

El mateix succeeix per a la variable del nivell d’independència. Si , signifi-

ca que el Banc Central no és independent; llavors no importen les preferències

sobre l’estabilitat de preus del banquer central, ja que com que el banquer no

és independent, el govern imposarà les seves preferències. El grau de conser-

vadorisme sempre serà el que tingui el govern. Per tant, com més a prop sigui

λ de zero, no importa que el banquer central sigui molt conservador.

En conseqüència la independència del Banc Central és important, però és més

una condició necessària que suficient. Per això, el disseny institucional d’un

banc central l’ha d’incloure des de l’inici i garantir-la mitjançant un mecanis-

me bicameral amb poder de vet. No obstant això, el disseny institucional d’un

banc central ha de buscar mecanismes per evitar la variància del grau de con-

servadorisme dels banquers centrals si es vol aconseguir la predictibilitat de

la política monetària.

Relacions entre independència i grau de conservadorisme en un banc central federal amb membres representatius i el consell
executiu en minoria sota la regla de majoria simple

El nivell d’independència d’un banc central reflecteix la independència del

banquer central del seu govern.
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El grau de conservadorisme reflecteix l’aversió a la inflació del banquer central

o del govern.

Hi ha un nivell òptim d’independència i conservadorisme determinat per la

combinació  que minimitza la funció de pèrdues del govern.

El nivell d’independència per si sol no garanteix l’estabilitat de preus; un cert

grau de conservadorisme sí.

Quan b = 0 el banquer central té la mateixa aversió a la inflació que el govern.

En aquest cas, la independència del banquer central no importa.

Quan  el banquer central no és independent. En aquest cas, el grau de

conservadorisme del banquer central no importa.

Si les decisions són preses per un comitè per majoria simple llavors  repre-

senta el votant mitjà entre els i banquers centrals que representen els BCN i els

vots dels membres del Comitè Executiu, les preferències del qual representem

per .

En aquest cas, com més gran és el nombre de banquers centrals i diferents pre-

ferències bi, el votant mitjà s’allunya del grau de conservadorisme  sempre

que  representi la posició més conservadora.

Això també funciona i pot ser fonamental en la determinació del nivell

d’inflació objectiu quantitatiu.

Algunes anàlisis empíriques s’han referit a la diferència en el vot en el Federal

Open Market Committee de la Fed i a la dificultat de la presa de decisions

consensuades. L’absència d’informació sobre la presa de decisions en el Con-

sell de Govern del BCE impedeix de moment una anàlisi empírica sobre les

diferents preferències dels banquers centrals. Tanmateix, això no és un impe-

diment per a l’anàlisi normativa del BCE. Les raons que apunta Krause tant

per a la “dissidència” en el vot com per al consens en la Fed són les següents:

la dissidència, més gran en els representants regionals, s’explica per la defensa

dels interessos de les economies o els grups d’interès dels districtes que repre-

senten, mentre que el consens o proximitat cap al votant mitjà (més gran en

els membres del Board of Governors) s’explica per les seves preferències per a

fer una “carrera”, o política o d’alt funcionari, amb la qual cosa és preferible

votar prop dels interessos de la presidència.

2.3.5. La presa de decisions en el BCE amb l’ampliació de

l’eurozona

Modificació� de� l’article� 10� dels� estatuts� del� SEBC� i� del� BCE� davant

l’ampliació�de�la�UE
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En la presa de decisions per majoria simple en el Consell de Govern del BCE,

s’hauria pogut produir una situació complexa en la mesura que augmentessin

el nombre de membres del Consell amb l’adopció de la moneda única. Amb

l’ampliació de la Unió Europea i la incorporació posterior a la moneda única,

el Consell de Govern podria assolir una composició de més de trenta membres

amb dret a vot, la qual cosa hauria disminuït l’eficàcia en la presa de decisions.

Per aquesta raó, l’article 5 del Tractat de Niça no modifica la composició del

Consell de Govern del BCE, però introdueix la possibilitat de modificar les

normes relatives a la presa de decisions per majoria simple referides en l’article

10 dels estatuts del BCE. Això s’incorpora en el Tractat de Lisboa (art. 10.2 dels

estatuts del BCE, en el protocol annex al Tractat).

Referència bibliogràfica

J.�Bacaria;�G.�E.�Chortareas;
A.�P.�Kyriacou (2002). “En-
largement and the European
Central Bank”. A: B. Steunen-
berg (ed.). Widening the Euro-
pean Union: Politics of institu-
tional change and reform. Lon-
dres: Routledge.

Amb relació al problema de la presa de decisions en el BCE i a la grandària del

seu Comitè especialment davant l’ampliació de la UE i la nova entrada d’estats

membres a l’eurozona i en el BCE, alguns autors ho han analitzat en termes del

resultat del votant mitjà en un comitè que pren decisions per majoria simple.

De Grauwe (2002) analitza els problemes que es poden derivar de l’ampliació

quan el votant mitjà s’allunya de la posició del Comitè Executiu i aquest té

dificultats per a obtenir els vots necessaris per a establir la seva estratègia, i

quantifica les preferències dels banquers sobre el tipus d’interès mitjançant

la fórmula de Taylor. Bacaria, Chortareas i Kyriacou han arribat a la mateixa

conclusió partint d’un model teòric basat en el Barro-Gordon, en el qual els

banquers centrals difereixen o en el grau de conservadorisme o en l’objectiu

de desocupació a l’eurozona quan els països tenen estructures econòmiques

diferents. Amb la reforma del sistema de vot aquest problema queda clarament

resolt.

Referència bibliogràfica

J.�Bacaria;�G.�E.�Chortareas;
A.�P.�Kyriacou (2002). “En-
largement and the European
Central Bank”. A: B. Steunen-
berg (ed.). Widening the Euro-
pean Union: Politics of institu-
tional change and reform. Lon-
dres: Routledge.

En la perspectiva de l’ampliació de la UE i l’augment previsible dels estats

membres de la UEM i del nombre de governadors en el Consell de Govern

del BCE, el Tractat de Niça, en l’article 5, va modificar l’article 10 dels esta-

tuts del SEBC i del BCE, i afegeix l’article 10.6 que permet modificar el que

disposa l’article 10.2 relatiu al sistema de votació del Consell de Govern del

BCE, incorporat posteriorment al Protocol (núm. 4) del Tractat de Lisboa. Per

desenvolupar l’article 10.6, el BCE va presentar una recomanació15 al Consell,

el qual reunit en la seva formació de caps d’estat i de govern va adoptar la

Decisió17 de modificació de l’apartat 2 de l’article 10 dels estatuts del BCE. La

Decisió del Consell d’acord amb l’article 5 del Tractat de Niça va requerir el

dictamen previ de la Comissió Europea18 i del Parlament Europeu16.

(15)Recomanació del Banc Central
Europeu de Decisió del Consell so-
bre la modificació de l’article 10.2
dels estatuts del Sistema Europeu
de Bancs Centrals i del Banc Cen-
tral Europeu. Diari Oficial de la Unió
Europea (7 de febrer del 2003),
C29/9.

(16)Informe sobre la proposta de
Decisió del Consell sobre la modi-
ficació de l’article 10.2 dels esta-
tuts del Sistema Europeu de Bancs
Centrals i del Banc Central Euro-
peu. Document de Sessió. Final
A5-0063/2003.
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(17)Decisió del Consell, reunit en la seva formació de caps d’estat o de govern, de 21 de
març del 2003, sobre la modificació de l’apartat 2 de l’article 10 dels estatuts del Sistema
Europeu de Bancs Centrals i del Banc Central Europeu (2003/223/CE). Diari Oficial de la
Unió Europea (1 d’abril del 2003), L83/66.

(18)Dictamen de la Comissió. Recomanació del Banc Central Europeu (ECB/2003/1), de
3 de febrer del 2003, amb vista a una decisió del Consell relativa a una modificació de
l’article 10.2 dels estatuts del Sistema Europeu de Bancs Centrals i del Banc Central Eu-
ropeu (de conformitat amb l’article 10.6 dels estatuts).

L’essència de la modificació és que, amb la finalitat d’evitar una disminució de

l’eficàcia en la presa de decisions en el BCE, davant l’ampliació de la UE, quan

el nombre de membres de l’eurozona augmenti substancialment, el nombre

de governadors amb dret a vot haurà de ser inferior al nombre total de gover-

nadors en el Consell de Govern.

El nombre de governadors dels BCN amb dret a vot no ha d’excedir els quinze,

i el nombre total de vots en el Consell de Govern és de vint-i-un.

Decisió del Consell, 21 de març de 2003:

Article 1. L’apartat 2 de l’article 10 se substitueix pel següent: “Cada membre del Consell
de Govern disposa d’un vot. Des del moment en què el nombre de membres del Consell
de Govern excedeixi els vint-i-un, cada membre del Comitè Executiu disposa d’un vot, i
el nombre de governadors amb dret a vot és de quinze.”

El nombre total de vint-i-un vots en el Consell de Govern, en la reforma que

s’ha dut a terme, significa introduir un sistema de rotació en l’exercici del vot.

Els governadors s’han de distribuir en grups en els quals tenen el dret a vot

amb diferents freqüències, de manera que es garanteixi que les decisions del

Consell de Govern siguin representatives de l’economia de la zona euro en

conjunt.

Amb aquesta reforma, apareix el discutit o discutible factor de “representació”

dels governadors dels BCN de què hem tractat anteriorment. En la recoma-

nació del BCE al Consell, s’insisteix que el resultat de les decisions sigui re-

presentatiu de l’economia de l’eurozona. No obstant això, també s’afirma en

l’exposició de motius que, per a aconseguir la representativitat, el sistema de

rotació ha de distingir entre els governadors per la freqüència amb la qual tin-

guin el dret de vot, de manera que els governadors dels estats membres amb

economies de més grandària tinguin dret a vot amb més freqüència que els

governadors dels estats membres amb economies de menys grandària.

En l’exposició de motius, es vol aclarir el factor de representativitat, sense que

es reconegui aquesta representativitat:

“Encara que la introducció del concepte de representativitat comporta una desviació de les
normes de votació vigents en el Consell de Govern, respon exclusivament a la necessitat
de moderar els efectes de l’ampliació en l’adopció de decisions pel Consell de Govern.”

Quins efectes de l’ampliació s’han de moderar en l’adopció de decisions? En-

cara que no es digui, els únics efectes que cal moderar com a conseqüència de

l’ampliació i l’augment del nombre de governadors amb preferències i graus de

Nota

Cal que el Consell de Go-
vern continuï essent capaç
d’adoptar decisions amb efi-
càcia i rapidesa en una zona
de l’euro ampliada, indepen-
dentment del nombre d’estats
membres que adoptin l’euro.
Decisió del Consell, 21 de
març del 2003.
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conservadorisme diferents són els efectes del possible allunyament del votant

mitjà de la posició del Comitè Executiu relativa a la política monetària que se

suposa que està d’acord amb l’objectiu d’estabilitat de preus. Es tracta d’evitar

l’augment de la variància del grau de conservadorisme dels BCN representats.

Els governadors s’han de distribuir en grups segons la classificació dels estats

membres corresponents als seus BCN, classificació que es basa en un índex de

dos components: la participació de l’estat membre respectiu i) en el producte

interior brut total a preu de mercat dels estats membres, ii) en el balanç agre-

gat total de les institucions financeres monetàries dels estats membres. Al PIB

a preu de mercat s’hi assigna un pes de 5/6, i al balanç agregat total de les

institucions financeres monetàries s’hi assigna un pes d’1/6.

