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Hitzaurrea

Liburuxka hau unibertsitateko ikasmaterial gisa taxutu dugu eta, izenburuak berak aditzera
ematen duenez, makroekonomiaren etxean sartzeko atari moduko bat da. Atari zabal eta erosoa,
ikasleari makroekonomiaren etxeko gainerako gela eta txokoetara joateko bideak irekiko
dizkiona.
Ikasmaterial moduan moldatua den aldetik, idazkera ulerterraza erabiltzea izan dugu helburu, eta
irudi, grafiko, ariketa eta adibide ugariz baliatu gara teoria eta azalpen oro era dibulgatiboan
erakusteko. Edukia zortzi gaitan egituratu dugu: aurrenekoak aurkezpen edo sarrera lana egiten
du; hurrengo zazpi gaientzat abiapuntua da. Izan ere, hortik abiatuta, gairik gai zientzia
makroekonomikoaren nondik norako nagusiak bistaratzen ahalegindu gara, azalpen sinpleetatik
hasi eta ikuspegi aberats eta konplexuetarainoko bidea eginez, urratsez urrats, errealitatera
hurbilduz etengabe. Gure ibilian bidelagun, pasadizo eta bitxikeria historikoak ere maiz plazaratu
ditugu, testu nagusiaren sostengu eta argigarri.
Ea ikasmaterial hau probetxugarria den hala ikasle nola irakasleentzat. Unibertsitatean
euskarazko ikasmaterialen urritasunak gosete/egarrite handia eragin du. Fruitu honek aseko ahal
ditu hainbat eztarri eta sabel!
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1. GAIA:
MAKROEKONOMIAREN IKUSPEGI OROKORRA
1.1. Makroekonomia: kontzeptua eta jatorria
1.1.1. Makroekonomiarako sarrera
Ekonomia gizarte-zientzia bat da, eta ekonomia-eragileen erabakiak aztertzen ditu. Bi
azpidiziplina edo atal ditu: Mikroekonomia eta Makroekonomia. Grezieratik datozen Makro
(“handia”) eta Mikro (“txikia”) aurrizkiek bi atal horietan egiten den azterketa ekonomikoari
buruzko nolabaiteko ideia orokorra edo arrastoa ematen dute.
Merkatu-ekonomia batean parte hartzen duten ekonomia-eragileek lau talde eratzen dituzte: (1)
kontsumitzaileak edo etxeko ekonomiak (familiak), (2) enpresak, (3) Estatua edo gobernua
(adierarik zabalenean ulertu behar dugu; hau da, administrazio publiko guztien multzo gisa:
gobernu zentrala, autonomikoa, diputazioa eta udala) eta (4) atzerritarrak (hots, aztertzen ari
garen eremu geografikoari ez dagozkion ―kanpokoak diren― kontsumitzaile, enpresa eta Estatu
guztiak). Lehenengo bi ekonomia-eragileek sektore pribatua osatzen dute; Estatuak sektore
publikoa osatzen du, eta munduko gainerako kontsumitzaileek, enpresek eta Estatuek kanposektorea osatzen dute.
Ekonomia-eragile horiek guztiek urritasunezko testuinguru batean hartzen dituzte beren
erabakiak (egiten dituzte beren aukerak)1: erabaki edo aukera horiei jarduera ekonomiko deritze.
Jarduera ekonomikoa honako hau da: balio erreal eta erabilgarria daukan zerbaiten ―hala nola
baliabide naturalak, lana, kapital-ondasunak edo, besterik gabe, kontsumorako ondasun eta
zerbitzuak― diruzko trukea (diru truke egindako edozein salerosketa, alegia). Hala izanik,
Euskal Herriko ekonomiaz hitz egiten denean (edo Europar Batasunekoaz, edo gure familiaren
ekonomiaz), eremu edo testuinguru konkretu horretan (dela Euskal Herrian, dela Europar
Batasunean, dela gure familian) eragileek egiten dituzten jarduera ekonomiko (salerosketa)
guztien multzoa hartzen da aintzat.
Aurrekoa esanda, zehatzago adieraz daiteke Mikroekonomiaren “txikitasun” horrek eta
Makroekonomiaren “handitasun” horrek zer esan nahi duten.
Mikroekonomiak ekonomia-eragileek maila indibidualean daukaten jokabidea aztertzen du; hau
da, ikertzen du eragile bakoitzak bere erabaki edo aukerak (kontsumoari nahiz produkzioari
buruzkoak) nola hartzen/egiten dituen eta erabaki/aukera horiek merkatuen funtzionamenduan
nola eragiten duten. Hortaz, Mikroekonomia arduratuko da ondasun eta zerbitzu bakoitzaren
1

Urritasunezko testuinguruarekin honako hau adierazi nahi da: edozein ekonomia-eragilek baliabide urriak dauzka,
eta beharrizanak, aldiz, mugagabeak dira. Eragile bakoitzak baliabide urri horiei erabilera alternatibo ugari eman
diezaieke, bere premiak asetzeko xedearekin. Zer premia ase, baliabide bakoitzari zer erabilera eman…
erabaki/aukeratu egin beharko du. Eta horixe da, hain zuzen, ekonomiaren aztergaia (ikus gai honen amaieran
dagoen eranskina).
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prezioa nola zehazten den azaltzeaz, baita prezio horien ondorioz baliabideak nola esleitzen edo
banatzen diren esplikatzeaz ere.
Makroekonomiak, bestalde, ekonomia bere osotasunean edo maila globalean aztertzen du.
Ekonomiaren norabide eta “osasun” orokorra adierazteko giltzarri diren zenbait aldagairen
bilakaera eta elkarren arteko harremana ―eta aldagai horiei eragiteko bideak― aztertzeaz
arduratzen da (funtsezko aldagai makroekonomiko horiek honako hauek dira, besteak beste:
produkzio-maila, langabezia-tasa eta inflazio-tasa). Azken batean, oso sinplea da ekonomia
ikuspegi orokor horretatik aztertuz lortu nahi dena: ekonomiaren emaitzak/ondorioak beren
osotasunean ulertzea eta, politika makroekonomikoaren bidez (aurrerago ikusiko dugu nola),
emaitzok/ondoriook hobetzea2.
Sarritan, azaldu nahi den kontzeptuaren adibide erraz eta esanguratsu bat ematea oso
komenigarria izaten da. Horregatik, ekonomiaren eta medikuntzaren arteko nolabaiteko
antzekotasuna edo paralelismoa bistaratu daiteke; izan ere, anatomiaren ikuspegitik, azterketa
makro bat egiten denean, giza gorputzaren osasun-egoerari buruzko adierazle gisa jokatzen duten
aldagai edo seinale begi-bistakoak hartzen dira kontuan: berotasuna, izerdia, pigmentazioa,
minaren kokapena, garaiera, pisua, larru-azalaren kolorea, dardarak, zentzumen-arazoak
(ikusmenekoak, entzumenekoak, dastamenekoak…), eta abar. Aitzitik, pertsona baten osasunaren
azterketa mikroa egitera bideratzen bada arreta, zer da kontuan hartzen dena? Kasu horretan, giza
gorputzaren barruko organo eta substantzien azterketa indibidual eta zehatza egiten da: odolaren
azterketa, txizaren azterketa, gibelaren ekografia, bihotzaren erradiografia, eta abar.
Makroekonomiaren definizioa egin berri dugunez, esan dezagun jarraian zergatik den
garrantzitsua, zergatik merezi duen Makroekonomia ikastea. Bradford Delong (2003) adituaren
esanetan, hiru arrazoirengatik da garrantzitsua Makroekonomia:
a) Kultura orokorragatik. Gaur egun auzi makroekonomikoak guztion ahotan barra-barra
dabiltza: herritar orok ―nekazariek hasi eta zuzendari exekutiboek buka― geure iritzi edo,
are, edabe magikoa daukagu herrialdeko arazo ekonomikoak konpontzeko (gainera, iritzi
horietako batzuk komunikabideetan ere maiz agertzen zaizkigu). Eta hori hala da, zeren bizi
ere informazio- eta komunikazio-teknologia berrien garaian bizi baikara eta teknologia horien
botereak/eraginak ez baitauka mugarik. Horrez gain, kontuan hartzekoa da azkeneko mendean
herrialde aurreratuetan ongizate material handia lortu dugula, eta, ondorioz, ekonomiak
jendearen interesa eta arreta erakarri ditu. Horrela izanik, edonork ere eztabaida publiko bat
entzun eta ulertu (eta, jakina, bertan parte hartu) nahi badu ―egunkarian, irratian, telebistan,
politikarien artean…―, nahitaezkoa zaio Makroekonomiaz zertxobait jakitea; bestela,
inguruan gertatzen diren hainbat eta hainbat gauzaz ez da jabetuko.

2

Samuelson eta Nordhaus (1999) adituei jarraiki, adibide batzuk aski izango dira Mikroekonomiaren eta
Makroekonomiaren arteko bereizketa ondo ulertzeko. Mikroekonomiak aztertzen du nola ezartzen duen OPEP
erakundeak bere petrolioaren prezioa; Makroekonomiak galdetzen du petrolioaren prezioa nazioartean igotzeak
zergatik eragiten dituen inflazioa eta langabezia. Mikroekonomiak jakin nahi du ea unibertsitatean ikastea denbora
ondo erabiltzea den; Makroekonomiak gazteen langabezia-tasa aztertzen du. Mikroekonomiak kanpo-merkataritzako
ondasunak banan-banan aztertzen ditu: zergatik inportatzen diren laranjak eta esportatzen diren hozkailuak;
Makroekonomiak inportazio eta esportazioen joera orokorrak aztertzen ditu.
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b) Interes pertsonalagatik. Lehenengo begiratuan irudi lezake Makroekonomia herritarrongandik
urruti dagoen kontu bat dela (oro har, egunkari, irrati edo telebistaren urruntasunetik
dakusagu-eta). Gainera, ekonomiako sailburuak edo ministroak aipatzen dituen auzi
makroekonomikoak politikariei baino ez zaizkiela axola uste ohi dugu. Baina usteak erdiak
ustel. Aldagai makroekonomikoen gorabeherek herritar guztioi eragiten digute, guztion
bizitza baldintzatzen dute. Esate baterako, bankura mailegu eske goazenean, han kobratuko
diguten interes-tasa hertsiki lotuta dago inflazio-tasaren aurreikuspenarekin; unibertsitateko
ikasketak bukatzean tituludun berriek lanpostu bat aurkitzeko dituzten aukerak herrialdeko
langabezia-tasa orokorraren araberakoak dira. Laburbilduz, Makroekonomiak eragin handia
du herritarron ongizatean, eta gure etorkizuna, hein handi batean, aldagai makroekonomikoei
eskaintzen diegun arretaren araberakoa izango da.
c) Erantzukizun sozialagatik. Makroekonomiaz arduratzen garenean, interes pertsonala (aurreko
paragrafoan azaldu dena) gainditu beharko genuke, eta gizarte osoaren ongizate
makroekonomikoarekiko konpromiso orokorra hartu. Nola, ordea? Gizakiok dugun eskubide
garrantzitsuenetariko baten bidez: bozka edo botoa emateko eskubidearen bidez, alegia.
Hautesle garen heinean, Makroekonomiaz arduratu beharra dugu gure agintariak aukeratzeko
(bozka emateko) orduan. Izan ere, hautagai baten edo beste baten alde egiten dugunean,
indarrean jarriko den politika makroekonomikoari ere zeharka eragiten ari gatzaizkio. Gure
bozka bidez, epe luzeko hazkunde ekonomikoa azkartzearen eta moteltzearen artean aukera
egiten dugu, edo epe laburrean ziklo ekonomikoa egonkortzearen eta desegonkortzearen
artean hautua egiten dugu, eta erabaki batek eta besteak ondorio bat edo beste ekarriko dio
gizarteari, oro har. Makroekonomiari buruz deus ez badakigu (nolabait “alfabetatu gabeak”
bagara), ez ditugu bereiziko kudeatzaile makroekonomiko eraginkorrak eta agintari babo
hitzontziak.
Makroekonomiaren definizioa ez ezik, hura ikasteko eta kontuan hartzeko arrazoi nagusiak ere
aipatu ditugu. Orain, Makroekonomia ikasten hasi berri diren ikasle guztien zalantza/itauna
argituko dugu: zaila al da gai makroekonomikoak beren osoan ulertzea? Ez gara, gezurren bidez,
erantzun goxo eta itxaropentsuetan eroriko. Gordin esanda, Makroekonomia, gizarte-zientzia
baten azpidiziplina denez gero, txit konplexua da, eta ez dago hura oso-osorik eta zehatz-mehatz
aztertzerik. Makroekonomia ez da gai ekonomia osatzen duten elementu guztiak (eta haien arteko
harremanak) erabat ulertzeko eta ebaluatzeko, honako arrazoi hauek direla eta:
1) Ez dezagun geure burua engaina: Makroekonomia konplexua da. Konplexutasun horren
jatorria zientzia ekonomikoaren izaera sozialean datza: zientzia ekonomikoaren aztergaia
gizakion jarduera ekonomikoek osatzen dute. Norbaitek uste baldin badu ekonomiak naturazientzien (hala nola kimika, biologia edo fisikaren) moduan funtzionatzen duela, zeharo
erratuta dago. Eredu edo teoria ekonomikoek ez dute errealitate osoa besarkatzen, ez daukate
balio unibertsalik, ez dira irmo eta aldaezinak eta, gainera, oro har zehaztasun gutxirekin
deskribatu ohi dira. Horren guztiaren ondorioz, ekonomialariek sarritan huts egiten dute
aurreikuspenak egitean, eta elkarren artean desadostasun ugari izaten dituzte. Ekonomian, oro
har, eta Makroekonomian, bereziki, eztabaidak amaiezinak izaten dira eta nekez lortzen da
ekonomialari guztien iritziak aho batez biltzea. Natura-zientzietan, aldiz, justu kontrakoa
gertatu ohi da: bi zientzialarik fenomeno berberari buruzko elkarren aurkako teoriak baldin
badauzkate, elkarri desafioa jo eta laborategi batean, kontrolpeko hainbat esperimentu eginez,
norgehiagoka arituko dira, harik eta bietako bat gailendu arte (bata irabazle eta bestea
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galtzaile suertatu arte). Ekonomian, ordea, irabazle/galtzaile dikotomia hori ez da hain
nabarmena izaten, kontrolpeko esperimenturik ez baitago egiterik (eta egitekotan, arazo etiko
bati egin beharko genioke aurre, gizakiak esperimentuetarako “saguak balira bezala”
erabiltzen ariko ginateke eta). Hori guztia dela bide, teoria edo lege ekonomikoak ez dira
eztabaidatu eta faltsutu ezinak, grabitate indarraren legea, erlatibitatearen legea, fusio
nuklearraren legea… diren bezala. Esandakoak esan ondoren, ekonomiaren eta bereziki
Makroekonomiaren esparrua hain ilun eta nahaspilatsua dela jakinda, aurreikuspen
ekonomikoekin fida al gintezke? Erantzuna sinplea eta begi-bistakoa da: “nahiz eta muga eta
akats ugari izan, edozein aurreikuspen ekonomiko, adituek zuhurtasunez eginez gero, ezer ez
egitea baino hobea izango da”. Meteorologian edota astronomian esan ohi den bezala:
“aurreikuspenak egiten jarraitu behar dugu, nahiz eta ondotxo dakigun noizean behin huts
egitea ezinbestekoa dela”3.
2) Makroekonomiaren aztergaia uneoro aldatu eta mugitu egiten da. Arazo horren muina
lehenago aipatutakoa da: gizakion jarduerak eta jokabideak. Argi eta garbi dago eskualde
bateko ekonomia aldatzean, haren azterketa makroekonomikoa ere aldatu egiten dela eta,
horrekin batera, azkenean abian jarriko den politika makroekonomikoa ere aldatu egiten dela.
Jar ditzagun zenbait adibide argigarri. Erdi Aroan, Europa osoan ardura gehien sortzen zuen
gai makroekonomikoetako bat nekazarien uzta txarrak ziren, baita uzta txar horiek gizartearen
hazkunde eta garapenean izan zezaketen eragina ere. Gaur egungo Europan, ostera, gai horrek
ez dauka apenas garrantzirik, nekazaritzak produkzio osoan edo enpleguaren sorreran daukan
pisua oso urria baita. Era berean, badira hainbat gai makroekonomiko gaur egun pil-pilean
daudenak eta hil edo bizikoak direnak, zeinak bihar-etzi zeharo baztertuta, batere interesik
piztu gabe, gera baitaitezke. Gaur egun hain kezkagarria den langabeziaren arazoa izan liteke
gai horietako bat: oro har, biztanleen zahartze hazkorraren eraginez, zenbait urte barru arazo
nagusia ez da izango langabeei nola eman lana, baizik eta nola bete hutsik gelditutako hainbat
lanpostu eta, ondorioz, nola mantendu erretiratu eta pentsiodunen multzo erraldoi eta
gorakorra. Azken auzi horrek modu nabarmenean bistaratzen digu ezen etorkizuneko
gizarteetan hainbat beharrizan eta premia izan litezkeela, nahiz eta guk gaur egun jaramonik
egin edo imajinatzeko gai izan ez.
3) Estatistika ekonomiko nazionalen gabeziak eta akatsak nahiko ugari eta handiak dira oraindik
ere. Makroekonomiarik ere ez legoke, zenbait erakunde ofizial zein pribatuk biltzen eta
kaleratzen duten informazio estatistikorik gabe. Alde horretatik begiratuta, ekonomialarien
egoera beste gizarte-zientzia batzuetan dihardutenena (soziologoena, politologoena,
psikologoena, historialariena, eta abarrena) baino hobea da, jarduera ekonomikoei buruzko
datu kuantitatibo ugarien jabe direlako eta, hartara, errazago lantzen dituztelako beren teoriak
eta modu eraginkorragoan egiten dituztelako aurreikuspenen kontrasteak. Baina, nahiz eta
gaur egun informazio ugari modu errazean eta denontzat eskuragarri dagoen, ekonomiaren
unean uneko egoerari buruzko informazioa atzerapenez iristen zaigu maiz: esan ohi da
ekonomialariek askoz hobeto dakitela ekonomia nola zegoen aurreko urtean, aurten (orain)
3

