
Intervencib publica en l'activitat econdmica : dubtes i observacions

Josep M. Bricall

I . Es for(:a segur que el mon generic d'aquesta trobada "I:Is economistes catalans
i la intervencio publica en I'activitat economica" respon a un autentic problema.
Potser horn podria cercar raons especials relatives at nostre ambient mes proxim.

E-.I problema, pero, apunta probablement a una dimensio mes general. Si la
"intervencio publica" no es la designacio universal que resulta de peripecies
biograllques d'alguns economistes. amb I'expressio d'allio que un col-lectiu
professional pot aportar a la col•lectivitat nacional, flavors el titol d'aquestes jornades
suggereix una doble preocupacio: d'una part suspito que es refereix a una intervencio
publica de caracter visible, i, d'altra, es suposa que els economistes disposern d'alguna
cosa especifica per aportar-hi o contribuir-hi. Si, a mes, pensem que Ies entitats
organitzadores i les institucions col•laboradores d'questa trobada han decidit de fer-ho
despres d'una analisi racional del que han constatat o s'els ha proposal, estern en
condicions d'afirmar que el titol d'aquesta trobada respon a una necessitat oficial o
oficiosa del nostre medi ambient, palesat tambe de forma explicita, adhuc solvent.

C'rec que la primera cosa que s'ens pot demanar a nosaltres es que reflexionem
sobre el mare on ens movem, mare certament analitic. unic susceptible de fornir-nos
les respostes significatives d'allo que s'ens reclama. AixO no esgota totalment la
nostra comesa, pero no es escabellat afirmar que es el primer que hem de proposar-
nos. F".n d'altres paraules, el pas obligat de les reflexions sobre la intervencio publica
ha de concernir no unicament als estris sino a la globalitat de I'esfor4 teoric per
comprovar si aquest es troba en condicions de fornir una guia adient per resoldre els
problemes -si mes no per intentar de resoldre'Is. Aquests problemes haurien d'esser
reformulats per a plantejar-los no tat com son expressats per I'home del carrer o
l'opinio sino com son contemplats per I'analisi economica. 'domes aquesta pot esser
capes; de desvetllar les Ileis de gravitacio de les economies, mes enlla d'una aparen-
ca de repos, si s'em permet un simil fisic.

Del caracter del nostre esforc teoric crec que en parla amb justesa i precisio J. M.
Keynes en la seva carta a R. F. Harrod datada el 4 de juliol de 1938:

"Crec que l'Economia es una branca de la logica, una manera de pensar... Elora
pot progressar de manera valuosa utilitzant axiomes i principis; malgrat tot hom no
pot anar massa Iluny sino albirem models nous i mes perfectes. Com sabeu, aixo
exigeix 'una observacio atenta del funcionament actual del nostre sistema'...
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E.'economia es una ciencia de pensar en termes de models unida a I ' art de seleccionar

aquells models que son rellevants al mon contemporani . Cal fer-ho , car a diferencia

de les ciencies naturals tipiques , el material on s'aplica no es , en molts dels seus

aspectes , homogeni en el temps . L'objectiu d ' un model consisteix en separar cis

factors relativament constants o semi-permanents d'aquells que son transitoris o

fluctuants, de manera que siguem capacos de desplegar una forma logica de pensar

sobre aquests darrers i de comprendre les sequencies temporals que se ' n generen en

casos particulars " (C. XV. -yIV- pag. 296).

2. Sot: una mica esceptic sobre el conjunt de debats escabellats entorn de les

precisions metodologiques aplicades a I'Economia. fetes ordinariament a partir de

construccions " a priori " que son obra de fil6sofs de la ciencia, poc amatents a seguir

amb detail la tasca dell economistes.

En canvi , concedeixo una gran importancia als estudis realitzats sobre la forma

que procedeixen els economistes en la seva activitat teorica . Des d ' aquesta perspecti-

va, recentment s'ha escrit que l'escabdellament tebric que realitzen els econornistes

sol procedir en quatre direccions (estrategies ) segons els resultats que se'n obtenen:

a) per extensi6 del camp on es construeix la teoria. Per exemple el nombre i

naturalesa de paisos , mercaderies , factors , etc. en el comerc international.

b) per afebliment de les conditions que encerclen la teoria, cercant un conjunt

menus restrictiu de condicions ( sobre funcions de producci6 , o sobre la

distribuci6 de la dotaci6 de recursos per exemple).

c) per la trobada de condicions que redueixen I'ambit de les condicions interiors

d'una teoria.

d) per la construccio de condicions alternatives que tanmateix mantenen I'abast

explicatiu de la teoria.