Referència legal

Decisió del Consell, 21 de
març del 2003, article 1.

Atès que el primer grup té cinc governadors dels BCN els estats membres dels

quals tinguin les participacions més grans de la zona euro amb quatre vots,

aquest grup hauria de representar l’àncora nominal del sistema, o almenys un

grup de governadors que tenen un grau de conservadorisme molt proper al

del Comitè Executiu.

En la primera fase (amb més de quinze governadors i fins a vint-i-dos), en el

segon grup hi ha els altres governadors, que comparteixen onze vots. És a dir,

quan hi hagi vint-i-dos governadors, el segon grup tindrà disset governadors

amb onze vots.

En la segona fase (quan el nombre de governadors excedeixi els vint-i-dos),

els governadors es distribueixen en tres grups. El primer grup té cinc governa-

dors amb quatre vots. El segon grup té un nombre de governadors igual a la

meitat del nombre total, amb vuit vots (per exemple, quan hi hagi vint-i-cinc

governadors en total, el segon grup tindrà tretze governadors). El tercer grup

té els restants governadors amb tres vots (segons l’exemple anterior, el tercer

grup tindrà set governadors).

El sistema de vot del BCE amb l’eurozona ampliada és el de rotació asimètrica,

la principal crítica del qual és la complexitat de la seva aplicació pràctica, que

està encara per definir i accentuarà l’opacitat del funcionament del Consell

de Govern del BCE. No obstant això, atès que les expectatives d’ampliació de

la UE i en conseqüència de l’eurozona van ser paral·leles al disseny del funci-

onament institucional de l’Eurosistema, difícilment va ser previsible un altre

funcionament. Fins i tot inicialment, es pensava en una eurozona de nucli dur

en una Europa a dues velocitats. Amb aquest sistema de vot, el pes ponderat

de les decisions és superior en el grup de països amb més pes econòmic. No es

pot afirmar, no obstant això, que un pes econòmic més gran s’hagi de corres-

pondre amb un grau de conservadorisme més elevat en la presa de decisions.

En aquest procés de reforma explicat, cal tenir en compte que s’introdueix una

pròrroga, per decisió de 18 de desembre del 2008, del Consell de Govern del

BCE, en el sentit que es pot ajornar el sistema de rotació fins que el nombre de

Nota

Per a garantir que la freqüèn-
cia de vot dels governadors
del primer grup no és inferi-
or a la dels del segon grup, els
del primer grup tindrien tran-
sitòriament una freqüència del
100%.

Nota

Amb la precaució que per evi-
tar que els governadors d’un
grup tinguin una freqüència
de dret a vot del 100% el Con-
sell de Govern pot decidir tam-
bé que s’ajorni la introducció
del sistema de rotació fins que
el nombre de governadors ex-
cedeixi els divuit.



CC-BY-NC-ND • PID_00194318 48 Elecció pública

governadors en el Consell excedeixi els divuit. Això ha estat incorporat en els

estatuts del Banc Central Europeu del Tractat de Lisboa. Amb la incorporació

de l’estat membre de l’Eurosistema, que fa el nombre de disset governadors

(any 2011), es continua aplicant el sistema anterior sense rotació.

2.3.6. Model de preferències enfront de conservadorisme amb

països amb estructures econòmiques dispars

El problema que s’ha analitzat es refereix al de les votacions en el BCE, en

el supòsit que les preferències dels banquers del Consell de Govern tinguin

alguna cosa a veure amb la situació dels estats membres o regions amb diferent

estructura econòmica respecte de la de la UEM en conjunt. La proximitat cap al

grau màxim de conservadorisme (b�=�1) dependrà del fet que el votant mitjà se

situï en aquest punt. Així mateix, la proximitat cap al mínim conservadorisme

(b�=�0) dependrà també del votant mitjà. Llavors, el votant mitjà depèn del

fet que les preferències de la majoria de votants se situïn cap a un punt o un

altre i això dependrà de les corbes de Phillips dels països que representin els

governadors i en la mesura que aquestes corbes de Phillips influeixin en les

seves preferències. També pot dependre dels comportaments estratègics dels

governs quan nomenin els governadors nacionals i també de les oportunitats

dels banquers centrals per a ocupar en el futur un lloc destacat en l’executiu

(en aquest cas i seguint Krause, els governadors situaran el seu vot proper a les

preferències del president, és a dir, les conservadores d’acord amb l’objectiu

quantitatiu d’inflació a mitjà termini definit pel Consell de Govern i d’acord

amb el mandat del Tractat).

Com que les preferències i el vot dels banquers nacionals depenen de tantes

variables, el problema del Consell de Govern del BCE és el d’estabilitzar bMV,

cap a un punt proper a la unitat representatiu de l’objectiu quantitatiu definit.

No obstant això, en el Consell de Govern en el qual es defineixi l’objectiu

d’inflació a mitjà termini, bMV hauria de representar la posició del Comitè

Executiu bE i ser coherent amb l’objectiu principal d’estabilitat de preus de

l’article 105 del Tractat.

Analitzant les conseqüències del diferent grau de conservadorisme en la polí-

tica monetària amb relació a una funció de pèrdues dels polítics o del banquer

central podem interpretar dos casos: els costos en termes d’una funció de pèr-

dues del país i de disposar una política monetària única executada pel BCE

depenen de les diferències amb relació a la taxa de desocupació tolerable (vol-

guda / objectiu polític) entre els decisors nacionals i el BCE, i les diferències

amb relació als graus d’aversió a la inflació (b). El mateix procediment es pot

aplicar per a examinar el cost d’un país i de la política monetària única degut

a les diferències dels xocs externs entre el país i i els de la UEM o les diferències

en la manera com la política monetària afecta la taxa de desocupació al país

i en comparació de la de la UEM.

Referència bibliogràfica
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El primer cas, amb països semblants estructuralment a la mitjana de la UEM,

és quan els graus de conservadorisme (b) dels banquers centrals són diferents

i les preferències dels decisors nacionals sobre la taxa de desocupació són les

mateixes que les del BCE ( ). L’única diferència és que els decisors na-

cionals prefereixen una flexibilitat més gran en la política monetària. En altres

paraules, aquests consideren el BCE massa conservador. Aquesta diferència en-

tre el BCE i els decisors nacionals amb relació al seu grau de conservadorisme

és ( ).

No hi ha cap raó per a pensar que els graus de conservadorisme dels banquers

centrals siguin necessàriament idèntics. En qualsevol cas, és el Consell de Go-

vern del BCE qui estableix la definició quantitativa d’estabilitat i aquesta repre-

senta el votant mitjà en el moment en què es pren la decisió. En conseqüència,

la variació del punt del votant mitjà dependrà en gran manera del fet que la

majoria de vots s’estabilitzi en un grau de conservadorisme proper a la unitat

i per a això fa falta que la majoria de vots del Consell de Govern s’aproximin a

les preferències del Comitè Executiu. Això serà possible sempre que els governs

en el Consell Europeu estiguin disposats unànimement a nomenar membres

del Comitè Executiu del BCE amb un grau de conservadorisme superior al seu

( ). Com més gran és el grau de conservadorisme percebut, més elevats

són els costos de la política monetària única percebuts pel país i.

En el segon cas, es considera la possibilitat que, encara que el BCE i els ban-

quers nacionals tinguin les mateixes preferències amb relació a l’intercanvi de

l’estabilitat de preus, estiguin en desacord sobre l’objectiu de la taxa de deso-

cupació. Per tant, ara , encara que . Aquesta situació pot sorgir

tant perquè la UEM no és estructuralment homogènia, especialment les regi-

ons dels estats de la UEM, com perquè la taxa natural de desocupació objecti-

va del BCE és més gran que la taxa natural de desocupació al país i o d’una

regió del país i. Atès que la taxa natural de desocupació pot ser intolerable

(políticament inacceptable) pels banquers centrals d’aquest país o pels repre-

sentants de les regions en el mateix BC del país (amb representació regional

en el Consell del BC del país).

Aquesta diferència en les preferències és determinada per  i assumim que

el BCE és lliure de qualsevol biaix expansionista, és a dir, . En conseqüèn-

cia, com que els increments de  reflecteixen les preferències dels banquers

nacionals per una taxa natural de desocupació inferior (suposant que ),

els costos percebuts pels banquers centrals del país i per la pèrdua d’autonomia

de la política monetària també augmenten.

El que importa en aquest cas no són tant les preferències finals dels banquers

centrals com el procés pel qual s’arriba a aquesta preferència i l’estabilitat

d’aquesta preferència. En el cas de països territorialment grans en PIB i en po-

blació, l’important del procés federal bicameral no és, com conclou Moser,

Nota

Se suposa que per a defi-
nir l’objectiu quantitatiu
d’estabilitat de preus, establert
actualment en el 2%, s’ha de
votar segons el que s’ha esta-
blert en el mecanisme, ja que
en cas contrari es conculca-
ria el principi de representati-
vitat que es vol que sigui de
l’economia de l’eurozona en
conjunt.
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l’estabilitat del nivell d’independència, que seria una condició necessària, sinó

l’estabilitat en el grau de conservadorisme com a condició suficient (sigui quin

sigui el grau de conservadorisme).

El sistema federal bicameral efectiu, com a poder compensador i de veu bottom

up, proporciona una representació legítima i única dels presidents dels bancs

centrals amb territoris grans, amb independència del seu grau de conservado-

risme (resultat del votant mitjà en el Consell del seu BC). Aquest procés de pre-

sa de decisions basat en la veu (quan el nombre de regions amb vot dissident

és inferior al de regions amb estructura econòmica semblant a la UEM) permet

establir un votant mitjà proper a la unitat, alhora que permet que s’articulin

mecanismes fiscals de compensació regional a escala nacional, amb la finalitat

d’evitar que les diferents θ es tradueixin en molt diferents b.
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3. Mida i límits del govern

3.1. La teoria de la captura de rendes i dels grups de pressió

El govern pot ajudar a crear, augmentar o protegir la posició monopolista de

determinats grups. Si ocorre això el govern augmenta les rendes de monopoli

dels grups afavorits a costa dels compradors del grup de béns o serveis. Les

rendes de monopoli que el govern pot ajudar a proporcionar representen el

valor del premi perseguit, i les activitats dutes a terme per a aconseguir aquestes

rendes es coneixen en la bibliografia econòmica amb el nom de captura de

rendes (rent-seeking).

El primer a discutir l’existència de la captura de rendes va ser Tullock (1967) i

Anne Krueger (1974) va utilitzar el terme rent-seeking per a descriure l’activitat.

El que bàsicament va proposar Tullock és que el cost total dels monopolis,

els aranzels i els delictes estan representats no sols pel triangle, anomenat de

Harberger, sinó per tot el rectangle que representa la transferència de renda

neta en la bibliografia econòmica convencional. En conseqüència, la pèrdua

o el malbaratament social és superior a l’estimat pel triangle de Harberger ja

que s’ha d’addicionar l’àrea que representa el rectangle o part d’ell. En la teoria

del monopoli el triangle mesura la pèrdua d’eficiència i el rectangle representa

una redistribució pura de la renda.

Si el monopoli és atorgat pel govern, el monopolista que obté avantatge de

la concessió i pot invertir recursos per augmentar la probabilitat d’obtenir el

monopoli. Tullock va observar que aquests recursos invertits poden constituir

el cost social del monopoli que s’afegeix al triangle de benestar.