Amerikako Estatu Batuetako presidente izandako Ronald Reagan-ek honako hau esan zuen behinola, txantxetanedo: “Trivial Pursuit jokoa ekonomialarientzat diseinatuko balute, 100 galdera eta 3.000 erantzun izango lituzke”.
Ildo bertsuan, AEBetako beste presidente-ohi batek, Harry Truman-ek, behin batean aipatu zuen ekonomialari
besobakarra aurkitu nahi zuela; izan ere, bere ekonomialariengana aholku eske joaten zenean, honela erantzuten
zioten beti: “Alde batetik,… Beste aldetik,…”.
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nola dagoen baino. Eta, logikoa denez, horrek arazo bat dakarkie politika makroekonomikoa
diseinatu eta indarrean jarri behar dutenei.
4) Azkenik, bada beste arrazoi bat Makroekonomiaren aurreikuspenak eta usteak desitxuratu eta
herren bihurtzen dituena: etorkizunean gerta litekeenari buruz jendeak dauzkan uste eta
susmoen garrantzi handia, alegia. Izan ere, herrialde bateko biztanleek uste baldin badute
zerbait gertatuko dela (adibidez, krisi ekonomikoa etorriko dela), azkenean dena delako hori
gertatu ohi da. Eta, eduki, badauka logikarik. Dudarik gabe, gizabanakoek, izaki arrazionalak
direnez gero, ingurunean gertatzen dena ikusi eta aztertzen dute; etorkizunari begira planak
egiten dituzte, eta haien ustez gerta litekeen horren ondorio txarrak saihesteko
erabakiak/neurriak hartzen dituzte. Baina uste (susmo, beldur) hori areagotzeak eragingo
duena da gertakizuna azkarrago etortzea eta ondorio txarragoekin, gainera. Esandakoaren
adibide ezin hobea da 1930eko hamarkadako Beheraldi edo Depresio Handian gertatutako
nazioarteko krisialdi ekonomiko larria, baita geroago jazo diren beste hainbat krisialdi ere:
krisialdi ekonomiko bat etortzekoa dela uste baldin badute, gizabanakoek gehiago aurrezten
eta gutxiago kontsumitzen dute; enpresek, ondorioz, gutxiago ekoitziko dute; jende gehiago
izango da langabezian, eta horrek bizkortu egingo du krisialdia, nahiz eta hasieran
krisialdiarena posibilitate (susmo) huts bat besterik ez zen. Horregatik guztiagatik, esan liteke
ekonomia, hein batean, gogorra edo latza dela. Natura-zientzietan kausalitatearen noranzkoa
(kausa-efektuaren noranzkoa) atzetik aurrera doa; hau da, iraganetik gerorantz doa.
Ekonomian, aitzitik, kontrako noranzkoa du, gerotik (aurreikusten den etorkizunetik)
orainerantz dator, jendeak etorkizunaz dauzkan uste, susmo eta itxarobideen eraginez.
Herritar garen heinean, kontuan izan behar dugu itxarobideek (usteek, susmoek) daukaten
garrantzia motor ekonomiko gisa. Horregatik, ulergarria da bere garaian hainbat pertsona
―eta batez ere zenbait politikari― España va bien moduko esaldiak lau haizetara
barreiatzen aritzea, edo krisi hitza ahoskatu ere nahi ez izatea, aurreikuspen ekonomiko
batzuek kontrakoa esan arren; izan ere, horrelako jokaerarekin lortu nahi dena oso sinplea da:
baikortasuna eta konfiantza erakustea, gizartearen baitan (eta, ondorioz, ekonomian barrena)
beldurra eta ezkortasuna heda ez daitezen. Gezurrak esateko (edo egia oso-osorik ez
aitortzeko) gaitasun hori berezkoa dute politikariek. Pentsatu bestela honako honetan:
zeintzuk izan ziren Prestige ontziaren hondamendiaren ondorengo aitorpen ofizialak? Eta
Irakeko gerrari buruzkoak? Bat al zetozen errealitatearekin?... Azken hausnarketa hau
lehenago Makroekonomia ikasteko arrazoiak aipatzean esan dugunarekin lotzen da:
Makroekonomiaz zerbait jakitea guztiz komenigarria zaigu, ezjakin eta inozoak izan ez
gaitezen.
Orain arte esandakoa laburtzeko asmoz, natura-zientzia baten eta ekonomia (eta tartean
Makroekonomia) bezalako gizarte-zientzia baten arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak
honela jaso ditzakegu:
A) Bi zientzietan ere, garatzen diren teoriek edo ereduek mapa edo gida moduan jokatzen dute,
munduaren konplexutasuna murriztu nahian eta egitura sinple, logiko, koherente eta
aurreiritzirik gabeetan islatzeko xedearekin. Azken ezaugarri hori (aurreiritzirik gabea izatea)
nekez lortzen da gizarte-zientzietan, zeren eta ikerlari orok, oharkabean nahiz oharturik, bere
ideologiaren arabera pentsatzen/jokatzen baitu sarritan. Teoriarik ez balego, gizakiok
ingurunean gertatzen dena ikusi eta deskribatu besterik ez genuke egingo, eta noraezean
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ibiliko ginateke. Teorien laguntzarekin, berriz, gizakiok gai gara inguruneko gertaera hori
ulertzeko, azaltzeko, aurreikusteko eta, oraindik garrantzitsuagoa dena, helburu konkretu
baterantz bideratzeko. Teoriek, beraz, gizakion jakintza bultzatzen dute eta gure bizitzari
hainbat alorretan zentzua ematen diote.
B) Natura-zientzietan, helbururanzko ibilbidea geldoa baina segurua izaten da. Teoria eta
aurkikuntza berriek, izaera unibertsala izan ohi dutenez, zaharrak zapalduz (haiei gainjarrita)
egiten dute aurrera, eta, horrela, nahiz eta motel izan, oinarri irmo eta eztabaidaezin baten
gainean garatzen dira. Gizarte-zientzietan, aldiz, aurrerakada edo garapen hori ez da hain
argia, lehenago ere esana dugunez. Makroekonomiari gagozkiola, egia da gaur egun duela 30
edo 40 urte baino askoz gehiago dakigula, baina aztergaia bera uneoro aldatzen denez gero,
egia da halaber duela 30 edo 40 urte baliagarriak ziren hainbat teoria eta eredu ez direla
dagoeneko balekoak, eta, era berean, gaur egun begi-bistako eta arrazoizkotzat hartzen
ditugun zenbait gauzak interesgarri izateari utziko diotela urte gutxiren buruan. Horren
ildotik, ekonomialariei buruzko txiste moduko bat entzuten da maiz: “Ekonomialari bati
hogei urterik behin azterketa egin eta beti galdera berberak eginda ere, ez dago batere argi
gaindituko ote duen, erantzun zuzen eta egokiak aldatu egingo baitira”. Ondorio moduan,
azpimarratu dezagun beharrezkoa dela burua eta adimena zabal-zabalik izatea, norbere
ideiekin ez itsutzea eta besteen iritziekiko jarrera jator eta irekiz jardutea. Natura-zientzietan,
beharbada, posible da ikusmolde/jokamolde estuagoa izatea, jarraitu beharreko ibilbideak
nolabait ere bidegurutze gutxiago dauzkalako; Makroekonomiaren kasuan, ordea,
bidegurutzeak eta aukerak ezin ugariagoak dira.

1.1.2. Makroekonomiaren jaiotza: John Maynard Keynes
Esan ohi da Makroekonomiaren sortzailea ―neurri handi batean, behintzat― John Maynard
Keynes izan zela. Keynesek 1936an argitaratu zuen The General Theory of Employment, Interest
and Money liburuak ordura arteko pentsamendu eta ikerketa ekonomikoen zentzua aldatu zuen,
eta beraren eragina gaurdaino zabaldu da.
Teoria orokor horrek berebiziko oihartzuna izan zuen, Keynesek idatzi zuelako batez ere
1930eko hamarkadan nazioartean hedatu zen krisialdi ekonomiko izugarria (Depresio Handia)
ulertzeko eta haren ondorioei aurre egiteko. Krisialdi ekonomiko hura 1929an piztu zen Nueva
York-eko burtsak porrot egin ondoren (29ko crackaren ondoren). Keynesen mezu nagusia
honako hau izan zen: langabezia ikaragarri handia eta iraunkorra zela eta ekonomiako produkziofaktoreak azpierabilita zeudela (oso gutxi erabiltzen zirela), eta hori guztia ondasun eta zerbitzuen
eskari agregatua txikiegia zelako (nahikoa ez zelako) gerta zitekeela. Mezu horren bitartez,
Keynesek ordura arte nagusi izan zen teoria ekonomikoari (Keynesek klasikotzat4 hartzen
zuenari) kritika latza egin zion. Teoria klasikoak zioenez, politika ekonomikoaren epe luzeko
efektuak bakarrik azal zitezkeen; epe laburreko ziklo ekonomikoak ez, ordea. Izan ere, klasikoen
iritziz, ziklo ekonomikoen gorabeherak nahitaezkoak eta saihestezinak ziren merkatuekonomietan. Aitzitik, Keynesek baieztapen hori ukatu egiten zuen.
4

Ekonomia klasikoa Adam Smith-engandik hasita egin ziren azterketa eta teoria guztiei zegokien. Adam Smith-en
ondotik, beste hainbat ekonomialari klasikok (Jean Baptiste Say-k, David Ricardo-k, John Stuart Mill-ek, Thomas
Malthus-ek, eta abarrek) XVIII. mende bukaeratik aurrera eta XIX. mende osoan zehar egin zituzten beren
azterlanak.
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Keynesen esaldi ezagun honek argiro erakusten du teoria klasikoarekin bat ez zetorrela: “Epe
luzeak ez du argi eta garbi azaltzen gaur egungo egoera. Epe luzean, denok hilik egongo gara.
Ekonomialariek zeregin errazegia eta zentzurik gabea hartzen dute, baldin eta ekaitzaldian, doidoi, ekaitza pasatutakoan barealdia etorriko dela besterik esaten ez badute”. Esaldi horren bidez,
Keynesek aldarrikatzen zuen gobernuak ekonomian modu zuzen eta azkarrean parte hartu behar
duela, beheraldiak eta krisialdiak denboran luza ez daitezen.
Keynesek politika ekonomikoaren arduradunei eta ekonomialariei zuzendu zien mezu hori.
Adibidez, nazioartean hainbat herrialdetan izugarria zen langabeziari aurre egiteko, Keynesek
ekonomiako eskari totala handitzeko neurrien alde egin zuen, batez ere gastu publikoa (herrilanak) sustatzea proposatuz. Epe laburreko gorabehera ekonomikoei buruzko ideia horiek eta
tresna analitiko berriak erabiltzeak (itxarobideek inbertsioan zeukaten eragina eta aldakortasuna,
prozesu biderkatzailea, eta abar) garai hartako pentsamolde/jokamoldea irauli zuten, eta orobat
teoria makroekonomiko modernoa izango zenaren oinarriak ezarri.
Esan dezagun, Bigarren Mundu Gerra bukatu eta hamar bat urte iragan zirenerako, gaur egun
Makroekonomiari buruzko liburuetan erabiltzen diren tresna analitiko gehienak asmatuak zirela.
1960tik 1980ra bitartean, Makroekonomiak aurrerakada bizia izan zuen, batez ere Milton
Friedman-ek eta Robert Lucas-ek bultzatuta; biek ala biek gogor kritikatu zuten Keynesen
garaitik ordura arte indarrean eta nagusi zirauen teoria makroekonomikoa. Azkenik, 1980ko
hamarkadaren erdialderako-edo, Makroekonomia modernoaren egitura intelektuala ia osorik
ezarrita zegoen. 1990eko hamarkadan barrena eta gaurdaino, ikuspegi gehiago sortu eta garatu
dira (ideia eta eredu ugari sortu dituzte), baina politika makroekonomikoari buruzko ohiko jarrera
ez da ia deus aldatu.
Sarritan, klasiko eta keynestar kontzeptuak ekonomiako bi pentsamendu-eskola edo tradizio
intelektual bereizteko erabiltzen dira:
 Ekonomialari klasikoek, gorabehera ekonomikoak gertatzen direla onartzen badute ere
(epe laburrean), zinez uste dute ekonomiak enplegu osoko mailara joateko (itzultzeko)
berezko joera garbi bat daukala (epe luzean); ondorioz, ekonomia enplegu osoko mailan
(edo maila horretatik gertu) dagoenean aztertzeari ematen diote garrantzirik handiena (epe
luzeari, beraz). Klasikoen ideiek laissez faire, laissez passer ―euskaraz utzi egiten―
leloan hartzen dute oinarri; lelo horrek dioenez, liberalismo ekonomikoa gailendu egin
behar zaio gobernuaren esku-hartze ekonomikoari. Hau da, merkatuek modu librean
funtzionatu behar dute (edo gobernuaren esku-hartzeak oso apala izan behar du,
behintzat).
 Ekonomialari keynestarrek, aldiz, uste dute ekonomia oso motel joan (itzuli) ohi dela
enplegu osoko mailara, joatekotan (itzultzekotan). Nolanahi ere, horri epe luzeko kontua
deritzote (eta ez ahaztu Keynesen esaldi entzutetsua: “Epe luzean, denok hilik egongo
gara”); horregatik, keynestarrek epe laburreko gorabehera ekonomikoen garrantzia
nabarmentzen dute. Eta testuinguru ekonomiko gorabeheratsu horretan, gobernuaren
parte-hartzea ezinbestekotzat dute keynestarrek, politika ekonomikoaren (bereziki politika
fiskalaren) bidez ekonomian eragiteko.
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Ikasmaterial honetan, bai klasikoen eta bai keynestarren ideiak baliatuko ditugu
Makroekonomiaren funtzionamendua azaltzeko. Zehatz esateko, nabarmen bistaratuko dugu
Keynesen eta atzetik jarraitu dion tradizioaren azalpenak oso baliagarriak direla ekonomiaren epe
laburreko funtzionamendua ulertzeko (epe labur horretan, ekonomia enplegu osoko mailatik oso
urruti egon litekeelako). Epe luzean, ordea, ekonomia enplegu osoko mailara bultzatzen duten
indarrak daude eta testuinguru horretan (hots, epe luzean), ekonomia enplegu osoko mailara
iritsitakoan, ekonomialari klasikoen ideiak nagusitzen dira.

