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1. De la ciència obscura a la tertúlia 
A l’inici del segle XIX l’economia era percebuda com una ciència obscura i pessimista arran de
les tesis de Malthus i el seu assaig sobre la població i els aliments, i així ha continuat moltes
dècades més fins a l’actualitat, en què possiblement per causa de l’augment de coneixements
per part de la població, i per què no escolarització, l’economia és percebuda com quelcom més
proper a la vida quotidiana dels ciutadans.
Avui en dia no hi ha tertúlia, sigui en mitjans de comunicació sigui en àmbits privats, en la qual
en un moment determinat no es comentin temes o notícies de caràcter econòmic, i sovint sur-
ten propostes similars a aquelles a què estem acostumats a rebre per consells d’amics i cone-
guts respecte d’aquell medicament que “a mi em va anar bé i l’hauries de provar”.
Però en definitiva, què és l’economia i què entenen els ciutadans per economia?
De definicions d’economia n’hi ha moltes i variades, però m’agrada quedar-me amb la definició
clàssica i elemental, que la defineix com una ciència social que consisteix a triar entre diferents
opcions o disjuntives aquella que pot donar una millor satisfacció optimitzant els recursos escassos
de què disposem. Però els ciutadans normalment tenen dues percepcions diferents de l’economia.

2. La percepció de dues classes d’economia
Existeix un concepte i aplicació de l’economia que és habitual entre la població i que es realit-
za cada dia i diverses vegades per dia, ja que cadascú de nosaltres decideix el destí de les ren-
des que rebem a canvi principalment del nostre treball en l’adquisició d’aquells béns i serveis
que han de proporcionar-nos la satisfacció material o espiritual que desitgem obtenir.
Aquest procés de decisió cal esperar que sigui conscient i racional, encara que no sempre és
així i potser hauríem de fer un examen de consciència o anàlisi de la quantitat de coses mate-
rials, supèrflues o a vegades innecessàries, que hem adquirit en determinats moments i que
possiblement la satisfacció que ens van aportar va ser puntual en un moment donat, o que des-
prés d’haver estat adquirides ens adonem que no ens donen la satisfacció que nosaltres havíem
previst en les nostres expectatives.
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Els ciutadans tenen, per tant, una primera percepció intimista i particular de la seva pròpia eco-
nomia domèstica, i el desenvolupament de l’anàlisi d’aquesta economia domèstica utilitzant
models quantitatius va donar lloc al concepte que avui coneixem com a economia política i el
mateix terme economia, que prové del grec oikos nomos, o regulació –avui en diríem gestió–
de la pròpia casa de cadascú.
Davant d’aquesta percepció domèstica i fàcil d’entendre per part dels ciutadans, existeix un
altre concepte més difícil d’entendre que podria justificar l’adjectiu de ciència obscura citat al
començament i que ortodoxament és coneix com a política econòmica.
Pertanyen a la política econòmica conceptes, entre d’altres, com l’atur, la inflació, la crisi eco-
nòmica, el mercat monetari, els impostos i evidentment el rol de l’estat i altres administracions
públiques en els processos econòmics que també formen part habitualment del nostre voca-
bulari corrent, però a diferència de la nostra economia domèstica, de la qual entenem molt bé
els mecanismes, les relacions causa i efecte o comprendre el funcionament dels mecanismes,
tècnicament polítiques o mesures econòmiques, que es posen en marxa per a la resolució dels
problemes macroeconòmics no formen part de la cultura popular econòmica.
A diferència de l’economia política o domèstica, la política econòmica encara és considerada
en la percepció popular com aquesta ciència obscura o tenebrosa a què s’al·ludia a l’inici del
segle XIX.
Els motius poden ser bàsicament dos: en primer lloc, s’ha de considerar que a diferència de l’e-
conomia domèstica, en què és el ciutadà mateix qui pren les decisions, en la política econòmi-
ca les decisions tècniques estan a càrrec d’altres persones, i el nivell d’influència del ciutadà
respecte a les persones i òrgans de decisió és mínim o escàs; i en segon lloc, rarament una per-
sona extrapola la solució del seu cas particular al conjunt de la societat i difícilment creu que la
solució global per al conjunt de la societat li pot ser beneficiosa a ell particularment.