Referències
bibliogràfiques

G.�Tullock (1967, juny).
“The welfare cost of tariffs,
monopolies, and theft”. Wes-
tern Economic Journal (núm.
5, pàg. 224-232). Versió cas-
tellana en ICE (1980, gener).
A.�O.�Krueger (1974, juny).
“The political economy of
the rent seeking society”.
American Economic Review
(núm. 64, pàg. 291-303). Ver-
sió castellana en ICE (1980,
gener).



CC-BY-NC-ND • PID_00194318 52 Elecció pública

El rectangle de Tullock enfront del triangle de Harberger

Determinar quina part del rectangle és la que es pot considerar captura de

rendes té certa dificultat. Tullock ho reconeix en l’article “On és el rectangle”,

en què diu:

“He argumentat que el desenvolupament del monopoli, aranzel o altres privilegis espe-
cials impliquen normalment la inversió de recursos. No hi ha cap raó per la qual aquests
recursos haurien de rebre un rendiment superior que els recursos invertits en altres acti-
vitats; per tant el rectangle, que representa el rendiment d’aquests recursos, hauria de ser
més o menys igual que la quantitat de recursos invertits. En altres paraules, el malbara-
tament social del rent-seeking és molt més gran que el que els estudis previs han indicat.
Tot això és teòricament correcte, però com que sóc la persona que ha escrit més sobre
aquest tema, i que ha escrit l’article original, estic pertorbat per la dificultat de trobar
qualsevol cost real mesurable del rectangle.”

G. Tullock (1997). “Where is the rectangle”. Public Choice (núm. 91, pàg. 149-150). Tuc-
son: University of Arizona, Department of Economics.

És clar per a Tullock que el malbaratament social produït per les activitats de

captura de rendes és molt important; no obstant això, reconeix la dificultat

d’aquest mesurament. Malgrat la simplicitat conceptual de la teoria de la cap-

tura de rendes, el més difícil, i per això és el seu punt feble des del punt de

vista teòric i quantitatiu, és identificar el que significa en volum la captura

de rendes.

La concessió del monopoli no és gratuïta, la transferència de renda té un cost

d’oportunitat per a aconseguir-ho; per això Buchanan identifica tres tipus de

despeses de captura de rendes:

1)�Els�esforços�i�despeses�dels�receptors�potencials�del�monopoli. Els que

esperen aconseguir el monopoli gasten per aconseguir-lo (temps, recursos hu-

mans, consultories, fins i tot suborns).

Referència bibliogràfica

J.�M.�Buchanan (1980).
“Rent seeking and profit se-
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2)�Els�esforços�dels�alts�funcionaris�per�a�obtenir�o�cedir�davant�les�despe-

ses�dels�receptors�potencials. Els funcionaris que tenen en les seves atribuci-

ons les de concedir el monopoli han d’utilitzar una part del temps a pensar i

desenvolupar estratègies per a veure com cedeixen davant els que liciten pel

monopoli.

3)�Distorsions�en�tercers�induïts�pel�mateix�monopoli�o�el�govern�com�a

conseqüència�de�l’activitat�de�captura�de�rendes. Les distorsions en tercers

podrien ser del tipus windfall rents, és a dir, rendes inesperades o no buscades

que es produeixen quan el ciutadà votant troba posicions de renda a partir de

la regulació existent. En cas que inverteixi recursos en les activitats per produir

una regulació determinada també hi hauria una pèrdua social, ja que el temps

dedicat a la cerca de les normatives existents amb la finalitat de capturar rendes

tampoc no genera riquesa.

En la teoria de la captura de rendes, el suborn en si mateix no s’ha de veure

com una pèrdua.

El suborn és simplement una redistribució dins de la transferència. La pèrdua

social a l’hora de donar o rebre un suborn prové del cost de transacció que

implica proporcionar el suborn: la minuta del gestor, dels advocats i el temps

i diners dels buròcrates que competeixen per a la promoció que els situa en

la posició de rebre els suborns. La idea de malbaratament social és confusa,

especialment quan es confonen els conceptes ètics (suborn) amb els econò-

mics (transferència pura de renda). És el mateix que succeeix amb el robatori

en l’exemple de Tullock. El robatori és èticament reprovable quan econòmica-

ment és tan sols una transferència de renda. En absència de drets de propietat,

no existeix el robatori ni l’expropiació. El malbaratament social del suborn (i

del robatori) ocorre quan els agents gasten recursos per evitar i incrementar les

activitats, depenent del costat en què es troben. Els delinqüents poden trans-

ferir una part de la renda capturada als altres en forma de suborns a l’autoritat.

El malbaratament social no està en el suborn, sinó en el fet que les autoritats

com a funcionaris públics dediquen una part de les seves activitats a rebre

suborns i no a perseguir els delinqüents, que és la seva funció.
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El malbaratament social pot procedir, doncs, del cost d’oportunitat d’aquestes

rendes (suborn) si s’haguessin fet servir en una altra activitat de caràcter pro-

ductiu. Entès així, segons Congleton, el cost social (Sc) total de la captura de

rendes està definit per:

Sc = (H + C) + (L – C) = H + L

En què H és el triangle de Harberger, C el cost directe d’aconseguir el monopoli,

L el benefici (cost d’oportunitat de la inversió alternativa) a C.
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Des d’aquest punt de vista, el cost total social és igual als costos directes

d’obtenció de la renda més els costos d’oportunitat dels recursos alternatius

invertits en l’obtenció de la renda. D’aquesta manera, les rendes del monopo-

li es dissipen totalment per les despeses malgastades socialment per a captu-

rar-les.

La bibliografia sobre la captura de rendes ha desenvolupat diferents supòsits

sobre el comportament dels cercadors per avaluar l’impacte de la captura de

rendes:

1) Entrada lliure i “capturadors de renda” neutrals respecte del risc. S’inverteix

la quantitat I per a obtenir la renda potencial R. Si tots els “cercadors de renda”

tenen les mateixes rendes inicials, cadascun triarà invertir la mateixa quantitat

I, que tindrà la mateixa probabilitat de guanyar la renda.

Si l’entrada en la captura de rendes és lliure, l’entrada continuarà fins al punt

que el nombre de cercadors de renda, n, és tal que l’ingrés esperat d’un cercador

de renda iguala el d’un no cercador de renda.

(13)

de la qual cosa se segueix que:

(14)

i així:

(15)

L’entrada continua fins al punt que el nombre de capturadors de renda és tal

que la quantitat total invertida en la captura de rendes dissipa totalment les

rendes que es poden percebre.

Amb capturadors de renda neutrals respecte del risc, la quantitat invertida en

la captura de rendes s’expandeix fins a igualar la quantitat total de les rendes,

fins i tot quan el nombre de capturadors de renda és fix. Considerem S la

quantitat total invertida en la captura de rendes i I la inversió d’un capturador

de renda determinat. La probabilitat de la seva captura R és I/S i el guany

esperat per a la inversió d’una unitat monetària addicional és simplement R/

S. Aquesta relació supera R�>�S, i així la inversió s’expandeix fins a S�=�R.

Amb capturadors de rendes neutrals respecte del risc la renda es dissipa total-

ment i equival a la inversió total per a obtenir la renda.

Referència bibliogràfica

D.�C.�Mueller (2003). Public
Choice III. Cambridge: Cam-
bridge University Press.



CC-BY-NC-ND • PID_00194318 55 Elecció pública

2) Aversió al risc. Hillman i Katz il·lustren els efectes de l’aversió al risc pels

cercadors de renda suposant que cada individu té una funció d’utilitat loga-

rítmica. En aquest cas, els cercadors gasten menys que el valor de la renda

disponible.

Relaxant qualsevol dels supòsits de competència perfecta, de lliure entrada, i

oportunitats d’inversió simètriques, el resultat és inferior a la dissipació total

de les rendes, com es podria esperar. Quan el joc està més manipulat a favor

d’uns quants jugadors, els altres troben menys profitós invertir-hi.

La quantitat de la renda dissipada depèn de la relació entre la quantitat que

un únic cercador de renda inverteix i la probabilitat de capturar la renda. El

supòsit implícit sembla que la probabilitat de capturar la renda és lineal amb la

quantitat invertida, com succeeix, per exemple, quan la probabilitat de captura

iguala la proporció de la inversió total en la captura de rendes.

Amb aversió al risc el malbaratament a causa de la captura de rendes és inferior.

3) Premi a qui inverteix més. Si per a la concessió de R, s’atorga R al cercador

de renda que fa la inversió més gran I. Si les altres inversions són fixes, el

cercador sempre invertirà lleugerament més que la inversió més elevada feta

per qualsevol altre cercador de renda fins al punt que I�=�R. Es podria establir

una competència per a fer la inversió més gran I, fins que els fons agregats

invertits en la captura de rendes fossin a prop de nR. En aquest punt, tots

els cercadors de renda s’haurien de retirar i la concurrència hauria de tornar

a començar. No hi ha estratègies de Nash en equilibri perfecte per a aquest

joc, però els discontinus rendiments creixents a escala generen el perill que les

inversions agregades superin molt la renda potencial per guanyar.

En aquest cas, les activitats de captura de rendes podrien ser superiors a la

transferència de renda i el rectangle.

3.1.1. Com es pot evitar la captura de rendes?

Des d’un punt de vista pràctic, la millor manera i la més simple d’evitar els

problemes de captura de rendes és no crear les institucions que generen ren-

des, és a dir, les regulacions i agències reguladores que condueixen a la captura

de rendes. Algunes organitzacions internacionals es podrien considerar desin-

centivadores de la captura de rendes.
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Rodney Smith aplica els cànons de public choice (l’individualisme metodològic,

els incentius importen, la captura de rendes, les regles de decisió importen i el

control de l’agenda) en els acords internacionals.

La captura de rendes en aquest context significa que les persones i les organit-

zacions gasten recursos per influir en l’elecció de les regles i afectar-ne la situ-

ació amb un conjunt de regles determinat. Inverteixen en diligències per in-

fluir en la presa de decisions formals i en advocats per desafiar l’administració

de les regles.

No obstant això, amb governs que es coordinen a escala internacional, o que

col·ludeixen enfront dels grups de pressió, seríem a prop del cas proposat per

Hillman i Katz d’aversió al risc. Els grups de pressió trobarien poc profitós in-

vertir en activitats de captura de rendes, ja que uns pocs jugadors (els governs)

manipulen el joc i disminueixen les possibilitats de guany. En aquest cas, les

organitzacions de coordinació internacionals podrien ajudar a disminuir el

malbaratament social dels capturadors de renda.

3.1.2. Grups de pressió i proteccionisme

D’acord amb T. D. Willet (1995):

“La política comercial, especialment el cas de protecció d’indústries individuals, és un
exemple perfecte de beneficis fortament concentrats i costos de protecció molt difusos,
i en conseqüència és una font substancial d’incentius per als grups de pressió.”

En referir-nos a les diligències o al lobby dels grups de pressió, s’ha de recor-

dar l’aportació de Mancur Olson en la lògica de l’acció col·lectiva (1965), que

explica per què els grups de pressió més forts són els grups que defensen els

seus ingressos o rendes (per exemple, indústries, sindicats) i els més febles, els

que defensen les despeses (com els consumidors). Encara que potencialment

aquests últims són més potents en nombre d’adherents potencialment interes-

sats. Això és així, perquè el cost individual de fer lobby és inferior a l’ingrés

esperat en el primer cas, i és superior en el segon cas.