1.2. Makroekonomiaren helburuak
1.2.1. Bilakaera makroekonomikoaren jarraipena
Makroekonomia, izan ere, ez litzateke ezer, gobernuek bildu eta plazaratu ohi duten estatistika
ekonomikorik gabe. Jarduera ekonomiko osoaren balio eta egiturari buruzko balioespen horiek
dira Makroekonomiaren daturik funtsezkoenak. Ez dago jarduera ekonomikoaren gorabeherak
azaltzerik, datu horiek aurrez jakin ezean.
Lehen begiratuan, estatistika ekonomikoetan kaleratzen diren ehunka datu eta zenbakiek
nahasmena sor lezakete. Baina datu eta zenbakiok, azken batean, oinarri-oinarrizkoak diren sei
adierazle edo aldagai ekonomikoren neurketa edo aurreikuspenei dagozkie. Sei oinarrizko
adierazleok, batera hartuta, ia den-dena azaltzen dute. Honako hauek dira:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

barne produktu gordin erreala
langabezia-tasa
inflazio-tasa
interes-tasa
burtsaren indizea
truke-tasa

Sei adierazleoi begiratuta, edonork izan dezake jarduera ekonomiko osoaren uneko “osasunari”
buruzko ideia aski zuzena. Seiok batera Makroekonomiaren egoera laburbiltzen dute. Eta
“ekonomia ondo doa” edo “ekonomia ez doa hain ondo” baino zertxobait gehiago esan ahal
izateko, ezinbestekoa da sei adierazleok ulertzeko eta aztertzeko gai izatea. Azter ditzagun,
hortaz, banan-banan jarraian.
1) Barne produktu gordin erreala
Lehendabiziko adierazlea barne produktu gordin erreala da, BPG erreala deritzona (sarritan BPG
deitzen zaio, besterik gabe, laburtze aldera). “Erreala” diogunean, esan nahi da adierazle horrek
ez dituela kontuan hartzen prezio-aldaketak: ondasun eta zerbitzuen ekoizpen fisikoaren bilakaera
baino ez du islatzen. Esate baterako, gastu osoa bikoizten bada prezioen batez besteko maila
bikoizten delako (baina ondasun eta zerbitzuen kantitatea aldatzen ez dela), BPG erreala ere ez da
aldatuko.
BPG erreala ekonomiako langile kopuruaz zatituz gero, lanaren ageriko produktibitatea lortuko
dugu. Era berean, BPG erreala herrialdeko biztanle guztiez zatituz gero, per capita produkzioa
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lortuko dugu. Bi adierazle sintetiko horiek ere maiz erabiltzen dira. Biek ere ekonomian
jendearentzako baliagarriak diren ondasun eta zerbitzuak zein ondo ekoizten diren azaltzen dute
(nolabait azaldu). Baina ez bata ez bestea ere ez dira adierazle perfektuak: adibidez, ez dute
adierazten herrialdean produkzioa nola banatzen den, eta biztanleen (erosle edo erabiltzaileen)
asebetetzeaz ere ez diote ezer. Bistan denez, ez dira biztanleen ongizate materialaren adierazle
perfektuak. Nolanahi ere, erraz kalkula daitezke eta erabilgarriak dira oso, bereziki herrialdeen
arteko konparazioak egiteko.
2) Langabezia-tasa
Oinarrizko bigarren adierazlea langabezia-tasa da. Langabeak dira lan egin nahi eta modu
aktiboan lan bila ari diren pertsonak, baina oraindik lanik (lan nahikoa on eta erakargarririk)
aurkitu ez dutenak. Langabeziaren neurketa langabezia-tasa deituriko ehunekoaren bidez egiten
da (U hizkiaz adierazten da, ingelesez langabezia unemployment baita). Langabezia-tasa
kalkulatzeko, langabe kopurua biztanleria aktibo osoaz (landunak + langabeak) zatitzen da, eta
lorturiko emaitza bider 100 egiten:

Langabezia - tasa (U) =

Langabeen kopurua
× 100 =
Biztanle aktiboak

∑ Langabeak × 100
∑ Aktiboak

Jenderik gehienak uste du langabezia txarra dela eta, egia esanda, normalean hala izaten da.
Haatik, kontuan izan behar da langabeziarik gabeko ekonomia batek, ziurrenik, ez lukeela ongi
funtzionatuko. Langileek “exijente” samarrak izan behar dute lanpostua onartzeko orduan.
Lanpostuari uko egin behar diote, uste badute “gutxiegi ordainduko dietela” edo “lanpostua
desatseginegia dela”. Era berean, enpresaburuek ere “exijente” samarrak izan behar dute norbait
kontratatzeko orduan. Langabezia horri langabezia frikzionala deitu ohi zaio, eta normaltzat eta
ezinbestekotzat har daiteke (langileak eta lanpostuak elkarri egokitzeko edo ezkontzeko prozesuan
nolabaiteko “marruskadurak” sortzen baitira). Edonola ere, zenbait garaitan (hala nola beheraldi
ekonomikoetan), langabezia-tasa handitu egiten da, normaltzat jo daitekeen mailatik oso gora, eta
une horretan langabezia arazo ekonomiko, politiko eta sozial latz bihurtzen da.
Langabezia-tasak adierazten du, beste ezerk baino hobeto, ekonomiaren funtzionamendua,
ekonomia horren potentzial produktiboa kontuan izanda (hots, modu potentzialean ekoitzi
lezakeenarekin alderatuta). Hortaz, langabezia-tasa altua bada, seinale da merkatu-ekonomia
ondo ez dabilela.
3) Inflazio-tasa
Oinarrizko hirugarren adierazlea inflazio-tasa da. Adierazle honek ekonomiako prezio-maila
orokorra zenbat (zein azkar) igotzen den erakusten digu. Inflazio-tasa % 5ekoa baldin bada
aurten, horrek esan nahi du ondasun eta zerbitzuak, oro har, iaz baino % 5 gehiago kostatzen
direla dirutan (gure kasuan, eurotan) aurten. Inflazio-tasa oso garaia bada (adibidez, % 20koa
hilero), hondamen ekonomiko handia gerta liteke, prezioen sistemak porrot egingo bailuke eta
enpresa-erabakiak hartzean ezingo bailitzateke irabazi-galeren kalkuluan oinarritu.
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4) Interes-tasa
Interes-tasa da oinarrizko laugarren adierazlea. Ekonomialariak interes-tasaz (bakarra balitz
bezala) mintzo badira ere, izatez interes-tasak asko eta askotarikoak dira (iraupen eta arriskumailaren arabera). Hala ere, interes-tasa guztiek gehienetan batera egiten dute gora edo behera,
eta horregatik ekonomialariek interes-tasari (ez interes-tasei) buruz hitz egiten dute, baina guztiak
batera kontuan izanik. Interes-tasak diruaren “prezioa” adierazten du, epealdi baterako dirua
maileguz hartzea zenbat kostatzen zaigun, alegia.
Interes-tasa aztertzean, ekonomialariek nahiago izaten dute interes-tasa erreala kontuan hartzea,
ezen ez interes-tasa nominala. Interes-tasa nominala dirutan (gure kasuan, eurotan) adierazita
dago; hau da, urtebetean diru kantitate jakin bat maileguz hartzearen truke, pertsona batek interes
gisa ordaindu behar dituen euroak islatzen ditu. Interes-tasa erreala, berriz, modu errealean
(ondasun eta zerbitzutan) adierazten da; hau da, urtebetean eros-ahalmen jakin bat maileguz
hartzearen truke, pertsona batek interes moduan ordaindu behar duen eros-ahalmena (ondasun eta
zerbitzuen multzoa) islatzen du. Bien arteko aldea hau da: interes-tasa nominalak ez du
inflazioaren eragina behar bezala kontuan hartzen; interes-tasa errealak, ordea, bai.
Interes-tasa baxua denean (hots, dirua “merkea” denean), inbertsioa handia izaten da, enpresek
argiro ikusten dutelako hainbat eta hainbat inbertsio errentagarri izango direla, maileguz
hartutako dirua (“printzipala”) eta interesak ordaindu eta gero. Interes-tasa altua denean (hots,
dirua “garestia” denean), inbertsioa baxua izan ohi da, enpresen ikuspegitik begiratuta inbertsio
gehienak ez direlako errentagarri izango mailegua ordaindu eta gero.
5) Burtsa-indizea
Burtsa-indizea sarrien entzuten den oinarrizko adierazle ekonomikoa da ziur aski. Etorkizunari
buruzko uste edo itxaropenen indizea da. Burtsa goian dagoenean, inbertitzaileek uste (eta
espero) dute hazkunde ekonomikoa azkarra izango dela, irabaziak handiak eta langabezia
erlatiboki txikia. Aitzitik, burtsa behean dagoenean, etorkizunean ekonomiaren egoera iluna
izango delako ustea (edo susmoa) dute inbertitzaileek.
Zenbaitetan, ematen du burtsa puztuta (bere benetako baliotik gora) dagoela historian lehenagoko
mailekin alderatuta. Garai horietan, inbertitzaileak aurreikusten ari dira hazkunde ekonomiko
handia gertatuko dela eta produktibitatea modu iraunkorrean eta arin haziko dela. Beraien
aurreikuspenak okerrak badira, inbertitzaile horiek kolpe latza hartuko dute burtsan egindako
inbertsioekin.
6) Truke-tasa
Oinarrizko seigarren (eta azken) adierazlea truke-tasa da. Truke-tasa nominalak herrialdeetako
diruak beren artean nola (zenbatean) trukatzen diren adierazten du. Adibidez, euro baten truke
zenbat dolar lor daitezkeen islatzen du (2008ko irailean, esate baterako, euro batek 1,46 dolar
inguru “balio” zuen; hots, 1,46 $/€). Truke-tasa errealak, bestalde, herrialdeetan ekoitzitako
ondasun eta zerbitzuak beren artean nola (zenbatean) trukatzen diren adierazten digu.
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Truke-tasak “arautu” egiten du nola gertatzen diren nazioarteko merkataritza-harremanak eta
inbertsioak. Gure herrialdeko dirua (gure kasuan, euroa) apreziatu egiten bada, gure diruaren
balioa ―beste herrialde bateko dirutan (adibidez, dolarretan) neurtuta― igo egingo da
(esaterako, 1,70 $/€): atzerriko ondasun eta zerbitzuak erlatiboki “merkeagoak” izango dira
guretzat, baina guk ekoitzitako ondasun eta zerbitzuak “garestiagoak” izango dira
atzerritarrentzat. Hala izanik, litekeena da inportazioak ugari izatea, eta esportazioak, ordea,
urriak. Gure herrialdeko dirua depreziatu egiten bada (adibidez, 1,20 $/€), justu aurkakoa
gertatuko da: guk ekoitzitako ondasun eta zerbitzuak atzerritarrentzat “merkeagoak” izango dira
orain, eta, hartara, litekeena da gure esportazioak ugaltzea. Baina gure herrialdeko kontsumitzaile
eta inbertitzaileek izango duten gaitasuna atzerriko ondasun eta zerbitzuak erosteko murritzagoa
izango da orain (haiek “garestiagoak” baitira), eta, ondorioz, inportazioak gutxitu egingo dira
ziurrenik.

1.2.2. Helburu makroekonomikoak
Aipatutako sei adierazleon bidez, ekonomiaren funtzionamendua azter eta ebalua daiteke, helburu
jakin batzuen lorpenaren arabera. Helburuon artean honako hauek nabarmentzen dira:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Produkzio-maila altua eta hazkunde ekonomiko azkarra lortzea.
Langabezia-tasa murriztea eta enplegu-maila handitzea.
Prezio-maila egonkortzea.
Defizit publikoa murriztea.
Kanpo-sektorearen kontuak orekatzea.
Truke-tasa egonkortzea.