I'M realitat -s'ha assenyalat- aquest proces possibilita la formaci6 d'escoles a

partir d'un nucli originari -prou general- de condicions propies (per exemple la

maximitzaci6 del guany a les industries, la maximitzaci6 de la utilitat als

consumidors, les taxes d'intercanvi d'equilibri determinades per taxes marginals dc

substitucio i de transformaci6. etc.). Aixi es caracteritza: primer, la formaci6 de

families de programer de recerca, i segon, la construccio de programes d'aplicaci6

d'aquestes condicions originaries a arees diferents (B. Hamminga. 1983, pag. 67-69).

Tanmateix aquest proces tebric to aspectes que bloquegen el progres cientific de

la manera que ha estat descrit per la citacio de Keynes. Shan, en definitiva, formu-

lat sistemes d'interdependencia, sotmesos a unes limitations. D'ambdOs elements

-interdependencia i limitations- dificilment podem obtenir guies definitives de politi-

ca econ6mica: el raonament economic pot esdevenir no I-empty box", sing la

"chambre introuvable" del divuit dell Lluisos de Franca. L'equilibri general pot tenir

un valu6s rol negatiu de cara a evitar que els homes practics o te6rics mal informats

es precipitin en afirmar el rol coherent i benefici6s dc la ma invisible; pero de cara a

intervenir en una realitat concreta aquest rot negatiu dificilment pot anar flies enlla

d'una recomanacio (F. H. Hahn (1983), pag. 14.

Per aix6, es fa dificil de negar I'afirmaci6 de Steindl (1984, pag. 5) en el sentit que

l'orientacio practica prevalent es fa en forma dc negaci6: no mes plans, no mes

inflaci6, no mes estat de benestar, etc. Ens trobem, segons ell, en un gran bait,

mancat de novel idees, omplert improvisadament per aquelles politiques quc han

permes de reviure la vella doctrina neoclassica, que es desplega entrc 1870 i Keynes.

La seva basica estrategia consisteix en eliminar la hist6ria i Ia societat i reduir Cl sea
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ohjecte a un exercici d'optimitzacio. I anmateix, les Ileis de I'economia potser podien
esser aixi tan estrictes com les de la ciencia -prossegueix Steindl- pet-6 mentre
aquestes faciliten I'enginyeria, aquelles l'obstaculitzen.

Tot aixo ha estat molt natural i no podia esser d'altra manera. La sopa depen dels
seus ingredients amb la matitzaci6 de la coccid. Pero Hicks ( 1979, pags. IX-X) ha
mostrat l6cidament una escletxa: l'analisi ha d'aplicar-se als fets per tal d'explicar-los.
Item d'afrontar, doncs, ]a causaciO: descriure els esdeveniments, no com un proces
historic, ans com un proces logic.

Aqui cal situar la llicO de Keynes U. A. Kregel -1981- pags. 64-66), de
malaguanyat centenari; la "Teoria General" no ens mostra un aspecte mes de I'analisi
economica, tot deixant als economistes la tasca de preservar la teoria microecono-
mica neoclassica com a fonament de ]a teoria macroeconomica mitjan(;ant la
introduccio d'aquells suposits que permeten obtenir "Keynesian results". \16s aviat el
seu tractament de la demanda agregada es un metode d'analisi que precisament
permet la investigaciO sobre mesures de politica economica concreta. En el seu cas, la
politica d'ocupaciO.

Tampoc s'havia de descurar " l'observaciO atenta del funcionament actual del
nostre sistema". Es probablement aixo el que nodreix les que han estat anomenades
observacions primaries d'una teoria (Hicks, 1979, pag. 33). Conve de recordar que
aquesta ha estat la disciplina que ha imposat als professionals de la historia i de les
ciencies naturals el rigor que cal. Ha estat un economista rellevant (Leontief, 1983,
pag. IX-X) qui ha parlat de la poca preocupacio de molts economistes per 1'erosiO que
afecta ]a qualitat i abast de les estadistiques oficials, aixi com Ilur desinteres per la
informaciO que es genera a traves de publicacions tecniques i dels documents i estudis
menats sobre la vida de les empreses i dels mercats.

3. Conve de discutir, doncs, I'abast de I'esfor4 teoric. Aquesta discussiO reclama
un dubte metodic, on la capacitat de dubtar es tan decisiva com la de desenvolupar.

Aquests papers nomes poden exhibir una intencid introductoria. Per tant, no
poden esser ni exhaustius ni concluents.

Tot amb tot, m'ha semblat que el que ha expressat es decantaria sinO presentes a
continuacio alguns punts on aquesta exigencia es inajornable en els moments actuals.
N'he triat quatre i els he seleccionat -amb tota la intenciO- a partir dels atzucacs de
treballs aplicats en que he col'laborat:

a) De primer, el tema de la productivitat. La preocupacio per la productivitat del
treball, ingredient basic del cost de treball, no cal que sigui esmentada amb mes
emfasi. Se'n parla, es mesura i es discuteixen les raons de la seva diferent evolucio
segons els periodes i segons els paisos. Malgrat tot, I'analisi neoclassica fa dificil de
concebre aquesta productivitat aixi definida mes enlla d'un quocient merament
descriptiu, sense vinculacio, per tant, amb el cos teoric fonamental. Procedir aixi es
renunciar d'entrada a fer de la productivitat, de la seva mesura i de la seva evolucio
un objecte d'analisi, basic per a coneixer el funcionament de les nostres societats.