Quan ens referim a la coordinació o cooperació internacional en polítiques

comercials, tant en l’àmbit multilateral com bilateral, la pregunta que ens in-

quieta és la de Bruno Frey (1984): per què donada la situació no tenim més

proteccionisme? Per això Willet explica que el debat en el camp del comerç

internacional està entre establir quotes, contingents o restriccions voluntàri-

es i establir aranzels. No podem arribar a una conclusió de per què no tenim

més proteccionisme. Efectivament, l’eficiència en els aranzels és més gran que

l’alternativa de les restriccions quantitatives, és a dir, menys costosa. No obs-

tant això, mentre que les quotes generen costos econòmics més alts que els

seus aranzels equivalents, també tendeixen a generar unes rendes més eleva-

des per als interessos protegits (dels quals tenen la quota assignada), de mane-

ra que no és clar que els costos de les quotes per unitat monetària de renda

transferida siguin sempre superiors als seus aranzels equivalents en termes de
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renda dissipada o malbaratament. De la mateixa manera que és correcte argu-

mentar que les restriccions voluntàries quantitatives a l’exportació tendeixen

a transferir rendes als exportadors, tampoc no vol dir que és necessàriament

ineficient, ja que pot operar com un mecanisme de compensació internacio-

nal implícit, per reduir la probabilitat de guerres comercials. La qual cosa no

significa que no tinguin costos de benestar mesurats pel triangle de Harberger

o malbaratament mesurat pel rectangle.

Així, podem relacionar els aspectes relatius a les polítiques comercials i a la co-

ordinació internacional en aquestes polítiques. Igual que en altres capítols de

la coordinació, podem establir que un argument a favor de la coordinació de la

política comercial és evitar o disminuir el risc de guerres comercials, amb grans

costos per al conjunt de la societat. Des d’aquest punt de vista, l’Organització

Mundial de Comerç (OMC) i el seu predecessor, el GATT, tenen un gran paper

ja que influeixen en les formes proteccionistes adoptades de manera coordi-

nada, enteses com un conjunt de regles que ordenen el joc del comerç exte-

rior. Joc en el qual, sens dubte, intervenen un gran nombre d’actors i agents

amb interessos contraposats en un mateix estat. El conflicte entre partidaris

del proteccionisme i del lliurecanvisme solament el poden resoldre els estats

amb coordinació i cooperació amb altres estats.

3.1.3. Aplicacions

El�risc�de�proteccionisme�amb�la�crisi�global

Amb l’inici de la crisi, el G-20 i l’FMI19 van alertar del risc de proteccionisme

comercial. A la fi del 2010, amb la política d’expansió quantitativa (QE2) dels

Estats Units el problema del proteccionisme es va traslladar a l’anomenada

guerra de divises i les devaluacions competitives (reunió dels ministres de Fi-

nances i governadors dels Bancs Centrals a Gyenongju, Corea, 23 d’octubre

del 2010). La depreciació del dòlar és un argument per a la Xina per a no re-

valuar la seva moneda.

(19)Open Markets Would Support
Rebound in Trade in 2010, IMF
Survey in line, January 13, 2010.

D’altra banda, algunes economies emergents (Brasil) han introduït restricci-

ons als moviments de capital per evitar la revaloració de les seves divises, que

podria afectar el seu camí de creixement econòmic.
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3.2. Teoria econòmica de la burocràcia

3.2.1. Teoria sobre el desenvolupament de la despesa pública:

de la “llei” de Wagner a la teoria de la democràcia i la

burocràcia

El 1883 A. Wagner va destacar la tendència creixent de les despeses públiques

amb relació al PIB (se suposa que en termes relatius). No obstant això, la llei

de Wagner, és una llei com alguns la denominen?

Una de les qüestions que cal preguntar-se és si la “llei” de Wagner té un caràcter

tecnològic (és a dir, inevitable i independent del marc social) o un caràcter

social (solament determinada pel marc social). Si la llei de Wagner fos evitable

es podria anar cap a un sector públic menys creixent?

Si bé l’augment de les despeses públiques amb relació al PNB ha crescut molt

des del segle XIX, això se sol explicar com a conseqüència de les despeses de de-

fensa i també de la necessitat d’un volum d’inversions important en determi-

nats projectes (ferrocarrils) que no podien ser abordats per iniciativa privada.

De vegades, l’explicació és una barreja de les dues, militar més inversió pública

per raons estratègiques. Tanmateix, això pot explicar el salt en el creixement

encara que no la tendència.

Peacock i Wiseman el 1961 van criticar la generalitat de la llei de Wagner i van

introduir la seva hipòtesi d’efecte de desplaçament (displacement effect).

El model de William Baumol de la malaltia de costos (Baumol’s disease) proposa

una naturalesa tecnològica de la llei de Wagner. La base del model és que els

governs proporcionen bàsicament serveis en lloc de béns als ciutadans. Com

que la producció de serveis té increments de la productivitat inferiors que la

producció de béns, aquesta és la causa de l’augment de la despesa pública.

A llarg termini, el sector serveis seria més treball-intensiu que el sector indus-

trial.

L’increment dels costos del sector públic s’explicaria per causes tecnològiques

i no per causes institucionals (ineficiència). Encara que el sector públic fos poc

eficient això no explicaria l’augment dels costos.

Però el model de Baumol no és suficient per a explicar per què els ciutadans

demanen més serveis malgrat l’augment de costos. Això cal explicar-ho o com-

plementar-ho amb teories que expliquin el caràcter social del procés polític,

com ara la teoria de la democràcia i la de la burocràcia de l’enfocament de

l’elecció pública.
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3.2.2. El model de Baumol-Oates

La malaltia de costos dels serveis personals l’analitza A. Peacock.

 és l’ouput del govern produït amb un nivell constant de productivitat del

treball ( ), en què t és el temps.

 és la productivitat del sector privat que creix de manera exponencial (en

què r = taxa de creixement), i produeix també un creixement exponencial en

l’output del sector privat, .

Llavors:

(16)

D’aquí s’obté la relació entre l’output del govern i l’output total ( ) representat

per la fórmula derivada de (16):

(17)

quan 

Suposem que la despesa del govern en béns i serveis ( ) és igual als costos del

treball per a produir l’output del govern i que la taxa de salari (w) és la mateixa

per al sector privat que públic.

La despesa privada en béns i serveis ( ) és igual als costos del treball per a

produir l’output.

Llavors:

(18)

La relació entre la despesa del govern i el total ( ) és, si :

(19)

Si se suposa per simplificar que l’oferta de treball és constant i .
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De (17) es deriva que, com que t tendeix a infinit, llavors amb una oferta

constant de treball l’única manera que la relació entre l’output del govern ( )

i l’output total ( ),  és transferint treball del sector privat al

sector públic.

No obstant això, el procés, atesos els supòsits del model, com el treball, es

transfereix a usos menys productius; llavors amb una taxa de salari cons-

tant (w), la relació entre la despesa del govern i la despesa total, , ha

d’augmentar, fins i tot si el govern no produeix directament però té el com-

promís de finançar serveis personals.

Aquesta proporció és clara en (19) amb t tendint a infinit; llavors  augmenta

mentre que  és constant.

En altres paraules, si els béns i serveis del govern en termes reals es mantenen

com una proporció fixa dels béns i serveis totals en termes reals, la despesa

del govern amb una proporció de la despesa total ha d’augmentar al llarg del

temps.

Aquest augment dels serveis públics serà finançat amb impostos.

Peacock també es pregunta si és veritat que el benestar públic i els serveis de

medi ambient són treball-intensius. Per exemple, gran part del treball de ser-

veis de revisió mèdica (medicina preventiva) pot ser fet mitjançant ordinador

amb una reducció substancial dels costos de producció del servei.

3.2.3. La moderna teoria econòmica de la burocràcia (William

Niskanen)

La moderna teoria econòmica de la burocràcia, desenvolupada inicialment per

William Niskanen, ofereix una explicació de l’augment de la despesa pel costat

de l’oferta. El nucli bàsic de l’oferta es produeix en l’“agència” i el buròcrata

es troba entre el polític representant i la despesa pública, i ocupa una posició

monopolista quant a informació.

El comportament i els incentius del buròcrata estan en la maximització del

pressupost amb la finalitat d’augmentar el poder, el prestigi i la influència

entre altres arguments de la seva funció d’utilitat.

Relació costos i beneficis marginals en la situació competitiva, monopolista

i burocràtica:

• Producció eficient competitiva: 

On C' són els costos marginals i B', els beneficis marginals.

• Producció monopoli: 

Nota

Observeu que, a causa dels su-
pòsits, el model de Baumol no
canvia si considerem el sec-
tor privat dividit en produc-
tor de béns i de serveis; en
aquest cas el finançament és
mitjançant els preus. Enca-
ra que aparentment tot seria
igual, la intervenció burocrà-
tica i l’endogenització del seu
comportament podrien gene-
rar resultats diferents, ja que
el model de Baumol no té en
compte l’eficiència del produc-
tor.
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On I' són els ingressos marginals.

• Producció unitat burocràtica o agència:  o , en què

Xc,  es dóna ineficiència per excés però al mínim Cme possible es

manté l’eficiència tècnica.

On Ct són els costos totals; Bt, els beneficis totals; Cme, els costos mitjans,

i Bme, els beneficis mitjans.

• El funcionari tindrà un comportament monopolista envers el polític o el

representant polític, en particular si el polític té desconeixement sobre

la tecnologia (o la corba de costos marginals) o el polític maximitza una

funció d’utilitat en què no hi ha un argument de rendició de comptes amb

els seus votants.
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3.2.4. Extensions i aplicacions de la teoria de la burocràcia a les

decisions d’organitzacions no lucratives

El�mercat�d’altruisme

Per a una teoria del comportament de les organitzacions no lucratives (ONL),

Steinberg planteja l’anàlisi de les diferents funcions objectiu de les ONL, que

a diferència de les lucratives no poden acumular beneficis ni distribuir-los en-

tre els seus socis o propietaris. Aquesta funció objectiu estaria situada entre

la funció maximitzadora del pressupost (Tullock-Niskanen) de la burocràcia i

en la maximitzadora de la producció de les despeses utilitzades per al “servei

benèfic”.

en què:

k: paràmetre de la funció objectiu

x: recursos exògens de l’organització

F: despesa utilitzada en la cerca de recursos (fundraising)

C: contribucions rebudes que són funció de F

Quan k = 0, , en què es maximitza l’ingrés brut o pressupost.

Si k = 1, , en què es maximitza l’ingrés net obtingut

de les campanyes de cerca de recursos. Com que es considera que l’ingrés net

disponible es destina totalment a la provisió de servei, aquest cas es correspon

amb la maximització del servei. En aquest cas, s’hauria de donar plena satis-

facció als donants si el servei prestat fos eficient.

Quan  la situació seria entre els dos objectius.

k és el donatiu�marginal�de�la�cerca�de�recursos i és el paràmetre que revela

la funció objectiu de l’ONL. D’aquesta manera, una ONL maximitzadora del

pressupost augmenta la seva despesa en cerca de recursos, F, mentre el produc-

te marginal del donatiu no sigui negatiu, però una maximitzadora del servei

assegurarà que el rendiment marginal sigui superior al cost marginal de la seva

obtenció. Així la cerca de recursos és un instrument per a la provisió de serveis

(i no un objectiu en si mateix). En conseqüència, la maximització del pressu-

post, a diferència de les agències burocràtiques, no implica un malbaratament

de recursos.