Aurreneko hiru helburuak dira garrantzitsuenak: jendearen ongizate materialari modu zuzenean
eta berehala lotuta daude. Beste hiru helburuak ez daude lotuta jendearen uneko ongizate
materialari zuzenean eta berehala, baina ekonomiaren joeran eta noranzkoan eragin bizia dute.
Hori dela eta, lehenengo hiru helburuak (produkzioa, enplegua, inflazioa) oinarrizkoak edo
giltzarriak direla esaten da, eta gainerako helburuak, berriz, bigarren mailakoak. Egin ditzagun bi
hitz bakoitzari buruz.
A) Produkzio-maila altua eta hazkunde ekonomiko azkarra lortzea
Hazkunde ekonomikoaz mintzo garenean, BPG errealak denbora-tarte jakin batean izan duen
aldaketa portzentuala (ehunekotan) hartzen dugu aintzat. Adibidez, 2008. urteko hazkunde-tasa
(hots, BPG errealaren aldaketa, ehunekotan) honela kalkulatzen da:
2008ko hazkunde-tasa =

2008
2007
BPG erreala
− BPG erreala
x 100
2007
BPG erreala

⇔

2008
 BPG erreala


− 1 x 100
2007
 BPG erreala


Hazkunde ekonomikoaz hitz egiten denean, epe laburreko hazkundea eta epe luzeko hazkundea
bereiztea komeni da:
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 Epe laburreko hazkunde ekonomikoak produkzio eta enpleguaren gorabehera ziklikoa
adierazten du. Epe laburreko gorabehera ziklikooi ziklo ekonomiko deritze: goranzko edo
beheranzko mugimendua izan dezakete, eta ez dute zertan nahitaez gertatu modu jarraitu,
egonkor eta uniformean.
Produkzioa hazi eta langabezia murrizten den garaiari hedapen ekonomikoa deitzen zaio.
Produkzioa gutxitu eta langabezia hazten den epealdiari, aldiz, atzeraldi ekonomiko
deritzo, eta, atzeraldi hori asko gaiztotu eta luzatzen denean, beheraldi ekonomiko deitu
ohi zaio. Hedapenei atseginez egiten zaie ongietorria; atzeraldiek, ostera, beldurra
dakarte. Gorabehera ziklikoek ez diete produkzioari eta enpleguari soilik eragiten, preziomaila orokorra ere baldintzatzen dute. Hedapenek, eskuarki, inflazioa sorrarazten dute;
atzeraldiek, berriz, inflazio-tasaren moteltzea dakarte, hau da, desinflazioa; zenbait
kasutan, baliteke prezio-maila orokorraren jaitsiera absolutua ere eragitea, hots, deflazioa.
Interes-tasak, burtsa-indizea eta beste hainbat aldagai ekonomiko ere gorabehera
ziklikoen arabera (doinura) mugitzen (dantzatzen) dira.
 Epe luzeko hazkunde ekonomikoa produkzioaren joera edo ibilbide historikoa da,
gorabehera ziklikoak ―epe laburrekoak― albora utzita. Azken hamarkadetan herrialde
aurreratuetan joera edo ibilbide hori gorakorra izan da argi eta garbi. Epe luzean dirauen
hazkunde hori da herrialde guztientzat ere bene-benetan garrantzia duena, herritarren bizimaila hobekien islatzen duena baita.
BPG erreala

Epe luzeko joera edo
ibilbide historikoa

Gailurra
Hedapena

Epe laburreko ziklo
ekonomikoa
Atzeraldia

Sakana

Denbora

Epe laburreko hazkunde ekonomikoak BPG efektiboaren bilakaera5 jasotzen du; hau da,
herrialdean benetan (modu efektiboan) ekoitzi diren ondasun eta zerbitzuak biltzen ditu. Epe
luzeko hazkunde ekonomikoak, ordea, BPG potentzialaren (edo enplegu osokoaren) bilakaera
islatzen du. BPG potentziala hauxe da: herrialdeak denboran zehar modu egonkor eta
iraunkorrean (hots, inflazioa biziagotu gabe eta langabezia-tasa ahalik eta baxuenarekin) izan
5

Estatistiketan agertzen eta hedabideek zabaltzen dituzten hazkunde-tasak, eskuarki, BPG efektiboaren aldaketa
portzentualei (hiruhilekoen artekoei nahiz urteen artekoei) buruzkoak izan ohi dira.
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dezakeen produkzio-maila gorena. Oro har, BPG efektiboa BPG potentzialaren gainetik nahiz
azpitik (gehienetan azpitik) ibiltzen da dantzan.
Aipatutako bi hazkunde motak honela irudika ditzakegu:
BPG erreala
Epe luzeko hazkundea:
BPG potentziala
Epe laburreko hazkundea:
BPG efektiboa

Denbora

B) Langabezia-tasa murriztea eta enplegu-maila handitzea
Kasu honetan, kontuan izan behar da, gobernuak enplegu osoa helburutzat hartzen duenean,
horrek ez duela esan nahi langabe guztiei lanpostu baten promesa egiten zaienik. Izan ere,
ikuspegi makroekonomikotik so eginda, enplegu osoa ez da langabezia-tasa nuluaren parekoa edo
baliokidea.
Edozein herrialde enplegu osoko egoera lortzen saiatzen denean, langabezia-tasa ahalik txikiena
izan dadin ahalegintzen da, baina kontuan izanik herrialdeko produkzio eta lan baldintza
normalak zeintzuk diren, hau da, kontuan izanik produkzio potentzialari dagokion langabeziatasa zein den.
Hortaz, enplegu osoak onartzen ditu, batetik, edozein merkatu-ekonomiatan saihestezina den
langabezia (guk langabezia frikzional izena eman dioguna) eta, bestetik, herrialde edo lurraldeko
lan- eta produkzio-egiturari berez dagokion langabezia (egiturazko langabezia edo langabezia
estruktural deitzen dena). Egiturazko langabezia agertu ohi da ez direnean bat etortzen enpresen
lan-eskariak eta gizabanakoen lan-eskaintzak6 (berbarako, premia teknologiko berriei erantzuteko
kualifikazio-maila egokia duen langile nahikorik ez dagoenean, langileek soldata altuegia
eskatzen dutenean, zenbait jardueratan enpresek benetan behar dituzten baino profesional gehiago
daudenean, eta abar).
Aipagarria da, halaber, azpiatal honen goiburua: langabezia-tasa murriztea eta enplegu-maila
handitzea. Baten batek pentsa lezake esaldi hori errepikakorra edo “erredundantea” dela,
enplegu-maila handitzen bada langabezia-tasa murriztu egiten delako (eta alderantziz). Praktikan,
baina, harreman hori ez da beti horrelakoa: gerta liteke garai konkretu batean enplegu-mailak
6

Ekonomian, lan-merkatua aztertzean, gizabanakook (langileok) lana eskaintzen dugu (geure burua, geure
eskulana lan-merkatuan eskaintzen dugu soldata baten truke); enpresek, aldiz, eskatu egiten dute lana (langileak
lanerako eskatzen dituzte). Bestalde, langileok lanpostu bat eskatu egiten dugu; enpresek, berriz, eskaini egiten
dute lanpostua.
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gora egitea baina langabezia-tasa ez murriztea edo, areago, handitzea. Bestalde, beste zenbait
garaitan, enplegu-maila jaitsi egin liteke, eta langabezia-tasak, aldiz, bere horretan iraun edo
zertxobait behera egin. Benetan axola duena da lan-merkatura sartutako pertsonen kopuru garbia
handiagoa edo txikiagoa den sortutako lanpostu kopurua baino.
C) Prezio-maila egonkortzea
Prezio-maila orokorraren adierazlerik ezagunena kontsumorako prezioen indizea da (KPI;
gaztelaniaz Índice de Precios al Consumo, IPC). Kontsumitzaile arrunt eta eredugarri batek
(batez besteko kontsumitzaileak edo estandarrak) normalean erosten dituen ondasun eta
zerbitzuen saski finko baten kostua neurtzen du KPIk. Prezio-mailaren aldaketei inflazio-tasa
deritze, zeinak epealdi batean (urte edo hilabete batetik bestera) prezio-mailak izan duen igoera
edo jaitsiera islatzen baitu. Adibidez, 2008. urteko inflazio-tasa, KPIren bidez neurtuta, honela
adierazten da:
2008. urteko inflazio-tasa =

KPI 2008 − KPI 2007
x 100
KPI 2007

⇔

 KPI 2008


− 1 x 100
 KPI 2007


Inflazio-tasa baxua edo prezio-maila egonkorra lortzea lehentasunezko helburua izaten da
gobernu gehienentzat; izan ere, prezioen igoera ikusgarriek, bereziki ustekabekoak badira, kostu
edo kalte handiak eragiten dizkiete bai enpresei (produkzioari buruzko erabakiak hartzeko
orduan) eta bai kontsumitzaileei ere (kontsumoari buruzko erabakiak hartzean): zalantza,
nahasmena, ahulezia, errentaren birbanaketa desegokia, eta abar. Eta kostu edo kalte indibidual
horiek oso handiak badira, gobernuaren agintea bera ere arriskuan egon liteke.
Langabeziari buruz genioen bezala, kasu honetan ere prezioen egonkortasuna helburutzat izateak
ez du esan nahi inflazio-tasa nulua bilatu behar denik. Prezioen hazkunde txiki edo arin bat
desiragarria izan daiteke, jarduera produktiboan pizgarri gisa joka dezakeelako. Gaur egun,
prezioen egonkortasuna lortu dela esateko, inflazio-tasek ez dute % 1,5-2ren maila gainditu
behar.
D) Defizit publikoa murriztea

Defizit publikoa sortzen da gastu publikoek sarrera publikoak gainditzen dituztenean. Hau da,
administrazio publikoek eskuratzen duten dirutza (hots, sarrera publikoak) baino gehiago
gastatzen dutenean gertatzen da (sarrera publikoak < gastu publikoak). Beraz, bistan denez,
sektore publikoaren kontuen desoreka adierazten du. Zehatzago esateko, zenbat eta handiagoa
izan defizit publikoa, orduan eta handiagoa izango da administrazio publikoek finantzatzeko
duten beharra edo premia. Hala izanik, defizit publikoa handia denean, interes-tasak goranzko
joera izango du, sektore publikoak diru gehiago eskatuko duelako (diru-eskaria igoko delako).
Interes-tasaren igoerak modu negatiboan eragingo dio inbertsio pribatuari. Eta horrek guztiak
kalte egingo die etorkizuneko belaunaldiei, inbertsio urriagoa izango dutelako eta, horrez gain,
gaur egun (orain) gobernuak egin duen zorra eta zorraren interesak ordaindu behar izango
dituztelako.
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Defizit publikoaren beste arazo bat honako hau da: errepikakorra izan litekeela (behin eta berriz
gerta litekeela, alegia, kasik betikotzeraino), hura ekiditeko neurri zehatzak hartzen ez badira.
Hau da, defizit publiko handi batek defizit are handiagoa sor lezake, maldan behera doan
elurrezko bola ere unetik unera handitzen den bezala. Zergatik? Sektore publikoak zor
publikoaren tituluak (Letras del Tesoro, Bonos del Estado, Obligaciones del Estado eta
antzekoak) jaulki eta saldu ohi dituelako bere defizita finantzatzeko. Halatan, zor publikoaren
epe-muga (ordaintzeko azken data) iristen denean eta, hortaz, Estatuak zor duen dirutza
(“printzipala”) eta interesak ordaindu (kitatu) behar dituenean, gerta liteke Estatuak nahikoa diru
ez edukitzea. Kasu horretan, Estatuak berriz ere zor publikoa jaulki eta salduko du, behar duen
dirutza eskuratzeko asmoz; eta, bistan denez, zor berria lehengo zorrari gehitu egingo zaio;
ondorioz, Estatuaren zorpetze-maila handitzen da (edo gutxienez iraunkor bihurtzen, kasik
betikoturik).
E) Kanpo-sektorearen kontuak orekatzea
Pagamendu balantzan jasotzen dira herrialde batek munduko gainerako herrialdeekin (hots,
kanpo-sektorearekin) dituen merkataritza- eta finantza-harremanak (edo trukeak). Baina
Pagamendu balantza kontabilitate-agiri bat da eta, hartara, beti orekatuta egongo da (aktiboa =
pasiboa). Horrela izanik, zertan datza goiburuko helburua, hots, kanpo-sektorearen kontuak
orekatzea? Zenbait truke taldetan desorekak saihestean datza. Adibidez, herrialde batek
merkataritza balantzaren saldoan defizita baldin badauka, jakin badakigu herrialde horren
inportazioak handiagoak direla esportazioak baino; horrek esan nahi du herrialde horrek jasotzen
dituen baliabideak (esportazioen truke) baino gehiago xurgatzen eta xahutzen dituela
(inportazioen truke) eta, ondorioz, kanpo-defizit hori konpentsatzeko (kitatzeko) atzerritik
maileguak jaso beharko ditu.
F) Truke-tasa egonkortzea
Truke-tasa oso aldakorra baldin bada, herrialde batek besteekin dauzkan merkataritza- eta
finantza-harremanak zalantzaz beteak egongo dira. Horregatik, truke-tasa egonkortuz, zalantzok
nazioarteko lehian (eta lehiagarritasunean) dituzten ondorio negatiboak saihestu nahi dira. Horixe
izan zen Europar Batasunean txanpon bakarra (euroa) ezartzeko arrazoietako bat.
Helburuen arteko gatazka
Makroekonomian sarritan gertatzen den arazoa da helburu baten baino gehiagoren arteko gatazka
edo bateraezintasuna. Horrek esan nahi du ez dagoela helburu guztiak aldi berean lortzerik:
helburu batzuk lortzeko, beste helburu batzuetatik urrutiratu ohi gara ezinbestean. Hori horrela
izanik, edozein gobernuk ezer baino lehen helburu makroekonomikoak lehentasun-irizpide
batzuen arabera ordenatu behar ditu, eta, jarraian, bere politika eta neurriak irizpide horren
arabera egokitu eta abiarazi.
Gatazka edo dilemarik ezagunena eta konpontzeko zailena langabeziaren eta inflazioaren artekoa
da. Produkzioa erritmo azkarrean hazten bada, langabezia murriztu egingo da, baina inflazioa
handitu. Areago, gobernu batek hazkunde ekonomikoa moteltzen edo murrizten badu inflazioa
beheratzeko asmoz, langabeziak gora egingo du.
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Beste dilema bat epe laburreko eta epe luzeko hazkunde ekonomikoen artean bata lehenetsi
(hautatu) behar denean gertatzen da. Epe luzeko hazkunde ekonomikoa lortzeko, gaurko egunean
(orainean) gehiago aurreztu behar izaten da, inbertsio-proiektu gehiago finantzatzeko eta, hartara,
etorkizuneko kapital stocka handitzeko. Baina orainean gehiago aurreztuz gero, gutxiago
kontsumitzen da, gutxiago ekoizten da eta, ondorioz, epe laburreko hazkundea moteltzen da.

1.3. Politika makroekonomikoak
Edozein herrialdetako agintariek funtsezkoa dute jakitea zeintzuk diren beren esku dauden tresna
edo bitartekoak eta nola erabili behar dituzten helburuak lortzeko. Hala izanik, politika
ekonomikoaren tresna bat honela definituko dugu: agintari ekonomikoek zuzenki edo zeharka
kontrolatzen duten aldagaia, helburu bati (edo aldi berean helburu sorta bati) eragin diezaiokeena.
Hurrengo lerroetan hainbat politika ekonomiko aztertuko ditugu, bakoitzaren barruko tresnak
oinarritzat hartuta (hots, politika instrumentalak aztertuko ditugu, 1.3.2. azpiatalean hain justu).
Baina hori baino lehenago, politika ekonomikoen sailkapen bat egingo dugu, politika horiek epe
laburrean eta epe luzean dituzten efektuen arabera. Ikuspegi horretatik begiratuta, hazkundepolitikak eta egonkortze-politikak bereiziko ditugu (1.3.1. azpiatalean).

1.3.1. Hazkunde-politikak versus egonkortze-politikak
Gobernuak hazkunde-politika bat aurrera eramango du epe luzeko hazkundea azkartzeko edo
moteltzeko. Politika hori da, dudarik gabe, politika makroekonomikoaren alderik garrantzitsuena,
zeren eta epe luzean gizarte baten bizi-kalitaterako ez baitago ezer garrantzitsuagorik
ekonomiaren epe luzeko hazkunde-tasa baino.