1, tanmateix, Kaldor ha insistit en diverses ocasions sobre el fet decisiu dels
rendiments creixents a la industria manufacturera, una de les aportacions mes
reeixides de A. Smith, com expressio d'una transformaciO endogena i acumulativa de
I'aparell productiu.

b) El canvi tecnic. L'interes per la nova tecnologia i la seva plasmaciO a traves de
novel branques productives, creadores de nous bens i serveis, que declaren la vellesa
d'altres antics i que alteren l'aparell de la producciO i la vida de territoris sencers
constitueix la preocupacio dels politics, dell sindicalistes, dell empresaris, i de
I'opinio. Dificilment aquest tema s'ha fet tan reiteratiu com en els nostres dies. Tarnbe
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hi ha aqui un problema per inserir-lo de forma convincent en el corpus teoric, I

roman com una roda boja del conjunt de I'analisi, debatut amb el tema de la seva

incorporacio, del seu caracter, del seu origen, etc.

Tanmateix, Pasinetti ha distingit curosament entre seleccio de tecniques i canvi de

tecniques. La primera afecta nomes a una part de la inversio bruta i pot quedar

influida per preus relatius de treball i de maquines (no, doncs, de la taxa d'intcres de

forma sistematica). La segona es la mes significativa i descriu logicament un proces

historic a Ilarg termini, independent dels preus relatius dell factors.

c) Les variables monetaries. La taxa d'interes apareix com la gran preocupacio

actual. Es barregen pero, en parlar-ne, questions relatives a l'accio sobre I'oferta

monetaria i al volum del deficit public de determinada economia. El tractament

analitic i de politica practica de les variables monetaries es veu condicionat per un

diner que no faci nosa a la suposada racionalitat a Ilarg termini de 1'economia real.

Sembla que sentim les evocacions de 1'Hayek de 1935.

1 tanmateix, el diner es un instrument de caracter institucional que no solament

actua com a mitjancer per arrenjaments contractuals, sing que tambe actua com a

vehicle transmissor, en una direccio, d'un poder general, no especific, de compra en

el temps. (Davidson, 1982, pag. 31). Keynes adverti que el diner es un be durable, cl
rendiment del qual cau de forma mes lenta quan augmenta la seva dernanda i Clue es

monetaria aquella economia que disposa d'un actiu, el premi de la liquidesa del qual
esta per sobre dels seus costos de conservacio.

d) La inversio. Sobre el seu esperonament es conjuren les alarmants unanimitats

d'avui en dia. Pero el seu tractament teoric i practic es presoner de la seva contempla-
cio com interdependent de 1'estalvi i com a sinonim d'augment de capital fix.

Tanmateix, Sylos-Labini ha recordat recentment la vella tradicio de separar entre

magnitud de la inversio i composicio de la inversio. Aquella depen d'expectatives de

la demanda futura i de les formes de financament i relliga el passat i el futur o, corn
expressa Hicks, el determinisme i el voluntarisme (1979, pag. 10-1 l ). Aquesta
incorporant les modalitats del canvi tecnic.

4. Voldria acabar i voldria no cansar mes. Gosant allargar-me una mica rues,
despres dels dubtes haure de fer-me perdonar alguna observacio.

Voldria referir-me a la dificultat que ofereix la realitat economica per esser
tractada com a relacions d'intercanvi. La teoritzacio a partir d'elles -la catalactica de
Hicks (1976)- ha suposat un cost considerable que ha pagat el tractament dels
fenomens de la produccio.

Potser podriem concretar mes. La reduccio dell fenomens propis de la produccio
i dels que son peculiars del diner a esquemes teorics propis de l'intercanvi, opera,
sobre tot, mitjancant I'axioma de la substituibilitat general de bens i serveis i. mes en
particular, la substituibilitat de 1'excCs de demanda d'un be per aconseguir I'equilibri
(Davidson, 1982, pags. 4 i 58-78). En definitiva, que I'unica cosa acceptable avui en
intercanvi per productes (d'avui (o de dema) es un altre producte d'avui (o el valor
actual de productes de dema en termes de productes d'avui).

Caldra que manifesti que la tecnologia actual s'adapta malament a aquesta visio i
que Ies peculiaritats d'un dels bens -el diner- trenquen les anelles d'aquesta
substitucio pel que fa sobre tot a la seva dimensio intertemporal? No identificariern
d'aquesta manera alguns dels obstacles que ens traven I'eficacia de I'acces a la
real ita t'?

Les observacions han desembocat en unes preguntes. Nomes voldria esperonar
-potser de forma insuficient- a una aproximacio de les questions que s'adrecen avui a
la nostra professio.
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