Referència bibliogràfica
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Les ONL actuaran maximitzant el pressupost o maximitzant el servei depe-

nent de la seva funció objectiu, però també de la utilitat dels donants en cada

donació. Aquesta, al seu torn, dependrà de la utilitat marginal del donant en

cada donació, que, al seu torn, dependrà de si és un donant individual o públic

i de la informació que tingui el donant sobre l’eficiència del servei prestat.

Exposem diversos casos:

• El donant privat fa una donació monetària costosa (per exemple, una do-

nació directa, que és un percentatge apreciable de la seva renda) i n’espera

una utilitat elevada que es caracteritza per l’eficiència del servei. El donant

en demana informació i rebutjarà les ONL que maximitzen el pressupost.

Per a això la rendició de comptes de les ONL, la publicitat, la competèn-

cia és important perquè la persona altruista dipositi el seu donatiu en una

ONL de confiança.

• El donant privat fa una donació de poc cost (per exemple, dóna roba mig

usada de poc valor al mercat i el cost de la donació és equivalent a l’esforç

de portar-la a la deixalleria). El donant troba una gran utilitat en aquesta

donació i no es preocupa per l’eficiència del servei. L’OLN pot actuar com

a maximitzadora del pressupost i dedicar més despesa a la cerca de recursos

que al servei. No obstant això, al mercat de l’altruisme hi ha organitzaci-

ons que funcionen amb voluntariat, generalment associades a organitza-

cions religioses, que minimitzen les despeses de gestió, i competeixen amb

organitzacions clarament maximitzadores del pressupost que es lucren de

la perspectiva de baix cost de la donació i utilitat elevada del donant.

• El donant públic fa una donació monetària costosa (per exemple, en ter-

mes pressupostaris, el 0,7% del PIB) i està sotmès al monitoratge o avalua-

ció parlamentària de l’eficiència de la seva donació. El parlament controla

a quina ONL atorga l’execució de l’acció i com actua aquesta ONL amb

relació a la seva funció objectiu, maximitzant el servei que arriba al bene-

ficiari.

• El donant públic fa una donació monetària de poc cost (pot ser 0,7% del

PIB, el mateix valor que en l’anterior, pot comportar percepcions diferents

des del punt de vista del control de l’elector) perquè el parlament no con-

trola l’eficiència de la donació i el donant té costos positius en el seu con-

trol que no milloren la seva utilitat (per exemple, electoral). En aquest cas,

el comportament de l’ONL dependrà de si mateixa, encara que pot ser més

fàcilment maximitzadora del pressupost.

• El donant és una corporació privada per a la qual el mecenatge, a més de

comportar una reducció d’impostos, la seva aportació a la cultura consti-

tueix un senyal, és a dir, atorga un prestigi, dóna publicitat a l’empresa.

Si l’objectiu és la reducció d’impostos pot ser en un cas com l’anterior. Si
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l’objectiu és el prestigi i fins i tot publicitat pot ser en un cas similar al del

donant públic controlat, ja que l'interessa l’eficiència de la donació.

En els casos 1 i 2 la competència entre ONL succeeix clarament al mercat. En

els casos 3, 4 i fins i tot 5, poden ocórrer al mercat polític amb fortes distorsions

i ineficiències, si el control polític no és eficaç.

3.3. Aplicacions

3.3.1. La malaltia de costos dels serveis personals de Baumol,

aplicada en diferents contextos

El mecenatge cultural és un altre dels casos que entraria en la consideració del

fracàs del mercat i de la possibilitat d’un mercat de l’altruisme que suplís la

intervenció directa o productiva de l’estat. S’ha d’insistir en aquest caràcter

d’intervenció directa o productiva, ja que l’estat a més d’intervenir per corregir

l’error del mercat, que produeix directament “béns culturals”, pot intervenir

incentivant les aportacions i els donatius dels particulars en aquest mercat.

Una interpretació interessant de la malaltia de costos de Baumol és la que

aplica Juan Urrutia (1996) en l’explicació del mecenatge:

“El Estado, incapaz de cargar con el creciente coste fiscal del mantenimiento del output
cultural, ofrece incentivos fiscales al mecenazgo que, eventualmente, a medida que la
economía se desarrolla, acaban siendo aprovechados por la iniciativa social.”

Juan�Urrutia (1996). “Veinte comentarios sueltos sobre economía y mecenazgo”. Revista
de Occidente (núm. 180, pàg. 47-70).

Encara que, com afegeix Urrutia, perquè l’explicació sigui completa cal expli-

car per què la iniciativa social s’acull a aquests incentius i no a altres incentius

relacionats amb altres camps.

També Bruno Frey (Economía del Arte) aplica “el mal de costos” de Baumol

en l’explicació de l’abundància de festivals d’arts escèniques (música i òpera)

amb relació a les representacions tradicionals a sales permanents. Segons Frey,

les sales fixes (on sí que és aplicable el mal de costos) dominen en l’oferta

als festivals. També ha augmentat el nombre de visitants als festivals (en part

pel turisme i vacances) i en aquesta etapa es neutralitza el mal de costos de

Baumol, en part pel transvasament estructural que hi ha entre els elevats costos

unitaris en les representacions de les sales tradicionals i els costos de producció

més baixos dels festivals, ja que hi ha molt voluntariat i poca intervenció de

sindicats i Administració. Encara que aquesta situació es comença a esgotar als

països amb més festivals. En molts aspectes els festivals com els de Salzburg,

Glyndebourne, Stratford o Bayreuth tenen els mateixos problemes que les sales

permanents.

http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbei.php?idioma=esp&llibre=18
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Des del punt de la demanda de despesa pública, és interessant el mecanisme

de referèndum o democràcia directa per a decidir la despesa. En aquest cas,

Frey ho aplica al cas de l’art i la cultura (Democracia directa y gasto público en

el arte: la utilización del referéndum en Suiza) encara que altres treballs sobre

el tema ens permeten derivar conclusions sobre la contenció de la despesa. La

conclusió a la qual arriba prenent les dades de resultats de vot sobre despesa

pública en cultura amb relació a una altra despesa pública és que no es confir-

ma l’afirmació general que la despesa pública en cultura sortiria perjudicada

si se sotmetés a votació directa. En el cas concret de la compra de dos Picasso

al museu de Basilea, les variables explicatives del vot afirmatiu són el valor

del llegat, el valor del prestigi i el valor d’opció. Com més alts són aquests

valors, més disposats estan els votants a votar la compra de les obres. Aquestes

expliquen millor el vot afirmatiu que les variables que beneficien directament

el votant, R2 = 0,47, en el primer cas, enfront de R2 = 0,85 amb la inclusió

d’aquestes variables que depassen els límits dels interessos privats dels votants.

Alan Blinder, vicepresident de la Reserva Federal des de 1994 fins a 1996, es

refereix a la malaltia de costos de Baumol en un article sobre l’anomenada

emigració de llocs de treball (offshoring), però no de les persones que els duen a

terme, de països rics a països pobres.

Blinder explica que la predicció de la malaltia de Baumol –que els preus dels

serveis personals (com l’educació i l’esplai) s’elevaran en comparació dels preus

dels articles manufacturats i els serveis impersonals (com els cotxes i les tru-

cades telefòniques)– ha estat confirmada per la història. Elevar constantment

els preus relatius té conseqüències predictibles. Les corbes de la demanda

s’inclinen cap avall, la qual cosa significa que la demanda d’un article declina

a mesura que se n’eleva el preu relatiu. Aplicat en aquest context, això hauria

de significar reduir la demanda relativa de molts serveis personals i incremen-

tar la demanda relativa de molts béns i serveis impersonals al llarg del temps.

Les principals excepcions són els serveis personals que són forts “béns de lu-

xe” (a mesura que s’enriqueixen les persones, volen relativament més coses) i

els pocs béns i serveis impersonals que els economistes anomenen inferiors (a

mesura que s’enriqueixen les persones, volen menys coses).

Referència bibliogràfica

A.�Blinder (2006, març-
abril). “Offshoring: the next
industrial revolution?”. Fo-
reign Affairs (vol. 85, núm. 2,
pàg. 113-128).

La malaltia de Baumol es connecta amb el problema de l’emigració de llocs

de treball d’una manera més aviat desconcertant. En canviar els patrons de

comerç es mantindran al país la majoria de les ocupacions en serveis perso-

nals, mentre que moltes ocupacions que produeixen béns i serveis imperso-

nals emigraran al món en desenvolupament. Si a això afegim la probabilitat

que la demanda de molts dels serveis personals cada vegada més costosos està

condemnada a reduir-se en comparació de la demanda dels serveis imperso-

nals i béns manufacturats cada vegada més barats, és probable que els països

rics hagin de fer reajustaments de gran importància. Un dels ajustos implicarà

reassignar el treball d’una indústria a una altra. Però un altre apareixerà en els

salaris reals. A mesura que més i més treballadors dels països rics busquin feina

en els serveis personals, és probable que els salaris reals d’aquestes ocupacions
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disminueixin, tret que la compensació de l’augment de la demanda sigui prou

important. Així, el pronòstic per als salaris és més optimista per a les ocupaci-

ons de serveis personals de luxe (com la cirurgia plàstica i els xofers privats)

que per a les ocupacions de serveis personals ordinaris (com tallar els cabells

i fer classes a l’escola primària).

Com pot influir en el futur aquest canvi de situació en la producció de serveis

personals? En realitat, ja s’està veient que en la producció de determinats ser-

veis d’alta tecnologia els costos de treball tenen poc pes i es poden produir

perfectament a països desenvolupats. No obstant això, la proporció elevada

en el cost de coneixement fa que es pugui adquirir a països en desenvolupa-

ment on el cost laboral és més baix. Els conductors de taxis (per exemple a

Barcelona) són cada vegada més emigrants que poden suportar la disminució

de salari per a prestar el servei personal.

Per això Blinder es manifesta en contra d’aixecar barreres proteccionistes per

evitar el comerç electrònic, ja que són difícils i costosos els controls con-

vencionals per al comerç de béns. No obstant això, la proposta d’augmentar

l’educació per competir en determinats serveis avançats pot ser que no sigui

eficaç quan els països en desenvolupament estan aconseguint grans nivells

d’educació que els permet competir amb costos baixos, com ell mateix apunta.

Blinder encerta en parlar de la tercera revolució, tot i que se sàpiga poc dels

seus efectes.

En qualsevol cas, si el sector públic es fes càrrec del cost dels serveis personals,

la previsió d’una disminució de determinats salaris (mestres d’escola) hauria

de disminuir el pressupost públic, encara que els grups de pressió segurament

no permetrien un ajust a curt termini.
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4. Conclusions

Quina utilitat té la teoria de l’elecció pública per a la política pública?

L’anàlisi científica sempre ha de tenir una certa perspectiva i objectivitat. La

pretensió de la ciència econòmica com d’altres ciències socials de col·locar

l’analista o l’investigador com a observador imparcial i objectiu és pràctica-

ment impossible ja que l’investigador forma part del que s’investiga. En els

moments actuals de la gran recessió que es va iniciar el 2008, gran part del

debat dels economistes es redueix a controvèrsies macroeconòmiques de la

manera de sortir de la crisi i remeten a velles teories o a teories renovades

adaptades al fenomen de la globalització. De fet, el tema central que implica a

tothom, que és la crisi, difumina el debat més profund sobre el comportament

humà en el disseny i aplicació de les polítiques (buròcrates, polítics) i el com-

portament humà dels agents receptors de les polítiques (ciutadans, consumi-

dors, inversors, especuladors).