Hazkunde ekonomikoa epe luzean: Suedia eta Argentina

Suedia

Argentina

Urtea
Iturria: DELONG, J. Bradford: Macroeconomía, McGraw-Hill, Madrid, 2003.
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Har dezagun adibidetzat Argentina, zeina duela mende bat inguru munduko herrialderik aurreratu
eta aberatsenetako bat izan baitzen. Gaur egun, ordea, “garapen bidean” den herrialdetzat
daukagu: hurrengo irudiak agerian uzten duenez, Suedia bezalako herrialde garatu eta
aberatsetatik oso urruti eta atzean gelditu da Argentina.
Zergatik Argentina eta Suediaren arteko alde handi hori? Argentinan ezarritako neurri ekonomiko
kaskarrek ekonomiaren hazkundea moteldu egin dutelako. Egia da gaur egun argentinarrak duela
hamarkada batzuk baino aberatsagoak direla, baina egia da, halaber, gaur egun diren baino askoz
aberatsagoak izan zitezkeela, baldin eta suediarrek bezain politika ekonomiko egokiak izan
balituzte.
Egonkortze-politikei dagokienez, kontuan izan behar da gobernuek ahalmen handia dutela epe
laburreko hazkunde ekonomikoa aski uniformea eta BPG potentzialetik gertukoa izan dadin
lortzeko. Zehazki, egonkortze-politiken bitartez, gobernua ziklo ekonomikoa leuntzen saiatzen
da, atzeraldien eta beheraldien larritasuna murrizten (hori dela eta, politika horiei politika
antizikliko izena ere ematen zaie). Egonkortze-politika egoki batek biztanle gehienen bizikalitatea handitu dezake; egonkortze-politika desegoki batek, aldiz, biztanleoi kalte handia egin
diezaguke (gogoan izan Argentina-Suedia kasua).

1.3.2. Politika instrumentalak
Tresnak oinarritzat hartuta, bi politika nagusi daude (diru-politika eta politika fiskala); gainerako
politikek, garrantzitsuak izan arren, bi horiek baino pisu txikiagoa dute (kanpo-politikak edo
merkataritza-politikak, truke-politikak, eskaintza-politikak). Azter ditzagun guztiak banan-banan,
azal-azaletik izango bada ere.
Diru-politika
Europar Batasunean (zehatzago esanda, Eurogunean) diru-politika Europako Banku Zentralak
ezartzen du, eta haren helburu nagusia prezioak egonkor mantentzea da, ziklo ekonomikoen
eragozpenak saihesteko edo, gutxienez, moteltzeko. Horretarako, Europako Banku Zentralak diru
kantitatea, bankuen maileguak eta finantza-sistemaren funtzionamendua kontrolatzen ditu.
Diru kantitatea (edo, gauza bera dena, diru-eskaintza) kontrolatuz, Europako Banku Zentralak
eragina izan dezake interes-tasetan, inbertsioan, produkzioan, prezio-mailan, truke-tasan (eta,
ondorioz, esportazio eta inportazioetan), akzioen prezioetan eta etxebizitzen prezioan.
Diru kantitatea igotzea edo interes-tasa beheratzea diru-politika hedatzailea da. Diru kantitatearen
murrizketa edo interes-tasaren igoera, berriz, diru-politika murriztailea da. Edonola ere, hori
guztia askoz sakonago aztertuko dugu 5. eta 6. gaietan.
Politika fiskala
Politika fiskala gobernuak ezartzen du eta gastu publikoa, zergak eta transferentziak erabiltzean
datza, ekonomiako eskari agregatuan (hots, eskari edo gastu osoan) eragina izateko eta, ondorioz,
produkzio- eta errenta-mailan ere eragina izateko.
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Gastu publikoa osatzen dute Estatuak erosten dituen ondasun eta zerbitzuek (hala nola errepideak
egiteak, funtzionarioei ordaintzeak, trenak eta hegazkinak eta armak erosteak, eta abarrek).
Estatuaren transferentziak dira gobernuak familiei eta enpresei egiten dizkieten ordainketak,
baina jarduera produktibo jakin batekin zerikusirik ez dutenak (esate baterako, pentsioak,
langabezia-aseguruak, familiei emandako diru-laguntzak, eta abar). Azkenik, zergak dira
Estatuak zergadunengandik (enpresa eta familiengandik) eskuratzen dituen diru-sarrera arruntak.
Politika fiskalak, bere menpeko tresnen (gastu publikoaren, zergen, transferentzien) bidez,
familien kontsumoa eta aurrezkia baldintzatzen du, eta, hartara, produkzioan eta inbertsioan
eragina du bai epe laburrean eta bai epe luzean ere. Bestalde, politika fiskalak eragina du,
halaber, ondasun eta zerbitzuen eta produkzio-faktoreen prezioetan, eta, ondorioz, gizabanakoen
pizgarri eta jarreran.
Gastu publikoa edota transferentziak igotzea politika fiskal hedatzailearen adibide dira. Zergak
igotzea, berriz, politika fiskal murriztaile bat da. Dena dela, 4. gaian arreta berezia eskainiko
diogu politika fiskalari.
Kanpo-politika edo merkataritza-politika
Merkataritza-politika (edo politika komertziala) ahalegintzen da herrialde batek esportatzen eta
inportatzen dituen ondasun eta zerbitzuen kantitatean zuzeneko eragina edukitzen. Politika horren
tresna nagusiak honako hauek dira: arantzelak (inportatutako ondasun baten prezioaren
proportzio jakin bat zergapetzen dute), kontingenteak (ondasun jakin baten kasuan, gehienez
inporta daitekeen kantitatea fisikoki mugatzen dute) eta beste mekanismo batzuk (esportatzeko
diru-laguntzak ematea, merkataritza-hitzarmen abantailatsu edo lehentasunezkoak sinatzea, eta
abar).
Merkataritza-politikak bilatzen du nazioarteko merkataritzaren eraginkortasuna handitzea,
horretarako nazioarteko lehiagarritasuna erraztuz/sustatuz, horrek hazkunde ekonomikoa eta bizikalitatearen hobekuntza ekarriko dituelakoan.
Truke-politika
Truke-politikaren (edo nazioarteko finantza-kudeaketaren) tresna garrantzitsuena truke-tasa da.
Politika honen bitartez, dibisen merkatuaren funtzionamendua arautzen saiatzen da.
Truke-politikak era askotakoak izan daitezke: zenbait herrialdek utzi egiten dute truke-tasak,
eskari eta eskaintzaren arabera, dibisen merkatuan libreki erabaki daitezen. Beste herrialde
batzuek, ordea, truke-tasa finko bat ezartzen dute beste txanpon batzuekiko. Adibidez, Europar
Batasunean erabaki da Euroguneko kide diren herrialde guztietako txanponetarako truke-tasa
finkoen sistema bat ezartzea, eta horrek guztientzat txanpon bakarra (euroa) sortzea ahalbidetu
du7. Nolanahi ere, euroaren eta munduko beste diruen arteko truke-tasa dibisen merkatuan
erabakitzen da libreki.
7

Horrela, 1 € = 166,386 pezeta espainiar = 6,55957 libera frantses = 1,95583 marko alemaniar = 1936,27 lira italiar
= 200,482 ezkutu portugaldar = 2,20371 florin holandar, eta abar. Truke-tasa horiek finkoak eta behin-betikoak dira.
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Eskaintza-politika
Eskaintza-politikaren barruan gobernuak, ekonomiako baldintza produktiboak hobetzeko asmoz,
abian jartzen dituen beste ekinbide guztiak sartzen dira. Ekinbide horiek, labur-labur, honako
hauek dira: enpresei ezartzen zaizkien zergak murriztea, jarduera ekonomikoaren erregulazioa
(edo arauketa) eta burokrazia gutxitzea, politika ekonomikorako arau egonkorrak ezartzea, eta
sektore publikoak ekonomian egiten duen esku-hartzea apaltzea.
Eskaintza-politikaren bidez, erraztasuna ematen zaie produkziorako eta lanerako pizgarriei, baita
berrikuntza teknologikoei ere, zeinek lanaren eraginkortasuna eta produktibitatea handitzen
baitute. Politika horiei esker, langabezia-tasa jaitsi egin ohi da, prezio-maila murriztu, eta lanaren
batez besteko produktibitatea igo.

1.4. Eskari agregatua eta eskaintza agregatua
Ekonomiaren epe laburreko gorabeherak azaltzeko eredurik oinarrizko eta egokiena da eskari
agregatu eta eskaintza agregatuarena. Eredu honi esker, posible da ulertzea politika
ekonomikoaren tresnek eta beste aldagai “arrotz” batzuek (hots, agintari ekonomikoen
kontrolpetik at dauden aldagaiek) nola zehazten dituzten ekonomiako prezio-maila eta produkziomaila (eta, hedaduraz, baita enplegu-maila eta interes-tasa erreala ere).
Eskari agregatua honako hau da: denbora-tarte jakin batean ekonomiako eragile edo sektore
guztiek gastatu (edo eskatu) nahi duten kantitate osoa. Beste modu batera esanda, eskari
agregatua honako gastu (edo eskari) hauen batura da: kontsumitzaileen gastua (kontsumo
izenarekin deituko duguna: K), enpresen gastua (inbertsio izendatuko duguna: I), Estatuaren
gastua (gastu publiko deritzona: G) eta kanpo-sektorearen gastu garbia (esportazio garbiak: XN).
Eskari agregatua prezio-mailaren, diru-politikaren, politika fiskalaren, kanpo- eta truke-politiken
eta beste hainbat faktore arrotz edo exogenoren (gerren, klimaren, fenomeno naturalen, eta
abarren) menpekoa da.
Eskaintza agregatua, ostera, honako hau da: denbora-tarte jakin batean ekonomiako enpresa
guztiak ekoizteko eta saltzeko prest dauden ondasun eta zerbitzuen kantitate osoa. Eskaintza
agregatua prezioen, ahalmen produktibo edo produkzio potentzialaren8, kostuen eta merkatuko
baldintzen menpekoa da.

1.4.1. Eskari agregatuaren kurba eta eskaintza agregatuaren kurba
Mikroekonomian eskari-kurbak eta eskaintza-kurbak ondasun jakin baten kantitatea eta prezioa
adierazten dute; Makroekonomian ere antzeko analisi grafikoa egingo dugu: eskari agregatuaren
eta eskaintza agregatuaren kurbak erabiliko ditugu, ekonomiako produkzio-maila eta preziomaila zehazteko.

8

Ahalmen produktiboa edo produkzio potentziala, berriz, ekonomian orotara dauden produkzio-faktoreen, eskura
dagoen teknologiaren eta prozesu produktiboak diseinatu eta kudeatzeko eraginkortasunaren menpekoa da.
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Eskari agregatuaren kurbak (EA) adierazten du ekonomiako eragile guztiek prezio-maila posible
bakoitzean gastatu nahi dutena, eta gastu horri eragin diezaioketen beste faktore guztiak bere
horretan (konstante) mantentzen dira, hots, ceteris paribus9.
Eskaintza agregatuaren kurbak (SA) adierazten du ekonomiako enpresa guztiak prezio-maila
posible bakoitzean ekoizteko eta saltzeko prest dauden ondasun eta zerbitzuen kantitatea, eta
eskaintza agregatuari eragin diezaioketen beste faktore guztiak bere horretan (konstante)
mantentzen dira, hots, ceteris paribus.
Lerro hauen azpiko grafikoan ageri den bezala, oreka makroekonomikoa (orekako BPG erreala
eta prezio-maila, alegia: Y* eta P*) zehatz-mehatz kokatzen da EA eta SA kurbek elkar ebakitzen
duten puntuan (O puntuan, hain zuzen ere). Oreka makroekonomiko hori enplegu-maila jakin bati
(zeina BPG errealak baldintzatzen baitu) eta interes-tasa erreal jakin bati (zeina prezio-mailaren
araberakoa baita) lotua dago.
Preziomaila: P

P*

Eskaintza agregatua:
SA

O
Eskari agregatua:
EA
BPG erreala: Y

Y*

EA-SA grafikoak, bi kurben lekualdatzeen bidez10, argiro bistaratuko eta ulertaraziko dizkigu
auzi makroekonomiko behinenak. Zehazki, kurba horiei esker gai izango gara aurreikusteko zein
eragin izango duten produkzio- eta prezio-mailetan politika makroekonomikoek, teknologien
aldaketek, produkzio-kostuen igoerek, eta abarrek.
Hala ere, 7. gaian luze eta zabal jorratuko dugu hori guztia.
9

Ekonomialariek “ceteris paribus” latinezko esamoldea darabilte aditzera emateko fenomeno bati eragin
diezaioketen faktore guztiak, une horretan aztertzen ari direnak izan ezik, konstante (izoztuta) mantentzen direla.
Adibidez, EA kurbak malda negatiboa du, prezio-maila jaistean eskatutako ondasun eta zerbitzuen kantitatea
handitzen delako (eskari horri eragiten dioten gainerako faktoreak beren horretan lagata, hots, faktoreok konstante
dirautelarik).
10
Mikroekonomian egiten den antzera, EA-SA kurben kasuan ere argiro bereizi behar dira kurbetan barrena (gora
nahiz behera) egiten diren mugimenduak, batetik, eta kurben beraien lekualdatzeak, bestetik. Kurbetan barrena
mugituko gara, ardatz bertikaleko aldagaia (kasu honetan, prezio-maila orokorra: P) aldatzen denean. Aldiz, kurbak
eurak lekualdatuko dira, kurbok irudikatzeko konstante mantendu ditugun faktoreetako bat (edo batzuk) aldatzen
denean.
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ERANSKINA
(1. gaia)
 Zer da ekonomia?
Ekonomia arduratzen da gizabanakoen eta gizartearen premiak asetzearekin zerikusia duten
auziez. Bai premia materialak (elikagaiak, arropa, etxebizitza,…) eta bai premia ez materialak
(hezkuntza, aisia,…) ase ahal izateko, gizarteak produkzio-jarduera jakin batzuk burutu behar
ditu. Jarduera horien bidez sortzen eta lortzen dira beharrezkoak diren ondasun eta zerbitzuak.
Ekonomiaren aztergaia, beraz, honako hau da: baliabide urri batzuk nola eta zertarako erabiltzen
diren, ondasun eta zerbitzu batzuk ekoitzi ahal izateko eta gizartearen baitan banatzeko. Zer
premia ase, baliabide bakoitzari zer erabilera eman, eta abar aukeratu beharra dagoenez, sarritan
esaten da ekonomia aukeraren zientzia dela.
Edozein gizartek lau oinarrizko galdera egin eta erantzun behar ditu:
1) Zer ondasun eta zerbitzu ekoitziko dira eta bakoitzetik zer kantitate? Jakina denez, ez dago
nahikoa baliabide gizarteak nahi dituen ondasun eta zerbitzu guztiak ekoizteko. Zenbat
automobil ekoitziko dira, zenbat gari, zenbat rock kontzertu, zenbat galtzerdi, unibertsitateko
zenbat klase-ordu, eta abar?
2) Nola ekoitziko dira ondasun eta zerbitzu horiek? Jakina denez, gauzak ekoizteko modu bat
baino gehiago daude. Zer baliabide (edo produkzio-faktore) erabiliko dira eta bakoitzetik zer
kantitate? Zer produkzio-teknika erabiliko dira? Automobilak robot-en bidez ekoitziko dira,
edo muntaia-kate batean diharduten langileek ekoitziko dituzte? Elektrizitatea sortzeko zer
erabiliko da: ikatza, petrolioa, gasa, fisio nuklearra, baliabide berriztagarriak, edo energiaiturri horien guztien konbinazio bat?
3) Norentzat ekoitziko dira ondasun eta zerbitzu horiek? Edo beste era batera esanda: nola
banatuko da herrialdeko errenta? Azken batean, gure errenta zenbat eta handiagoa izan,
orduan eta handiagoa izango da gure herrialdeko produkziotik kontsumitu ahal izango dugun
kantitatea. Zein izango dira nekazarien soldatak, eta garbitzaileenak, eta abokatuenak, eta
irakasleenak? Zenbat jasoko dute pentsiodunek? Eta zenbateko irabazia lortuko dute enpresa
pribatuetako jabeek?
4) Nork hartzen ditu erabaki ekonomikoak eta zer prozedura jarraituta? Planifikazio zentralean
oinarritutako sistema batean ―lehengo Sobietar Batasunean, adibidez―, Estatuak hartzen du
jarduera ekonomikoarekin lotutako ia guztiaren ardura. Estatuak erantzuten die aurreneko
hiru galderei (zer, nola, norentzat). Beste muturrean daude galdera horien erantzuna merkatu
librearen ―ekoizleen eta bezeroen arteko harremanen― eskuetan uzten duten ekonomiak.
Mendebaldeko herrialde gehienak mutur horretatik gertuago daude, nahiz eta ekonomia
mistoa duten; hau da, erabakiak sektore publikoak eta sektore pribatuak (biek) hartzen
dituzte. Ekoizleek, muga batzuen barruan, nahi dutena egiten dute; egokiena iruditzen zaien
produkzio-teknika darabilte; eta produkzioa kontsumitzaileen artean banatzen da, haien
errenta-mailaren arabera.