3. L’optimisme i el pessimisme
La manera d’enfocar els problemes econòmics domèstics depèn principalment de condicio-
nants individuals o de la situació específica de cada persona en un moment determinat així com
de pautes de conducta que reflecteixen una concreta pràctica social dins d’un estatus social.
No reacciona igual davant el fet de trobar-se en una situació d’atur un treballador amb catego-
ria professional d’obrer no especialitzat que un treballador que tenia un càrrec, per exemple,
en una entitat financera, i també la reacció serà diferent d’acord amb l’edat de l’individu i la
tipologia del nucli familiar primari, i ser optimistes o pessimistes davant d’un problema econò-
mic domèstic suposa que les solucions que cal aplicar al problema poden ser diferents.
A vegades la posició optimista o pessimista pot també estar influenciada pels mitjans de comu-
nicació, que incideixen en l’optimisme o pessimisme dels ciutadans sobre la seva percepció de
l’estat de l’economia, de manera que la repetició de titulars en la premsa escrita o una entona-
ció especial optimista o pessimista en la veu dels presentadors en els mitjans audiovisuals aca-
ben tenint la seva influència en el ciutadà. 
En conclusió, la percepció de la situació econòmica per part del ciutadà i les possibles vies per
a la resolució dels problemes sovint depèn dels estats d’ànim que a vegades reben influències
o inputs provinents de circumstàncies alienes a factors econòmics.
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4. La influència de l’edat
L’edat de les persones té una influència en les seves decisions de tipus econòmic. Aquesta cir-
cumstància és coneguda en economia política com la teoria del cicle vital, que s’estudia en els
apartats dedicats al consum, i considera que la propensió al consum és superior en la població
jove i que l’estructura de consum és diferent en funció de l’edat.
La percepció dels processos econòmics o del funcionament de l’economia és a vegades més
fàcil quan la persona assoleix una certa edat i ha pogut observar i viure en el decurs de la seva
vida diferents cicles econòmics d’expansió i recessió, i atès que el moment actual és de crisi, és
freqüent en les converses opinar respecte d’aquella crisi que va passar l’any 1982 i comentar
com es va superar o l’actitud personal que es va tenir aleshores.
A vegades l’experiència viscuda pot condicionar la visió optimista o pessimista descrita abans,
i serà d’acord amb l’èxit o el fracàs de les actituds personals passades que el ciutadà s’enfron-
tarà eventualment a les noves situacions que es puguin presentar en el futur.

5. L’economista, el metge i el ciutadà
Tots nosaltres tenim present haver vist en la vida real o en pel·lícules la imatge del metge al cos-
tat de la capçalera del malalt fent un cop d’ull als fulls de seguiment de la malaltia i posterior-
ment emetre el diagnòstic o donar ordres sobre el tractament que s’ha de seguir.
De forma similar, els que decideixen la política econòmica tenen sobre la taula tota la informa-
ció que els proporcionen les sèries temporals estadístiques d’evolució de les magnituds macroe-
conòmiques.
Es curiós observar que part del vocabulari del metge i de l’economista és similar, i així és cor-
rent comentar per part d’un economista que cal fer un “diagnòstic de la situació”, que “cal
posar-hi remei”, que l’economia necessita “un tractament de xoc”, per no dir que a vegades
s’han pogut llegir o escoltar comentaris respecte que “l’economia està malalta” o bé que “s’ha
de prendre el pols a l’economia del país”.
Si en l’apartat primer he fet referència als consells dels amics que recomanen fàrmacs que “a mi
em va anar bé i l’hauries provar”, de la mateixa forma el ciutadà rep molts consells de caràcter
econòmic, que a vegades no són consells sinó voler mostrar davant d’interlocutors a vegades
afligits per la situació una sensació de superioritat respecte de l’encert de les decisions.
Així com no es poden prendre amb seriositat els consells mèdics per part de persones no pro-
fessionals i cal evitar l’automedicació, els consells econòmics d’altres poden ser escoltats però
no forçosament seguits, i a diferència de l’automedicació, el millor conseller econòmic és
cadascú per ell mateix, i en cas que fracassi o no trobi remei a la situació, sol·licitar una segona
opinió a un expert.

6. Apunts finals en referència a l’actual situació econòmica
Hem de comprendre que la crisi és una etapa cíclica, quasi es podria dir que natural, i que segueix
a un cicle d’expansió que ha tingut lloc prèviament, i que de crisis, n’hi ha hagut moltes i que si
bé no totes són totalment semblants el seu resultat es tradueix en un empitjorament ràpid de
les condicions de vida dels ciutadans i en una incapacitat del sistema productiu per satisfer les
necessitats humanes. El que no són mai igual són les formes i polítiques que s’emprem per sor-
tir de la crisi, ja que cadascuna requereix un tractament diferenciat.
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El que ens interessa com a ciutadans no és el diner, sinó el que podem comprar amb el diner.
La crisi origina desafortunades comparacions en la vida quotidiana entre la nostra posició i la
que creiem percebre dels nostres veïns i coneguts, i a vegades l’enveja ens porta a deformar la
realitat i a infravalorar les nostres possibilitats i magnificar la posició dels altres.
Intentar comparar la nostra posició amb la posició dels altres ens pot portar a decisions il·lògi-
ques i molt allunyades de les expectatives racionals que han de guiar el comportament dels ciu-
tadans en les seves decisions econòmiques, i el millor remei ha de consistir a tornar a conside-
rar que l’economia domèstica no és més que oikos nomos, i que el millor que es pot fer és
analitzar i decidir la millor opció convenient al nucli primari familiar d’acord amb les seves ren-
des i necessitats.
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