L’elecció pública no es pot presentar com una teoria per a sortir de la crisi,

però sí pot ser una teoria que a partir dels seus fonaments d’economia positiva

pot generar aplicacions normatives que evitin el desprestigi de la política, dels

buròcrates, de l’economia de mercat i de la mateixa democràcia. Seria fàcil,

per a alguns fins i tot presumptuós, dir que l’elecció pública ja havia previst

desenllaços com els actuals d’excés de dèficit públic i endeutament, pànic als

mercats, impossibilitat d’actuacions coordinades de la política. Solament és

necessari anar a les hemeroteques per a veure la bibliografia sobre l’elecció

pública en les últimes dècades. Potser on menys èxit ha tingut és en la part

normativa. Poques vegades ha estat aplicada, i si ho ha estat, malgrat els polí-

tics, l’èxit no es percep, ja que solament es perceben els fracassos. La màquina

perfecta no existeix, però si existeix igual no ens n’assabentem. Només ens

lamentem de l’ordinador o del cotxe que tenim quan falla. Només critiquem

les autoritats quan alguna cosa no funciona bé. No obstant això, hi ha força

coses que funcionen bé al món de l’economia pública i algunes tenen a veure

amb el seu disseny correcte.

McKenzie i Tullock, en el seu llibre sobre el nou món de l’economia (The new

world of economics), publicat en la seva primera versió el 1975 i en la seva últi-

ma edició el 2012, es feien una pregunta senzilla i aparentment absurda en el

segon capítol: per què caminen per la gespa els estudiants? La resposta des del

punt de vista de l’anàlisi positiva és simple, perquè maximitzen la seva utilitat

en minimitzar els costos escurçant el camí. La conseqüència de les successives

accions individuals racionals és que es van formant senderes a la gespa que

comporten costos col·lectius. La resposta normativa d’aquesta acció que pro-
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posen els autors és posar impediments en el camí que creuen els estudiants

(tanques, arbustos, etc.). Hi ha una altra resposta normativa millor. En lloc

de penalitzar els qui maximitzen creuant la gespa, per què no es penalitza el

qui no construeix senderes que permetin maximitzar la utilitat individual?

Per què no s’exigeix en els dissenys urbans o dels campus universitaris que les

senderes per als vianants s’ajustin a les necessitats dels qui caminen?

En economia i en les polítiques públiques es tracta de resoldre els anomenats

fracassos de mercat: els béns públics, les externalitats i els rendiments creixents

a escala que produeixen concentració de l’oferta i la demanda, és a dir, un mo-

nopoli. Les polítiques públiques estan encaminades a la provisió eficient de

béns públics, internalitzar les externalitats i eliminar o regular els monopolis.

L’externalitat és una emissió de costos que suporta un agent aliè a l’activitat

que els produeix, s’acostuma a relacionar amb el cas particular de la contami-

nació. En general, l’aparició d’un “fracàs del mercat” dispara els mecanismes

de provisió de polítiques públiques sense tenir en compte o analitzar els fra-

cassos del “metamercat”, és a dir, els fracassos del sector públic. Els fracassos

equivalents en el sector públic són les internalitats i els béns privats capturats

pels buròcrates i els costos creixents.

Les internalitats es refereixen als beneficis privats que poden ser obtinguts pels

buròcrates del sector públic justificats per una acció a favor de l’interès gene-

ral. En aquest cas, les despeses seran excessives i l’oferta pública no tindrà ni-

vells òptims. Aquest element algunes vegades es podria associar a la corrupció,

encara que no ha de ser necessàriament així. Un buròcrata que busca el pres-

tigi en la construcció d’una obra pública no necessàriament és corrupte, però

sí que pot generar internalitats. De la mateixa manera que les internalitats

es poden internalitzar amb una definició correcta dels drets de propietat, les

internalitats també poden ser evitades quan els drets de propietat estan ben

definits.

Els costos creixents del sector públic s’oposen al fracàs del mercat dels rendi-

ments creixents i el monopoli en el sector privat. La il·lusió fiscal és un cas

de costos creixents que produeix el govern. Si la informació no és correcta, els

ciutadans pensen que el cost pel qual paguen els serveis públics és inferior al

que és realment. També en cas d’endeutament excessiu o dèficit públic exces-

siu, els ciutadans no tenen una percepció correcta del cost dels serveis i inver-

sions. Si pensen que el preu és inferior al que és realment, llavors demanen

lògicament quantitats superiors que els polítics estan disposats a oferir amb la

finalitat de maximitzar el nombre de vots. La regulació deguda als grups de

pressió i als cercadors de rendes també produeix costos creixents.

En els apartats anteriors hem vist els principals temes que ha desenvolupat la

teoria de l’elecció pública des dels orígens. Una derivada d’aquesta teoria ha

estat l’economia política constitucional. Aquest enfocament ha donat lloc al

desenvolupament constitucional de James M. Buchanan, molt concentrat en

la cerca de regles que condueixin a resultats eficients. En el primer número
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de la revista Constitutional Political Economy (vol. 1, núm. 1, hivern de 1990),

el mateix James M. Buchanan es refereix en el primer article al camp d’acció

de l’economia constitucional. L’economia constitucional dirigeix l’atenció a

l’anàlisi de l’elecció entre restriccions. Per als economistes ortodoxos l’única

elecció és la que es produeix a causa de l’escassetat de recursos; si no hi ha

escassetat no fa falta l’elecció entre alternatives.

Buchanan en el seu discurs20 en la recepció del premi Nobel el 1986 (The cons-

titution of economic policy) resumeix el seu concepte. No hi ha cap criteri mit-

jançant el qual la política econòmica pugui ser avaluada directament. Per això,

acaba comparant la visió de James Madison en la Constitució dels Estats Units

amb la de Wicksell amb relació a l’anàlisi impositiva i de la despesa: ambdós

van rebutjar la concepció orgànica de l’estat com a superior en saviesa, als in-

dividus que són els seus membres.

En els temps de la gran recessió, d’excessos i d’ineficiència de despeses públi-

ques, les aportacions de Buchanan haurien de ser tingudes en compte. Tant

la idea de constitució fiscal com de constitució monetària, són presents en el

Tractat de la Unió Europea.

El nou Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governança a la Unió Econòmica

i Monetària planteja, ni més ni menys, una constitució fiscal supranacional,

que Espanya ja va adaptar amb la inclusió de l’article 135 de la Constitució

espanyola i va desenvolupar en la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera, que estableix el principi d’estabilitat pressupostària i

la prohibició explícita de dèficits estructurals per part de l’Estat i les comunitats

autònomes.

(20)Publicat en J.�M.�Buchanan
(1999). The collected works of Ja-
mes M. Buchanan, The logical foun-
dations of constitutional liberty (vol.
1, pàg. 455-468). Indianapolis: Li-
berty Fund.

L’adopció d’una regla constitucional arriba tard. Tot i que més val tard que

mai si s’està a temps d’evitar aquest tipus de problemes en el futur. No es pot

dir que els economistes (alguns) no ho van advertir i no van donar consells.

Buchanan, en una conferència21, ja va plantejar el tema del dèficit amb relació

als Estats Units i a l’Amèrica Llatina. Avui el problema és la Unió Europea. El

diagnòstic continua essent actual, la teoria de l’elecció pública i la seva deri-

vada normativa de l’economia política constitucional són instruments vàlids

per a ser aplicats.

(21)Impartida a Barcelona el 1987,
“Perspectivas para las limitaciones
constitucionales de los déficits pre-
supuestarios”, Sala d’Actes de La
Caixa, 10 de desembre de 1987
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Annex. Aplicacions en polítiques públiques

Les�relacions�entre�família�i�estat

Inversions�en�capital�humà�dels�fills

Gary Becker i Kevin Murphy en The family and the state ofereixen una explica-

ció del paper de l’estat en les decisions de família respecte de l’educació dels

fills, que a primera vista sembla que pertanyen a l’àmbit de les decisions pri-

vades.

Les lleis i les regles socials regulen la “producció i criança” dels nens, ja que

aquests no poden establir contractes amb els seus pares fins que no assoleixen

la maduresa física i mental. Les lleis castiguen l’abús dels nens i proporcionen

escola obligatòria, subvencions de “benestar” a les famílies amb fills, limiten

les regles de divorci quan hi ha fills menors d’edat implicats i l’edat mínima

per al matrimoni.

Els intercanvis i els contractes són eficients si cap desviació no impedeix el

benestar dels participants. Un criteri alternatiu és que els guanys monetaris

dels beneficiaris d’una desviació no són superiors a les pèrdues monetàries dels

perjudicats. Desafortunadament, la immaduresa dels nens de vegades impe-

deix acords eficients entre els fills i els pares o altres responsables de la cura

dels nens.

Aquestes regulacions augmenten el benestar dels nens però també augmenten

el benestar dels pares, o almenys augmenten el benestar combinat de pares i

fills. L’estat tendeix a intervenir quan pares i fills guanyen o quan el guany

dels nens supera la pèrdua dels pares.

No podem provar que l’eficiència guiï la implicació de l’estat en la família.

No obstant això, demostra que les intervencions de l’estat al mercat per a

l’escolarització, la provisió de pensions per a ancians i el divorci són consis-

tents en conjunt amb la perspectiva de l’eficiència.

Se suposa que una gran majoria de pares són altruistes amb els fills en el sentit

que la utilitat dels pares depèn del nombre de fills i de la utilitat de cada fill,

i també del seu propi consum.

El supòsit de l’altruisme es basa en els molts sacrificis que els pares fan sovint

amb els fills. Més o menys tots els pares gasten en els fills menors, però només

alguns pares donen bones recompenses o herències als fills adults o els paguen
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els estudis. L’altruisme pot ser comparat amb les propietats de les addiccions

que s’estimulen amb el consum. Els aspectes addictius de l’altruisme expliquen

millor els “regals” o “pagaments” aparentment grans dels pares als fills que els

visiten sovint més que el punt de vista que els pares utilitzen els regals per a

“comprar” les visites.

Becker considera que l’altruisme és més eficient en grups petits com en la fa-

mília, mentre que l’egoisme és més eficient als mercats. Encara que l’egoisme

també opera dins de les famílies. L’altruisme dels pares envers els fills és més

gran que al revés, perquè invertir en els fills genera un rendiment familiar su-

perior que invertir en els pares. L’egoisme és present en les relacions de família.

El teorema del nen malvat de Becker explica que aquest fill (egoista) s’interessa

només pel seu propi benestar, però hi pot sortir guanyant si coopera amb la

família, perquè el producte d’aquesta augmenta i l’altruisme del cap famili-

ar reparteix l’increment. L’objectiu del fill és egoista però s’acaba comportant

com si fos altruista per obtenir un benefici més gran.

El teorema del fill pervers o malvat permet concloure que, sota certes condici-

ons, tant els pares altruistes com els fills egoistes estableixen relacions eficients

que maximitzen la combinació de recursos de la família en conjunt.