 Zer da aukera-kostua?
Bizitzan zehar, etengabe aukeratu beharra daukagu. Edozein alternatibak, zerbait hautatzera eta
beste zerbait ez hautatzera derrigortzen gaitu. Baliabideak urriak direnez, beharrizan bat asetzeari
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uko egitean, beste bat baino ezin dugu ase. Ez dago jendeak nahi duen guztia ekoizteko
bezainbeste baliabide material, lan eta kapitalik. Horregatik, dauden aukeren artean hautatu egin
behar da. Arazo horren aurrean daude familiak, enpresak eta gobernuak. Eta gobernuek, enpresek
eta familiek zertan gastatu edo zer ekoitzi aukeratzen dutenean, beste aukera bati uko egiten ari
dira. Ekoitzi ahal izateko edo beste gauza bat lortzeko baztertu behar den aukerari aukera-kostua
deitzen zaio ekonomian.
Aukera bat edo hautu bat egitean, alternatibak baztertzen dira. Gure ondarea edo aberastasuna
esku-dirutan badaukagu, uko egiten ari gatzaizkio ondare hori bonoetan edukitzeari eta interesak
jasotzeari. Ondarea interesak ematen dituen bonoetan edukiz gero, uko egiten ari gatzaizkio
ustekabean liluratuta utzi gaituen ondasun bat erosteko aukerari. Gure dirua kontsumo-ondasunak
erosteko gastatzen badugu, adibidez, aurrezteko aukera alboratzen dugu. Ekonomialariek
aukera-kostua darabilte adierazteko zein den erabaki bat hartzean (aukera bat egitean)
bazterrean uzten dugun aukerarik onenaren balioa (horri egiten baitzaio uko).
Jokamolde ororen atzean pertsonaren erabakia dago. Ekonomialariek edozein pertsonaren
erabakiak aztertzen dituztenean, pertsona horren aukera-kostuak hartzen dituzte aintzat: “Zer
besterik hauta zezakeen? Zer beste aukerari egin dio uko, erabaki jakin bat hartu duenean?”.
Ikasle askok ekonomiaren ikasgaia nahastu eta korapilatu egiten dute, ahaztu egiten zaielako
eredu ekonomiko batean giza jokabidearen sustraia aukera-kostuan datzala.
Jar dezagun adibide xume bat, ikasle ororentzako argigarria: azter dezagun unibertsitatean
ikasteko erabakia. Erabaki horren onura edo irabazia begi-bistakoa da: ikasle horrek hainbat
ezagutza eta abilezia eskuratuko ditu, eta bizitza osoan lan aukera hobeak izango ditu. Baina zein
da erabaki horren kostua? Galdera horri erantzuteko, baten batek aipa ditzake matrikularen
gastua, liburuen erosketa, garraio-gastuak, ostatu-gastuak eta janari-edariaren kontsumoa. Dena
dela, horien guztien baturak ez du benetan adierazten unibertsitatean ikastearren zer uzten den
alboan.
Aurreko erantzun horrek badu akats bat: kontuan hartu dituen zenbait gastu ez dira
unibertsitatean ikasteak dakartzan kostuak. Adibidez, ikasleak unibertsitatea utziko balu ere, leku
bat beharko luke lotarako eta janari-edariak beharko lituzke elikatzeko. Ostatua (lotarako) eta
mantenua (elikatzeko) unibertsitatean ikastearen kostutzat har daitezke, baldin eta unibertsitatean
garestiagoak badira beste inon baino. Ez da horrela izaten, ordea: oso litekeena da ostatu- eta
mantenu-gastuak txikiagoak izatea campus-eko ikasle-egoitzan beste inon baino. Kasu horretan,
ostatuan eta mantenuan lortutako aurrezkia unibertsitatean ikastearen onuratzat (irabazitzat) hartu
beharko genuke.
Aurreko erantzunak badu beste gabezia larri bat ere: ez du kontuan hartzen unibertsitatean
ikasteak duen kosturik handiena: denbora. Pertsona bat ikasturte osoan klaseetara badoa, liburuak
irakurtzen eta apunteak ikasten buru-belarri ari bada, ezin du lanik egin. Ikasle gehienentzat,
unibertsitatean ikasteak lan egiteko aukerari eta, ondorioz, soldata bat eskuratzeari uko egitea
dakar; soldata hori da ikasleentzat aukera-kosturik handiena.
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 Itxarobideen garrantzia ekonomian: Depresio Handiaren adibidea
Jendearen itxarobideek (herritarren uste, aurreikuspen edo susmoek) gertakari ekonomikoetan
duten eraginaren adibide paregabea dugu 1929ko burtsaren krisia. Burtsaren porrotak AEBetako
biztanleek etorkizun ekonomikoaz zuten itxarobidea aldatu zuen, eta itxarobideen aldatzeak
eragin zuen herritarren gastuak aldatzea, AEBetako inoizko beheraldi ekonomiko larriena
―Depresio Handia― ekarriz.
1929ko urriaren 29an, New York-eko burtsan negoziatzen ziren akzioen prezioek AEBetako
historiako jaitsiera portzentual handiena jasan zuten, egun bakar batean. Geroago zertxobait igo
ziren preziook, baina astearen bukaerarako % 25etik gora jaitsiak ziren. Wall Street-en
ezkortasuna eta etsipena nagusitu ziren. Jende askok diru mordoa galdu zuen.
Garai hartan, ordea, jende aberatsak baino ez zeukan akziorik. Erdi-mailako klase sozialeko
herritarrek ez zeukaten kasik akziorik. Hala eta guztiz ere, burtsaren porrotaren eraginez herritar
xume horiek ekonomiaz zuten iritzia aldatu egin zen: garai txarrak zetozen, estualdia zetorren.
Jendeak uste zuen etorkizunean ekonomiak okerrera joko zuela, eta askok murriztu egin zituzten
beren gastuak, batez ere dirutza kostatzen zitzaien kontsumo-ondasunen gastua. 1920ko
hamarkadan, erraz samarra izan zen ―lehendabizikoz historian― kontsumorako mailegu bat
eskuratzea, halako ondasunen erosketa finantzatzeko: automobilak, hozkailuak, berogailuak,
garbigailuak, eta abar. Baina burtsaren porrotaren ondorioz ekonomiaren etorkizuna zalantzaz
bete zenez gero, kontsumo iraunkorreko ondasunetan egindako gastua biziki murriztu zen.
Halako ondasunak erosteko mailegua eskatzeak ez zeukan zentzurik, baldin eta erabateko
segurantzarik ez bazegoen interesak ordaindu eta mailegua itzuli ahal izango zela. Eta, oro har,
uste bazen etorkizun ekonomikoa iluna izan zitekeela, ez zegoen zorpetzeko batere pizgarririk.
Eta epe laburrean, begi-bistakoa da ez zorpetzeko modurik errazena zein den: mailegu bidez
kontsumo iraunkorreko ondasunik ez erostea.
Hartara, burtsaren porrotaren osteko hilabeteetan, herritar gehienek ondasun handi horiek
(automobilak, etxetresnak, altzariak,…) erosteari utzi zioten. Eskariaren beherakada handi haren
ondorioz, enpresetako produkzioa jaitsi zen, eta langile asko kale gorrira joan ziren. Izan ere,
artean herritar gehienen errenta-maila aldatu ez bazen ere, haien itxarobideak ―etorkizuneko
errenta-mailari buruzko itxarobideak― aldatu ziren.
Itxarobideak aldatzeak eragindako eskariaren beherakadak AEBetako ekonomia Depresio
Handirantz bideratu zuen. Depresio Handi hura jazo zen, neurri handi batean, jendeak zerbait
txarra gertatuko zela uste zuelako. 1929ko burtsaren porrotak ez balu jendearen itxarobiderik
zapuztu eta ezkor bihurtu, Depresio Handia ez zatekeen etorriko11.
11
Iñaki Heras-en (2003) hitzak baliatuko ditugu: “…ekonomia krisien zergatiaz formulazio ekonomiko konplexu eta
garatuenetan jasotzen dena sarritan bi hitzetan labur daiteke: konfiantzarik eza; hala nola enpresak ekoizten dutena
saltzeko konfiantzarik eza, edota kontsumitzaileek etorkizunean beren kontsumo ahalmenari eusteko konfiantzarik
eza. Gezurra dirudi ―esango du batek baino gehiagok― zertan laburbil daitekeen, azken batean, hainbat eta hainbat
teoria, doktrina eta ekuazioen bidez jasotzen diren erlazio, ideia eta gogoetak. Finean, «konfiantza» izango da
zientzia bigun honen hitz nagusietako bat. Eta horregatik dute hainbesteko eragina enpresario eta kontsumitzaileen
konfiantzari buruzko inkestek. Horra, beraz, ekonomia krisiekin amaitzeko irtenbide petrala: konfiantzari buruzko
inkesten manipulazioa. Erabilia ez ote den dagoeneko…”.
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2. GAIA:
HERRIALDE BATEKO
PRODUKZIOAREN ETA ERRENTAREN NEURKETA
Gai hau kontabilitate nazionalari dagokio. Kontabilitate nazionala da ekonomiako produkzio-,
errenta- eta gastu-mailei buruzko datu garrantzitsuenen iturria. Izan ere, ekonomiaren ikuspegi
orokor eta trinkoa lortze aldera, kontabilitate nazionalak aldagai makroekonomiko nagusiak
definitzen eta neurtzen ditu, baina, horrez gain, aldagai horien arteko harremanak ere bistaratzen
ditu. Harremanok identitate itxura hartzen dute, hau da, definizioz beti betetzen diren berdinketak
dira.
Has gaitezen, bada, produkzioa, errenta eta gastua aztertzen, horiek direlako kontzepturik
garrantzitsuenak.

2.1. Barne produktu gordina (BPG)
2.1.1. Produkzioa, errenta eta errentaren fluxu biribila
Produkzioaz mintzatzean, honako identitate hau izan behar da kontuan ezer baino lehen:
Produkzioa ≡ Gastua ≡ Errenta

Identitate horrek agerian uzten duenez, saltzen den produkzioaren balioa beti bat dator produkzio
hori erosteko egin behar den gastuaren balioarekin, eta baita produkzio horretan parte hartu duten
eragile guztiek jasotzen dituzten errenten (diru-sarreren) balioarekin ere. Identitate horren
justifikazioa oso sinplea da: edozein produktu trukatzean, erosle batek (gastua egiten duenak) eta
saltzaile batek (salmentaren dirua jasotzen duenak) derrigor parte hartzen dute.
Goiko identitatea irudi batean bistara daiteke (ikus beheko irudia). Irudi horri errentaren fluxu
zirkularra edo biribila deitzen zaio, eta bertan ekonomia sinple bat agerrarazten da: bi ekonomiaeragile baino ez daude (familiak eta enpresak), eta trukeak egiten dituzte bai produktuen
merkatuan eta bai produkzio-faktoreen merkatuan.
Eskatutako
produktuak

Eskainitako
produktuak

Produktuen
merkatua
Produktuetan
egindako gastua

Salmentei esker
lortutako dirusarrerak

FAMILIAK

ENPRESAK
Faktoreei egindako
ordainketak:
kostuak

Lortutako
errentak
Eskainitako
faktoreak

Faktoreen
merkatua
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Eskatutako
faktoreak

Irudian ikus daitekeenez, familiek produktuen merkatuan erosten dituzte enpresek ekoitzitako
ondasunak eta zerbitzuak. Horiek erosten gastatutako dirua enpresek jasotzen dute (egindako
salmenten truke) eta enpresek diru hori darabilte produkzio-faktoreei ordaintzeko (langileen
soldatak, lurraren eta lantegien alokairua, maileguen interesa eta enpresen jabeen irabaziak).
Ordainketa horiek faktoreen merkatuan egiten dira, eta familiek jasotzen dituzten errenten
multzoa osatzen dute (produkzio-faktore guztien jabe, azken buruan, familiak baitira).
Labur esanda, ekonomiako produkzio osoak ―edo BPGak, aurrerantzean erabiliko dugun
moduan― bi gauza adierazten eta neurtzen ditu aldi berean:
a) Ekonomiako partaide guztien errenta osoa (soldatak, alokairuak, interesak, irabaziak).
b) Ekonomiako partaide guztiek egindako gastu osoa, ekonomian ekoitzitako ondasun eta
zerbitzu guztiak erosteko12.

2.1.2. BPGaren kontzeptua, neurketa eta ezaugarriak
a) BPGaren kontzeptua eta ezaugarriak
Orain artekoa ikusita, barne produktu gordina (BPG) definitzeko moduan gara.
BPGa herrialde batean, denbora-tarte jakin batean, ekoitzi diren amaierako ondasun eta
zerbitzu guztien diru-balioa da.
Definizio horrek sinplea eta erraza dirudi, baina mamitsua da oso, hitz bakoitza esanguraz
gainezka baitago. Azter dezagun jarraian, atzetik aurrera, definizio horretako zati bakoitza bananbanan:
Diru-balioa. BPGa ondasun eta zerbitzu asko eta askotarikoen batura da; ondasun eta
zerbitzu horiek era askotakoak dira eta, ondorioz, konparaezinak: ez dago batzerik laranja
kiloak, esne litroak, telebista unitateak eta mediku baten zerbitzu kopurua, adibidez. Arazo
hori saihestu eta produkzio ekonomikoaren adierazle sintetiko bakarra lortzeko, produktu
bakoitza merkatuko prezioaren arabera ―produktua erosteko ordaindu behar den diru
kopuruaren arabera― balioesten da. Horrela, ondasun eta zerbitzu guztien diru-balioa
batzean, BPGa kalkulatzen da tokian tokiko (hots, dagokion herrialdeko) txanpon
nazionalean neurtuta (gure kasuan, eurotan).
Amaierako ondasun eta zerbitzu guztiak. Definizioaren zati hau atalka azalduko dugu:
 BPGak bere baitan hartzen ditu ekonomian ekoitzitako eta merkatuan legez saldutako
produktu guztiak, baina ez besterik. Hau da, BPGak ez ditu jasotzen merkatuaren ohiko
bideetatik kanpo garatzen diren jarduerak; horien artean daude: a) ezkutuko edo
lurrazpiko ekonomia (arrazoi fiskalak medio, aitortzen edo deklaratzen ez diren
jarduerak), b) legez kanpoko jarduerak (esate baterako, drogen trafikoa, prostituzioa,
edo soldatapeko hilketak), eta c) etxe partikularretan soilik egiten eta gozatzen diren
12
Hori dela eta, ez da harritzekoa kontzeptu berbera adierazteko honako izen-deitura hauek guztiak entzutea:
“produkzio osoa”, “produkzioa eta errenta”, “errenta osoa” edo “gastu osoa”. Izen-deitura horiek guztiak sinonimoak
dira.
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jarduerak (hala nola etxeko ortuan norbere kontsumorako lantzen diren barazkiak,
etxeko lanak edo brikolajearekin lotutako zereginak).
 BPGak kontuan hartzen ditu bai ondasun ukigarriak (ordenagailuak, liburuak, arropak,
altzariak…), eta bai ondasun ukiezinak (guk “zerbitzu” deitzen diegunak: osasunzerbitzuak, ilea moztea, kotxea konpontzea, unibertsitateko klaseak, abokatuaren
aholkuak…).
 Azkenik, BPGak amaierako ondasun eta zerbitzuak baino ez ditu bere baitan biltzen
(hots, azken kontsumitzaileek erositako ondasun eta zerbitzuak bakarrik hartzen ditu
kontuan). Ez du jasotzen bitarteko ondasun eta zerbitzuen baliorik, balio hori
amaierako ondasun eta zerbitzuen prezioan barneratuta dagoelako (adibidez, automobil
baten gurpilak, bizikleta baten heldulekua, mahai batek duen zura, eta abar). Nolanahi
ere, badago salbuespen bat: kontuan hartzen ari garen denbora-tarte jakina
bukatutakoan, bitarteko ondasun edo zerbitzu baten produkzioa ez bazaio amaierako
produktuari osorik barneratzen, orduan bitarteko ondasun edo zerbitzu horren izakinak
(soberakinak) amaierako produktutzat hartuko dira.
Herrialde batean ekoitzi diren. Hemen ere bi ezaugarri nabarmenduko ditugu:
 BPGak erreferentziazko ―hots, kontuan hartzen ari garen― denbora-tarte jakin
horretan soilik ekoitzitako ondasunak eta zerbitzuak hartzen ditu bere baitan. Ez dira
oraingo BPGan aintzat hartzen lehenagoko epealdi batean ekoitzi eta orain salerosten
diren ondasunak eta zerbitzuak (adibidez, bigarren eskuko ondasunen salmenta:
automobilak, etxebizitzak…). Hala ere, hobekuntza horiek oraingo BPGan barneratzen
dira, baldin eta ondasun “zahar” horietan hobekuntzak egin badira eta ondasunaren
balioa igotzen (errenta sortzen) badute (esate baterako, antigoaleko etxebizitza baten
zaharberritzea edo bigarren eskuko automobil batean egindako konponketak eta
aldaketak).
 BPGak herrialde edo eskualde baten mugen barnean soilik ekoitzitako ondasunak eta
zerbitzuak kontabilizatzen ditu (horregatik deitzen da “barne” produktu gordina).
Adibidez, Argentinan dagoen enpresa euskaldun baten ekoizpena Argentinako BPGan
jasotzen da, eta ez Euskal Herriko BPGan. Era berean, Euskal Herrian dagoen enpresa
alemaniar baten ekoizpena Euskal Herriko BPGari dagokio, eta ez Alemaniakoari.
Beste kontu bat da enpresa euskaldun edo alemaniar horrek bere irabazien zati bat bere
jatorrira bidaltzen (aberriratzen) duenean gertatzen dena. Kasu horretan, errenta hori
beste adierazle baten barruan sartuko da, zeina BPGaren oso hurbileko “senidea” den
(aurrerago azalduko dugu).
Denbora-tarte jakin batean. Horrek esan nahi du BPGa fluxu erako aldagaia dela (eta ez
stock erakoa); berau definitzeko epealdi zehatz bat hartzen da kontuan (urtebete, hiru
hilabete...). BPGa, normalean, urtebeterako neurtzen da, hots, urte jakin bati dagokio13.
13

Aldagai makroekonomikoak bi multzotan bana daitezke: 1) stock erako aldagaiak, une jakin bateko errealitatea
islatzen dutenak (adibidez, igerileku batean une jakin batean dagoen ur kantitatea), eta 2) fluxu erako aldagaiak,
denbora-tarte jakin baten araberakoak, normalean urtebetekoak (igerilekuaren adibidean, txorrotak edo kanilak
ordubetean botatzen duen ur kantitatea).
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b) BPGaren neurketa: kontabilizazio bikoitzaren arazoa
Jakin badakigu BPGa amaierako ondasun eta zerbitzu guztien balioa batuz lortzen dela. Hala ere,
esandako hori egitea zaila izan liteke, amaierako ondasun eta zerbitzuak eta bitartekoak
bereizteko arazoak sor litezkeelako eta, ondorioz, zenbait ondasun eta zerbitzu birritan konta
ditzakegulako (kontabilizazio bikoitza); alegia, erratuz gero, bitarteko ondasunen eta zerbitzuen
balioa birritan kontabiliza liteke.
Kontabilizazio bikoitzaren arazoa

BPGa neurtzean, zuzenki kontsumorako ekoizten diren ondasunak eta zerbitzuak soilik hartu behar dira
kontuan. Ondasun eta zerbitzu horiek ekoizteko erabili diren ondasunak eta zerbitzuak (hau da, bitarteko
ondasunak eta zerbitzuak) ez dira BPGa neurtzean aintzat hartzen. Adibidez, Michelin enpresak Euskal
Herrian, urte jakin batean, 100.000 gurpil ekoizten baditu, eta gurpil horiek Mercedes enpresak erabiltzen
baditu 25.000 automobil ekoizteko, gurpilen balioa (bitarteko ondasuna) ez da BPGa neurketzeko erabiliko;
gurpil horien balioa automobilen balioaren (prezioaren) barnean dago. Hortaz, BPGa neurtzeko, 25.000
automobilen prezioa baino ez da aintzat hartuko, gurpilena alde batera utziz. BPGa kalkulatzeko, 25.000
automobilen balioaz gain, 100.000 gurpilen balioa ere kontuan hartuko bagenu, gurpilen kontabilizazio
bikoitza egingo genuke (gurpilen balioa birritan kontatuko genuke).

BPGa kalkulatzean kontabilizazio bikoitzaren arazoa saihesteko, enpresa bakoitzaren balio
erantsia (BE) erabiltzen da. Horrela, BPGa bat etorriko da ekonomiako enpresa guztien balio
erantsiaren baturarekin (enpresa horiek amaierako ondasun/zerbitzuak edo bitartekoak ekoizten
dituzten axola gabe).
Baina zer da balio erantsia? Enpresa baten balio erantsia bi balioren arteko diferentzia da:
enpresa horrek ekoizten dituen ondasunen eta zerbitzuen (output-en) balioaren eta enpresa horrek
bere ondasunen eta zerbitzuen (output-en) produkziorako behar dituen bitarteko ondasunen eta
zerbitzuen (input-en) balioaren arteko diferentzia. Beste modu batera esanda, balio erantsia
enpresaren diru-sarreren (salmenten) eta diru-ordainketen (erosketen) arteko diferentzia da. Balio
erantsia, beraz, enpresa batek sortzen duen errenta (edo eragiten duen aberastasun gehikuntza,
ekonomiari egiten dion ekarpena) da, eta errenta hori enpresak banatu egiten die produkziofaktoreei, ordainsari moduan (soldatak, alokairuak, interesak, irabaziak).

Bitarteko ondasunak
eta zerbitzuak

INPUT

ENPRESA

OUTPUT

Enpresak ekoizten dituen
ondasunak eta zerbitzuak

Balio erantsia = Output − Input =

= enpresak produkzio-faktoreei ordaindutako

soldatak, alokairuak, interesak eta irabaziak

Ondorioz, herrialde batean dauden enpresa guztien balio erantsiak batuz ekonomiako errenta osoa
kalkulatzen da, eta guk jakin badakigu, lehenago ikusitako identitatearen ondorioz, errenta oso
hori produkzio osoaren (hots, BPGaren) baliokidea dela. Hortaz:
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N

BPG =

∑ (BE)
i =1

i

non N herrialde barnean dauden enpresen kopurua den

Ikus dezagun jarraian, zenbakizko adibide baten bidez, nola amaierako ondasun baten produkziofase bakoitzeko balio erantsien batura bat datorren amaierako ondasun horren balioarekin.
Horretarako, ogiaren produkzio-prozesua aztertuko dugu, zeinak hiru fase dauzkan (nekazariari
dagokiona, okinari dagokiona eta dendari edo ogi-saltzaileari dagokiona).
OGIAREN PRODUKZIO-PROZESUA (eurotan)
PRODUKZIOFASEAK

Salmenten balioa edo
output-en balioa
(1)

Bitarteko ondasun
eta zerbitzuen
erosketen (inputen) balioa
(2)

Balio erantsia
(3) = (1) − (2)

0,00 €

0,10 €

Nekazariaren errenta
Okinaren errenta

Nekazaria

0,10 €

Okina

0,50 €

0,10 €

0,40 €

Dendaria

0,70 €

0,50 €

0,20 €

GUZTIRA

1,30 €

0,60 €

0,70 €

Dendariaren errenta

Amaierako ondasunaren balioa = Balio Erantsien batura

Demagun, hasteko, nekazariak ez duela bitarteko ondasunik erosi behar garia produzitzeko
(adibidez, erabiltzen dituen haziak iazko uztakoak direlako); hori dela eta, bere balio erantsia, ogi
bat produzitzeko behar den gari kopuruagatik eskuratutako diru kopurua da (0,10 €). Bigarren
fasean, nekazariari garia erosten dion okinak eraldaketa prozesu bat egiten du ogia ekoitzi arte,
eta ogi horren balioa 0,50 € da. Fase horretako balio erantsia 0,40 €-koa da. Azken fasean,
dendariak 0,50 €-tan erosten dio ogia okinari, gero berak 0,70 €-tan saltzeko (balio erantsia =
0,20 €).
Adibide horren arabera, BPGan kontabilizatu behar den gauza bakarra amaierako ondasunaren
balioa edo salneurria da (0,70 €). Balio hori bat dator produkzio-prozesuko balio erantsi guztiak
batzean lorturiko zenbatekoarekin. Produkzio-prozesuko salmenta guztien balioa (bai amaierako
ondasunarena eta bai bitarteko ondasunena ere) zenbatuko bagenu, BPGa 0,60 €-tan gehietsiko
genuke, bitarteko ondasunen balioa behin baino gehiagotan kontabilizatzen arituko baikinateke
(zehatzago esanda, okinaren errenta birritan eta nekazariarena hirutan kontabilizatzen arituko
ginateke). BPGan, beraz, amaierako ondasunaren (gure adibidean, ogiaren) balioa besterik ez da
barneratu behar (0,70 €), eta aipatzekoa da kopuru hori bat datorrela ogiaren produkzioprozesuan parte hartu duten enpresa bakoitzaren (hots, nekazariaren, okinaren eta dendariaren)
balio erantsiaren baturarekin. Era berean, kopuru horrek (0,70 €) ogiaren produkzioan parte hartu
duten ekonomia-eragile guztiek jasotzen dituzten errenten batura ere adierazten du.
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c) BPG nominala eta BPG erreala: BPGaren deflaktatzailea
Ekonomialariek BPGa neurtzeko urtebetean ekoitzitako amaierako ondasun eta zerbitzu guztien
balioa batzen dutenean, urte horretako prezioak erabiltzen dituzte. Horrela, BPG nominala
kalkulatzen dute lehendabizi.
Izan ere, BPGa modu matematikoan kalkulatzeko, herrialdean ekoitzitako ondasunen eta
zerbitzuen kantitateak (Q) beren prezioekin (P) biderkatu behar dira eta hortik lorturiko
zenbatekoak gehitu egin behar dira. BPGa kalkulatzerakoan erabiltzen diren prezioak urte
horretakoak badira, BPG nominala lortuko da (hau da, prezio arruntetan edo termino
nominaletan neurtutako BPGa lortuko da). Adibidez, 2008. urteko BPG nominala honela adierazi
eta kalkulatuko dugu:
BPG2008 nominala =

M

∑P
i =1

2008
i

⋅ Qi2008

non i = 1,...M horiek 2008. urtean ekoitzitako amaierako ondasun eta zerbitzu guztiak diren.
Ohar gaitezen BPG nominala honako hiru arrazoi hauengatik hazi daitekeela:

• Amaierako ondasun eta zerbitzuen produkzioa handitzen delako ( Q i kantitateak, alegia).
• Amaierako ondasun eta zerbitzu horien prezioa handitzen delako (Pi horiek, alegia).
• Bai kantitateak ( Q i ) eta bai prezioak ere (Pi ) handitzen direlako.

Horregatik, ekonomialariek produkzioaren beste adierazle bat ere kalkulatu nahi izaten dute,
prezioen gorakadaren eraginez igotzen ez dena. Adierazle hori BPG erreala da.
Izan ere, demagun herrialde bateko jarduera ekonomikoaren bilakaera aztertu nahi dela, urterik urte, epealdi
jakin batean. BPG nominalak ekonomian benetan gertatzen denaren irudi faltsua eskainiko digu, prezioak
aldatzean, kantitateak aldatzean edo biak batera aldatzean BPG nominala aldatu egiten delako. Hori gerta ez
dadin prezioen eragina ezabatu edo neutralizatu behar da eta, horretarako, BPG erreala definitzen da.