Ja que els pares redueixen el seu consum (o oci) per augmentar els recursos

dedicats a l’educació i salut dels fills, fins i tot els pares altruistes han de tenir

en compte l’intercanvi entre el seu consum i el capital humà dels fills. Però els

pares altruistes que tenen entre els seus plans deixar herències als fills poden

evitar aquest intercanvi utilitzant les herències per a ajudar a finançar les seves

inversions en els nens. Efectivament, poden obligar els fills egoistes a retornar

el pagament de les despeses en capital humà dels seus fills. Aquests pares vol-

drien invertir eficientment en els nens perquè augmenta la utilitat dels nens

sense costar-los res. Els pares altruistes que deixen herències invertiran fins

que la taxa marginal de rendiment del capital humà iguali la taxa d’inversió en

altres actius. Ells són eficients en les seves inversions perquè poden negociar

entre les herències i les inversions.

Els pares que no poden deixar deutes poden substituir el seu consum pel dels

fills invertint menys en capital humà dels fills i en el seu lloc estalviant més per

a quan siguin ancians. Per tant, en les famílies sense herències la taxa marginal

d’equilibri del rendiment de les inversions en els fills ha de superar la taxa dels

seus actius estalviats per a la seva vellesa.

Quan la taxa de rendiment dels estalvis és inferior a la taxa marginal del capital

humà, tant els pares com els fills podrien estar millor amb un contracte que

obligués els pares a invertir el nivell eficient amb un compromís dels fills a

retornar el pagament avançat als seus pares ancians. Per desgràcia, els nens no



CC-BY-NC-ND • PID_00194318 78 Elecció pública

poden signar aquest tipus de contracte. Sense la intervenció del govern, sense

les normes socials, o sense la “culpabilitat” de pares i fills, les famílies sense

herències invertirien en el capital humà dels fills per sota dels nivells eficients.

La intervenció de l’estat en la provisió d’educació i un altre capital humà po-

dria augmentar les inversions en els fills fins a nivells eficients. Com que els

pares pobres probablement faran inversions menys eficients, aquesta inter-

venció hauria de reduir la desigualtat en les oportunitats entre els fills de les

famílies riques i les pobres. L’escolarització obligatòria que va començar als

EUA el 1880 ha tendit a tenir aquest efecte.

El fort altruisme pot reduir l’eficiència si els fills són conscients que els pares

els trauran de les dificultats. Per exemple, els fills que no reben ajudes ara,

però les esperen en el futur dels pares altruistes, estalvien menys i gastaran

més per augmentar el seu consum corrent i reduir els seus recursos futurs, ja

que els pares altruistes tendeixen a augmentar les seves ajudes quan els fills

són pobres. De manera similar, els fills poden passar-s’ho bé a l’escola i deixar

de costat els estudis si esperen una ajuda futura més gran dels seus pares quan

els seus ingressos siguin més baixos. O bé els fills que esperen grans ajudes

dels seus pares altruistes poden incórrer en grans riscos perquè si fracassen

tenen cobertura i, d’altra banda, poden guardar la major part dels seus guanys

si tenen èxit, ja que les ajudes no poden ser negatives.

En el contracte sobre una inversió, el rendiment de la qual és exigible després

de trenta o quaranta anys, segons Beckerl’única garantia dels pares consisteix

a educar els fills en el sentiment de culpa.

Família�i�producció�de�fills

El terme producció de fills pot semblar molt economicista per als no habituals

en la matèria, però així s’hi refereixen els experts en el tema. Producció de

fills (child production) es refereix a tot el procés de tenir i criar fills i els costos

associats a aquesta activitat.

McKenzie i Tullock en el seu llibre New world of economics consideren la pro-

ducció de bebès en la societat moderna i la demanda de fills és semblant a la

de qualsevol altre bé de consum. Els pares busquen la seva màxima satisfacció,

atesa una restricció pressupostària. Calculen el conjunt de beneficis, després

els costos i se’n calcula el valor present. El nombre òptim de fills és una resul-

tant d’aquestes consideracions. En les societats més endarrerides, els fills tam-

bé poden ser béns d’inversió, com provisions per a la vellesa, la qual cosa s’ha

de considerar en els beneficis. Si els costos de producció pugen, la producció

de nens i per tant la taxa de natalitat disminueix. Com que els costos no són

iguals, ja que els diferents grups socials inverteixen de manera diferent en els

fills, les taxes de natalitat no són iguals per a tots els grups socials.
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En conseqüència, les polítiques públiques poden influir i fins i tot distorsionar

les tendències en les taxes de natalitat de diferents grups socials. Si el subsidi

és lineal, el cost d’oportunitat de tenir fills és superior en les dones i famílies

de més renda, amb la qual cosa amb un subsidi lineal la producció de fills serà

més gran en les famílies de menys renda, de menys capital humà i fins i tot

en famílies monoparentals.

Aquest és el cas que cita Gary Becker:

“Las reformas propuestas en California, Connecticut, Wisconsin y otros estados –gene-
ralmente aquellos que ofrecen más beneficios–, sancionarán a las familias que no se ocu-
pen debidamente de sus hijos. El estado de Nueva Jersey, por el contrario, ha decidido
negar el acceso a mayores beneficios en los casos en que la mujer dé a luz a otro hijo
mientras reciben asistencia social.

Hasta que Nueva Jersey dio este paso, todos los pagos por asistencia social aumentaban
según el número de hijos, lo cual era un incentivo para que las madres que recibían asis-
tencia social tuvieran más y más hijos. La decisión de Nueva Jersey eliminó este incentivo
económico. Quizás más importante, envió el mensaje de que no deben tener más hijos
aquellas mujeres que reciben ayuda del gobierno, debido a que no pueden mantenerse
por si mismas. Desde luego las mujeres pueden tener más hijos antes de verse precisadas
a recibir asistencia social.”

G. Becker (2002). La economía cotidiana (pàg. 173). Mèxic: Editorial Planeta.

Anàlisi�de�casos�d’intercanvis�en�la�família

L’anàlisi microeconòmica de situacions d’intercanvi en la família és elabora-

da per Francisco Cabrillo en el seu llibre Matrimonio, familia y economía. En

aquesta adaptació dels casos que aquí es presenta es considera la família una

unitat econòmica, formada d’una parella de cònjuges (hi pot haver fills) sense

que en cap cas no es consideri el gènere dels membres, que pot ser considerat a

gust del lector. El que és rellevant de l’anàlisi no és el gènere de la parella, sinó

que el que és important del nucli de l’anàlisi és deduir com els membres d’una

unitat familiar intercanvien lliurement els seus serveis i renda, depenent de la

dotació de capital humà de cada membre i les seves retribucions respectives

al mercat.

Efectes d’una pujada salarial i una millora de la tecnologia en la
participació del membre de la parella (amb una dotació inferior de
capital humà) al mercat de treball i el seu nivell de benestar

Es considera primer la corba de possibilitats de producció del cònjuge amb menys
dotació de capital humà, que pot produir dos tipus de béns: D i S.

D representa els recursos monetaris guanyats al mercat, amb què es poden adquirir
béns en venda al mateix mercat (X), que amb estalvi igual a zero:

S representa el conjunt de béns domèstics (no de mercat) que el cònjuge amb menys
capital humà produeix per al seu propi ús o per a la seva família:
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La línia de possibilitats de producció d’aquest cònjuge (anomenat A) és determinada
pel pendent (angle α) que indica la taxa marginal de transformació entre D i S, és a
dir, els costos d’oportunitat de dedicar temps a la producció de S en termes de D, o
d’obtenir D en termes de S.

La línia de possibilitats de producció també representa el límit de possibilitats de
consum de la persona o cònjuge (B). L’òptim de la combinació de producció de serveis
domèstics i de treball a canvi d’un salari al mercat s’aconsegueix en el punt en què la
línia de possibilitats de producció és tangent a la corba d’indiferència de l’individu A.

i) Efectes d’un augment salarial

Si el salari del cònjuge amb menys dotació de capital humà augmenta, es modifica
la taxa marginal de transformació β (ara β > α) i la línia de possibilitats de producció
es desplaça cap amunt.

Aquest augment salarial provoca que ara aquest cònjuge dediqui menys temps a la
producció de S per a dedicar més temps a obtenir D. El nou punt d’equilibri implica
una millora del benestar d’aquest cònjuge, ja que ha passat de la corba d’indiferència
superior.

ii) Efectes d’una millora de la tecnologia en la producció de béns

Una millora tecnològica que estalvia temps en la producció de béns S modifica la línia
de possibilitats de producció, ja que canvia la taxa marginal de transformació γ > α.

Així es passa a una eficiència més gran en la producció domèstica que podria incre-
mentar la dedicació a unes altres activitats domèstiques, però en general no és així.
La tecnologia que augmenta la productivitat de S permet alliberar temps per a dedi-
car al mercat i obtenir D. No obstant això, també pot tenir més temps lliure a casa
(efecte senyora Maria o efecte mandilón). Això és així perquè, una vegada assolit un
punt màxim en la producció de S, per més que la rentadora o la cuina augmenti la
productivitat, no es rentarà més roba de la que es té, ni es farà més menjar del que
es pot menjar, per exemple).

En qualsevol cas, hi ha una millora del guany del benestar per al cònjuge que es
dedica a la producció de S. En aquest cas, tampoc no hem parlat de gènere. El resultat
és independent del gènere.

iii) Millora del benestar dels cònjuges amb el matrimoni, aparellament, vida en comú
o qualsevol cosa que signifiqui “viurem de l’aire del cel”.

Amb aquesta anàlisi podem veure la millora del benestar a partir de l’intercanvi, sigui
quin sigui el nivell de dotació de capital humà dels membres de la parella.

El cònjuge A, amb menys dotació de capital humà, té una taxa marginal de transfor-
mació α, i el cònjuge B, amb més dotació de capital humà, té una taxa marginal de
transformació β. És a dir, el cònjuge B obté un salari més alt al mercat que el cònjuge A.

La parella considerarà racionalment (i lliurement) que B treballi al mercat a canvi
d’un salari i A es dediqui a les tasques domèstiques. Si la nova relació d’intercanvi és
la definida per l’angle γ, en què α < γ < β, l’intercanvi és: l’individu A (menys capital
humà) subministra a B (més capital humà) béns S en una quantia determinada per la
qual rebrà a canvi D per a adquirir béns X en la mateixa quantia.

En cas que una part d’aquests béns X correspongui a béns de capital, serà necessari
un nou acord de repartiment de les inversions.

Resum

L’anàlisi econòmica de la família ens permet veure l’intercanvi dins d’una ins-

titució determinada que és la família organitzada contractualment com a ma-

trimoni. El matrimoni és el tipus de contracte, la institució és la família. A par-
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tir d’aquest intercanvi es pot observar com intervé l’estat en la divisió familiar

del treball i els efectes de determinades polítiques econòmiques en la institu-

ció. Per exemple, impostos sobre la renda, impostos de successions. També es

poden observar els impactes de determinades polítiques públiques en els mer-

cats matrimonials, en els divorcis i en altres mercats informals d’intercanvi de

serveis.

En un estudi de l’Institut Català de les Dones (2006), s’avalua el valor del tre-

ball domèstic el 2001. Segons l’Institut, “es vol mesurar la importància dels

treballs que queden fora de l’intercanvi monetari, com és ara les tasques do-

mèstiques, les voluntàries, o les d’atencions a persones dependents i que són

exercides majoritàriament per dones”.

Segons aquest estudi, el PIB català augmentaria un 40% si es comptabilitzés

el treball domèstic. En l’estudi sobre la producció domèstica a Catalunya,

s’estima que el valor monetari de l’activitat econòmica vinculada a les llars

és de 73.850 milions d’euros. El component principal és el treball, 7 milions

d’hores de treball per a atendre les necessitats de la família amb un valor de

52.242 milions d’euros. Consum intermedi (compra de béns i serveis per a

l’activitat), 19.377 milions d’euros. Consum de capital fix (depreciació per l’ús

de maquinària domèstica), 230 milions d’euros. Si s’incorporés el valor mone-

tari d’aquest treball (els altres ja hi són) en el PIB català, passaria de 135.708,5

milions d’euros a 190.181,5, la qual cosa significa un increment del 40%.

Aquest estudi estaria avaluant una cosa que segons les anàlisis anteriors for-

maria part de les relacions d’intercanvi dins de la família. Si bé el propòsit és

mesurar els treballs que queden fora de l’intercanvi monetari, pel que hem

vist en l’intercanvi dins del matrimoni es produeix i es produeix un intercanvi

monetari a canvi de serveis. L’avaluació de la pèrdua que representa per al PIB

és errònia, ja que solament s’hauria de considerar una disminució del PIB si

hi hagués un cost d’oportunitat per a fer un treball domèstic en lloc de fer-

lo per al mercat. Cosa que no és així en l’anàlisi precedent. Si l’objectiu de

l’estudi és cridar l’atenció sobre els 7 milions d’hores de treball l’any per a

atendre la necessitats de la família, fetes pels individus amb menys dotació

de capital humà (la major part dones), l’única cosa que es pot afirmar és que

aquest nombre d’hores (la imputació d’un cost no és fàcil) forma part dels

contractes d’intercanvi dins de la família i que depenent d’aquests contractes

(la major part implícits) hi ha un intercanvi de diners del cònjuge que treballa

al mercat per serveis domèstics de la persona que és a casa. De cap manera no

es pot considerar una part no comptabilitzada en el PIB, ja que forma part de

les rendes de les famílies.

La�tragèdia�dels�comuns

La�teoria�dels�drets�de�propietat�i�la�tragèdia�dels�comuns
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Alchian i Demsetz van introduir un mètode per analitzar l’empresa en el marc

de les obligacions contractuals. L’empresa es considera una forma d’un equip

de producció en què els contractes multilaterals se substitueixen per un con-

junt de contractes bilaterals entre un interessat en la renda i els propietaris

dels inputs utilitzats en la producció conjunta. L’empresa es transforma com

un mercat eficient que promou la competència en la forma de descobriment i

intercanvi de coneixement i informació. Quan els beneficis d’aquest descobri-

ment i intercanvi poden ser capturats pel propietari en la forma d’una renda,

l’incentiu per a l’eficiència és obvi.

L’enfocament dels drets de propietat ocupa un lloc important en l’anàlisi am-

biental, quan la falta d’una bona definició de drets de propietat és la causa dels

problemes mediambientals i la solució rau en l’especificació total dels drets

de propietat que permetin la internalització de les externalitats. En realitat,

aquesta internalització dels costos i beneficis socials no significa necessària-

ment la reducció dels problemes ambientals, sinó simplement l’eliminació de

l’externalitat i un canvi en la direcció del flux de renda.
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Anderson i Hill critiquen aquest enfocament. El seu punt de vista és que, so-

ta certes normes institucionals, l’establiment de drets privats en els recursos

pot deixar la societat en una situació que no és millor que quan els drets són

“comuns”. En altres paraules, la “tragèdia dels comuns” pot ser que no sigui

pitjor que la dissipació de la renda que pot sorgir del procés d’establir drets de

propietat. Això és així perquè hi ha una dissipació de la renda quan el procés

de definició dels drets de propietat és dissenyat per una persona no interessada

en la renda. Com que els decisors legalment no poden optar per una part de les

rendes derivades de l’augment d’eficiència, han de buscar formes alternatives

de pagament. La corrupció és una possibilitat però n’hi ha d’altres.

Observeu que hi ha una diferència entre drets en els béns comunals si hi ha

normes socials que en regulen l’ús per part dels individus del comú. El com-

portament d’aquests dependrà, entre altres variables, de la grandària del grup

o la jerarquia social.

La premi Nobel d’economia del 2009, Elionor Ostrom, ha analitzat el tema dels

béns comunals i ha proposat solucions de política per a la seva gestió correcta.
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Entre els temes que ha treballat Ostrom hi ha el del Tribunal de les Aigües, una

institució creada a l’edat mitjana per una comunitat de regants i que continua

mantenint avui el seu arbitratge en els conflictes per l’ús de l’aigua a l’Horta de

València. Ostrom va dedicar a aquest tema un dels capítols del seu llibre Go-

verning the commons: the evolution of institutions for collective action. El Tribunal

de les Aigües, una institució constituïda directament pels mateixos regants, ha

demostrat ser eficaç i robusta, mentre que institucions per al reg creades pels
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governs generen molts conflictes i de vegades no funcionen. L’explicació seria

que el monopoli de l’estat en la regulació no permet l’aparició d’institucions

més eficients.

Polítiques�de�protecció�de�les�espècies�en�perill

El principi que cal tenir en compte és que les espècies que sobreviuen són aque-

lles en què els humans trien invertir, mentre que l’extinció s’ha d’interpretar

com una desinversió en les espècies o en els seus recursos subsidiaris (gestió

del medi ambient). Les prohibicions del comerç no es dirigeixen a les causes

fonamentals de l’extinció.

La base conceptual per a aquestes polítiques és la “tragèdia dels comuns”.

Quan l’accés a determinades espècies no està regulat, els preus de les espècies

i el seu cost de recol·lecció determinen la pressió (o demanda) en aquestes es-

pècies. Amb preus elevats però costos de recol·lecció baixos una espècie sofri-

rà una sobreexplotació, fins i tot en el punt d’extinció. Clarament la solució

sembla augmentar el cost de recol·lecció i baixar-ne el preu, i les prohibicions

de comerç semblen anar en aquest sentit. A més que la prohibició puja el preu

(en disminuir l’oferta) aquesta anàlisi funciona bé en els recursos i espècies

marins però fracassa en els terrestres, ja que no es pot suposar que l’accés a la

terra no està regulat. L’accés a la terra es pot controlar, els recursos dedicats al

control depenen del rendiment i de la inversió. Quan la regulació i el control

són endògens la lògica de la prohibició del comerç pot fallar.

Swanson diferencia el sentit de la diversitat biològica que defineix el recurs

que l’extinció, esgota del problema de l’extinció, que indica el procés social

que les polítiques d’extinció intenten resoldre.

La diversitat biològica és l’“estoc” de material genètic en un ecosistema. La bi-

odiversitat sovint es mesura pel nombre d’espècies existents. Aquest reflecteix

el procés de creació d’espècies o de la seva extinció.

En canvi, el problema de l’extinció reflecteix la gestió humana del patrimoni

natural. El resultat de l’estoc actual de diversitat biològica és de diversos milers

de milions d’anys de lenta mutació i extinció, un procés que ara és amenaçat

pels humans, ja que les taxes d’extinció són tres o quatre vegades superiors a la

“taxa natural” i per tant la diferència és atribuïble a l’impacte de les activitats

humanes.

Les polítiques de protecció d’espècies obliden les causes fonamentals de

l’extinció. Les espècies en perill participen en una mateixa amenaça: la falta

d’atenció humana i la subinversió.
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L’extinció és el resultat de les estratègies d’inversió humanes. La desinversió en

espècies pot ocórrer per diferents raons. Almenys hi ha tres “rutes alternatives

a l’extinció”:

• Les espècies poden tenir un valor corrent però un rendiment insuficient

(perspectives de creixement) per a justificar la seva possessió com un actiu;

en aquest cas, es recol·lectarà l’estoc total de l’espècie. Un exemple n’és

la desforestació.

• Les espècies no són útils per al consum ni ara ni en el futur. No atrauran

inversions per al seu manteniment i periran si se’n troba un ús més profi-

tós per al seu entorn natural. Aquestes desinversions inclouen pèrdues de

diversitat general (insectes no classificats, plantes, etc.). Això pot succeir

a les zones tropicals.

• Les espècies poden ser valuoses, però no prou per a garantir els recursos

necessaris per a un programa d’inversió: la desinversió succeeix quan hi ha

una necessitat d’inversió en la gestió de l’accés a les espècies o el seu entorn

(accés obert a la sobreexplotació). Exemples de rinoceronts o elefants.

La nova teoria econòmica de l’extinció ha de tractar les espècies com a actius.

Encara que hi ha tres camins cap a l’extinció, totes tenen una causa fonamen-

tal: l’absència d’incentius a la inversió en aquestes espècies.

Per exemple, considereu la inversió òptima en terra disponible com a medi

natural per a dues espècies, una de les quals es reprodueix ràpidament i l’altra

lentament. Si les dues espècies tenen el mateix valor unitari, la inversió en

terra diferirà d’acord amb les seves taxes de creixement relatives. L’espècie de

creixement lent no és prou competitiva com a actiu productiu per a garantir la

provisió del recurs bàsic (terra). Les espècies es converteixen en extintes perquè

el seu medi natural s’utilitza per a l’ús d’altres espècies.

Un dels recursos més importants és la provisió d’institucions de gestió.

L’anàlisi econòmica de l’explotació dels comuns indica que l’ús social eficient

de qualsevol recurs requereix institucions que restringeixen l’accés al recurs si

hi ha spillovers entre usuaris individuals.

El nivell òptim de despesa en institucions de gestió té lloc quan el guany de la

protecció de les espècies iguala el cost d’oportunitat o el salari dels controla-

dors. Quan la inversió en control no pot arribar a la taxa de rendiment, les es-

pècies estaran desprotegides i hi pot haver recol·lecció fins al punt d’extinció.

El resultat per a les espècies és un accés no controlat, que n’assegura la sobre-

explotació. La sobreexplotació és solament la causa aparent de la disminució

de les espècies, la causa fonamental és l’absència de competència com a actiu.
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El règim d’accés obert a les espècies és causat per les decisions de no invertir

en recursos determinats, en lloc de les causes d’aquestes decisions.

Això es pot aplicar al cas de l’elefant, que passa d’1,3 milions d’exemplars du-

rant la dècada de 1980 a 600.000 en deu anys. La causa aparent de la dismi-

nució d’elefants és la caça causada per la millora de les armes i per la demanda

d’ivori. Amb la prohibició del comerç d’ivori s’esperava que la disminució del

nombre d’elefants parés.

L’explicació fonamental és que l’elefant és un actiu pobre com a inversió eco-

nòmica. Un sol elefant requereix una gran quantitat de recursos (55 anys, mig

quilòmetre quadrat de pastura); així, doncs, la producció d’elefants requereix

una porció de terra important a l’Àfrica. A més, no són estables. El control i

gestió són més costosos que en un animal sedentari.

Si l’efecte de la prohibició del comerç és fer caure els preus es produeix una

contradicció, ja que el comerç en diverses espècies augmentaria els preus i

això faria més atractiva la inversió. Si els preus pugen, hi ha incentius per a

negar-hi l’accés i gestionar l’hàbitat de manera més favorable per a les espècies.

D’aquesta manera, un preu més elevat pot incrementar la viabilitat a llarg

termini de l’espècie.
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