BPG errealak urte bakoitzean ekoitzitako kantitateak prezio berdinetan (oinarrizko edo
erreferentziazko urte bateko prezioetan) baloratzen ditu (hots, prezio konstanteetan edo termino
errealetan baloratzen ditu). Era horretan, BPG errealaren bilakaerak herrialde bateko benetako
jarduera ekonomikoaren maila adieraziko du, prezioen eragin distortsionatzailea alde batera utziz.
Goiko adibidearekin jarraituz, 2008. urteko BPG erreala, 2000. urtea oinarritzat hartuz, honela
adierazi eta kalkulatuko dugu:
BPG2008 erreala (oinarria 2000) =

M

∑P
i =1

2000
i

⋅ Qi2008

non i = 1,...M horiek 2008. urtean ekoitzitako amaierako ondasun eta zerbitzu guztiak izaten
jarraitzen duten, baina kasu honetan 2008ko kantitate horiek baloratzeko darabiltzagun prezioak
2000. urtekoak dira.
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Prezioen gorabeherek ez diote BPG errealari eragiten; BPG erreala alda dadin, ekoitzitako
amaierako ondasun eta zerbitzuen kantitatea aldatu behar da nahitaez. Hots, BPG errealaren
gorabeherek soilik islatuko dituzte ekoitzitako amaierako ondasun eta zerbitzuen kantitateen
aldaketak (ez prezioenak). Horregatik, BPG erreala da herrialde bateko hazkunde (edo
beherakada) ekonomikoaren edo aberastasun gehikuntzaren (edo murrizketaren) adierazlerik
egokiena. Eta hartara, ekonomialariak zein komunikabideak, ekonomiako BPGari buruz hitz
egiten dutenean, ia beti BPG errealaz ari dira (kontrakorik ez badiote).
Adibide batekin saiatuko gara ideiak argitzen. Demagun ekonomia batean soilik bi ondasun
ekoizten direla: esnea eta pastelak. Honako lauki honetan ageri dira hiru urtetan (2005, 2006 eta
2007) urtez urte ekoitzitako eta saldutako kantitateak eta prezioak.
Lehen urratsa: urte bakoitzean ondasun bakoitzaren kantitateak eta prezioak kontuan izango
ditugu
Urtea
Esne litro
Esne litro
Pastel baten
Pastel
baten prezioa (€)
kantitatea
prezioa (€)
kantitatea
2005
2006
2007

1
1,5
2

100
125
150

2
2,5
3

50
75
100

Bigarren urratsa: urte bakoitzeko BPG nominala kalkulatuko dugu
2005
2006
2007

(1 € litro/esnea x 100 litro)
(1,5 € litro/esnea x 125 litro)
(2 € litro/esnea x 150 litro)

+
+
+

(2 € pastel bakoitza x 50 pastel) =
(2,5 € pastel bakoitza x 75 pastel) =
(3 € pastel bakoitza x 100 pastel) =

200 €
375 €
600 €

Hirugarren urratsa: urte bat oinarritzat hartu (2005) eta urte bakoitzeko BPG erreala kalkulatuko
dugu
2005
2006
2007

(1 € litro/esnea x 100 litro)
(1 € litro/esnea x 125 litro)
(1 € litro/esnea x 150 litro)

+
+
+

(2 € pastel bakoitza x 50 pastel) =
(2 € pastel bakoitza x 75 pastel) =
(2 € pastel bakoitza x 100 pastel) =

200 €
275 €
350 €

Lehen urratsean, hala esnearen nola pastelen urtez urteko kantitateak eta prezioak zerrendatu dira.
Bigarren urratsean, urte bakoitzeko produkzioaren balioa kalkulatu da, urtean urteko esne eta
pastel kantitateak eta urtean urteko prezioak biderkatuz. Emaitzek urte bakoitzeko BPG nominala
adierazten dute.
Hirugarren urratsean BPG errealak kalkulatu dira. Hasteko, oinarrizko edo erreferentziazko urte
bat hautatu behar da: gure adibidean 2005. urtea hartu da oinarri-urtetzat. Segidan, oinarri-urte
horretan indarrean zeuden prezioak (1 € esnearena eta 2 € pastelarena) erabili dira hiru urteetako
bakoitzean ekoitzitako kantitateak baloratzeko. Bistan denez, oinarri-urtean (2005) BPG
nominala eta BPG erreala berdinak dira, bata zein bestea kalkulatzeko erabili diren prezioak bat
datozelako. Era berean, BPG errealaren bilakaera aztertzean, nabarmena da hiru urteotan izan
duen gorakada osoa ekoitzitako kantitateen hazkundeari zor diola, prezioak finko mantendu
direlako oinarri-urteko mailan.
Orain artekoa ikusita, badakigu BPG nominalaren eta BPG errealaren arteko aldea ondasunen eta
zerbitzuen prezioen aldaketei soilik dagokiela. Hala izanik, BPG nominala eta BPG erreala
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konparatzen baldin baditugu, prezioen indize bat kalkula genezake, BPGaren deflaktatzailea
deritzona; indize horrek neurtzen du denboran zehar ekonomiako ondasun eta zerbitzu guztien
prezioek izan duten batez besteko aldaketa. Zehazki, BPGaren deflaktatzailea kalkulatzeko
ondorengo formula hau erabiltzen da:
BPGaren deflaktatzailea =

BPG nominala
x 100
BPG erreala

BPG nominala eta BPG erreala oinarri-urtean berdinak direnez gero (erabiltzen diren prezioak
berdinak direlako), BPGaren deflaktatzailea beti 100 izango da oinarri-urtean. Hurrengo urteen
kasuan, BPGaren deflaktatzaileak neurtu eta agerian utziko du, urtez urte, batez beste nola aldatu
diren ondasun eta zerbitzu guztien prezioak, oinarri-urtearekin konparatuta.
Beste adibide bat: demagun 2007. urteko BPG nominala 75.000 milioi € dela eta urte bereko
BPG erreala, oinarritzat 2000. urtea hartuta, 65.000 milioi € dela. Zein da BPGaren
deflaktatzailea 2007. urtean? Zer esan nahi du horrek?
BPGaren deflaktatzailea 2007. urtean =

75.000 milioi €
x 100 = 115
65.000 milioi €

2000. urteko BPGaren deflaktatzailea 100 denez gero (oinarri-urtea delako), 115 zenbakiak esan
nahi du ekonomiako ondasunen eta zerbitzuen prezioak, batez beste, % 15 igo direla 2000-2007
urte bitartean.
BPGaren deflaktatzaileak, beraz, prezioen bilakaera islatzen du. Hau da, BPGaren deflaktatzailea
ekonomiako prezioen hazkunde-tasa da eta, ondorioz, inflazio-tasa adierazten du. Frogatuko ez
dugun arren, honela ere adieraz daiteke:
BPG nominalaren
hazkunde-tasa

≈

BPG errealaren
hazkunde-tasa

+

Prezioen hazkunde-tasa
(deflaktatzailea)

Goiko harreman hori begi-bistakoa da. Modu sinplean adierazten du BPG nominalaren edozein
aldaketa bi zatitan bana daitekeela: zati bat ondasunen eta zerbitzuen ekoizpen fisikoaren
aldaketari dagokio (BPG errealaren aldaketa), eta bestea ekonomiako prezioen aldaketari dagokio
(BPGaren deflaktatzailea).

2.1.3. Produkzio osoaren beste adierazle batzuk
Azpiatal honetan produkzio osoaren beste adierazle batzuk aztertuko ditugu. Denak ere BPG
errealaren hurbileko senideak dira, jarraian egiaztatuko dugunez.
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a) Barne produktu gordina (BPG) eta barne produktu garbia (BPN)
Produktu osoa neurtzean, gordin eta garbi (neto) kontzeptuen arteko ezberdintasuna inbertsioa
kontabilizatzen dugun moduan datza (edo, gauza bera dena, kapital produktiboa kontabilizatzeko
moduan). Izan ere, inbertsioaz mintzo garenean, inbertsio gordina (IG) eta inbertsio garbia (IN)
bereizi behar dira:


Inbertsio gordina, denbora-tarte batean (urtebetean) herrialde batean ekoitzi diren kapitalondasun guztien balioa da (kapital-ondasunak beste ondasun eta zerbitzu batzuk ekoizteko
erabiltzen dira; hala nola, makinak, robotak, lanabesak, ordenagailuak, lantegiak,
altxaturiko eraikinak, enpresetako izakinetan gertatutako aldaketak, eta abar).



Inbertsio garbiak, aldiz, denbora-tarte batean (urtebetean) herrialde bateko kapital-ondasun
guztien (kantitate edo stock osoaren) balioa zenbat aldatu (igo edo jaitsi) den adierazten
digu. Kontuan hartzen du urte horretan kapital-ondasun berriak ekoitzi direla baina, era
berean, beste zenbait kapital-ondasun, higatu edota zaharkitu ostean, bertan behera utzi eta
ordezkatu behar izan direla (hots, kapital-ondasun horiek depreziatu egin dira, balioa galdu
dute, eta horregatik ordezkatu egin behar izan dira).

Horrela izanik, inbertsio gordinaren (IG) eta inbertsio garbiaren (IN) arteko diferentziari
depreziazioa (edo balioa galtzea) deritzo, eta guk D hizkiarekin izendatuko dugu.
IN ≡ IG − D

⇔

IG ≡ IN + D

Zer da depreziazioa? Edozein kapital-ondasunek jasaten duen balio galera, erabiliaren erabiliaz
higatu edota hondatu egiten delako (zahartze fisikoa) edo denbora igaro ahala zaharkituta
gelditzen delako (zahartze ekonomikoa)14.
Inbertsio gordinaren (IG) eta inbertsio garbiaren (IN) arteko diferentzia (hots, depreziazioa)
kontuan hartuta, gai izango gara barne produktu gordina (BPG) eta barne produktu garbia (BPN)
ere bata bestetik bereizteko. Lehenengoak (BPGak) ez du depreziazioa kontuan hartzen; BPNak,
ordea, bai. Bien arteko aldea, beraz, IGaren eta INaren arteko berbera da, hots, depreziazioa. Hau
da:
BPN ≡ BPG − D

⇔

BPG ≡ BPN + D

b) Barne produktu gordina merkatuko prezioetan eta barne produktu gordina faktorekostuetan
Herrialde batean denbora-tarte batean ekoitzitako amaierako ondasun eta zerbitzu guztien
baliotzat definitu dugu BPGa; eta balio hori, ondasun eta zerbitzuok merkatuan izan duten
14

Depreziazioari beste izen batekin ere deitu ohi zaio: berrezarpen-inbertsioa; hau da, higatu/hondatu den edo
zaharkituta gelditu den kapital produktiboaren ordez egiten den inbertsioa; zaharra ordezkatzeko berrezartzen den
kapital produktibo berria, alegia. Era berean, berrezarpen-inbertsio horretan erabiltzen den dirutzari amortizaziofondo deitzen zaio.
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prezioa (hau da, azken kontsumitzaileek horien truke ordaindu behar izan dutena) kontuan hartuz
kalkulatzen dela ere esan dugu. Hala ere, kontuan izan behar dugu merkatuko prezioen baitan
jasota dagoela zeharkako zerga (ZZ) eta diru-laguntzen (DL) eragina. Prezioen ñabardura hori
dela bide, BPGaren beste adierazle bat erator genezake: produkzio osoa, merkatuko azken
prezioen (salerosketako prezioen) arabera izan beharrean, faktore-kostuen (edo fabrikatik irten
berritako prezioen) arabera neurtzen eta baloratzen duena, hain zuzen ere15.
BPGa faktore-kostuetan (hots, fabrikatik irten berritako prezioetan) neurtzen badugu, ondasunen
eta zerbitzuen balioa islatuko dugu ondasun eta zerbitzu horiek ekoiztea kostatu denaren arabera
(produkzio-kostuen arabera, alegia); hau da, islatuko dugu ondasun eta zerbitzu horien balioa
zein den zeharkako zergak (ZZ) eta diru-laguntzak (DL) ezarri aurretik.
Hortaz, honela adieraz daiteke BPGa merkatuko prezioetan (BPGmp) neurtzearen eta BPGa
faktore-kostuetan (BPGfk) neurtzearen arteko aldea:
BPGmp ≡ BPGfk + ZZ − DL

⇔

non azpihizkien esanahia honako hau den:

BPGfk ≡ BPGmp − ZZ + DL
mp: merkatuko prezioetan neurtua
fk: faktore-kostuetan neurtua

Faktore-kostuen neurritik merkatuko prezioen neurrira pasatzeko, zeharkako zergak (ZZ) batu
edo gehitu egingo zaizkio, ondasun/zerbitzuen azken prezioa garestitu egiten dutelako. Dirulaguntzak, ostera, kendu egingo zaizkio, ondasun/zerbitzuak merkeago bihurtzen dituzte-eta
(esate baterako, Gizarte Segurantzak finantzatzen dituen zenbait sendagairen kasua; edo lehen
sektoreko hainbat produkturen adibidea). Beraz, faktore-kostuen neurritik abiatuz merkatuko
prezioen balioa lortzeko, zeharkako zergak gehitzen (+ ZZ) eta diru-laguntzak kentzen (− DL)
dira. Eta alderantziz.
Faktore-kostuetan egindako neurketa, produkzio-faktoreak (eskulana, lurra, kapitala eta enpresa
ekimena/berrikuntza) eskaintzen dituzten eragileek lorturiko diru-sarrera guztien baturan datza.
Hots, gaiaren hasieran aurreratu dugun bezala, produkzio osoa, kosteen ikuspuntutik begiratuta,
produkzio-prozesuan sorturiko errenten (soldatak, alokairuak, interesak eta irabaziak) berdina da.
c) Barne produktua eta nazio produktua
Lehenago ikusi dugunez, BPGaren definizioak herrialde jakin baten mugen barnean ekoitzi diren
ondasun eta zerbitzu guztiak hartzen ditu aintzat (produkzio-faktoreak nazionalak edo
atzerritarrak diren axola gabe); hau da, ekoizpenaren lekuari edo kokapen geografikoari ematen
dio garrantzia (ez naziotasunari, hots, bertakoek ala kanpotarrek egina izateari). Alegia, BPGak
ekoizpena non egin den islatzen du, eta nork egin duen ez zaio axola (horregatik deitzen diogu,
hain zuzen ere, barne produktu gordina). Baina, hala izanik, zer gertatzen da, adibidez, Euskadin
15

Jakina denez, ondasunen eta zerbitzuen merkatuko prezioak (kontsumitzaileok ordaintzen ditugun salneurriak)
normalean ez datoz bat produkzio- edo faktore-kostuekin (hau da, ondasun eta zerbitzuok ekoiztearren, enpresek
produkzio-faktoreei ordaindu behar dietenarekin). Izan ere, produkzioari lotutako zeharkako zergak (ZZ), batetik, eta
ustiapenaren diru-laguntzak (DL), bestetik, badira izan, hurrenez hurren, kontsumitzaileok ordaindu behar izaten
duguna (merkatuko prezioa) garestitzen edota merkatzen dutenak.
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dagoen enpresa alemaniar batek (esate baterako, Mercedesek) bere irabazien zati bat jatorrizko
herrialdera (Alemaniara) bidaltzen duenean? Edo zer gertatzen da atzerrian lan egiten duen
euskaldun baten soldatarekin? Non kontabilizatzen dira mugimendu horiek? Zer adierazlek
jasotzen eta islatzen ditu dirutza horiek?
Erantzuna erraza da: beste adierazle makroekonomiko baten bidez adierazten dira, barne
produktuaren (BP) hurbileko senidea denaren bidez: nazio produktua (NP). Nazio produktuak
adierazten du denbora-tarte jakin batean, herrialde baten mugen barnean nahiz mugez kanpo,
produkzio-faktore nazionalek (eta nazionalek soilik) ekoitzitako produkzioaren balioa.
Nazio produktua kalkulatzeko, hortaz, barne produktuari gehitu egingo dizkiogu produkziofaktore nazionalek atzerrian lortu dituzten errentak (f.n.e.) eta kendu egingo dizkiogu atzerriko
produkzio-faktoreek gure nazioaren barnean lortutako errentak (a.f.e). Hau da:
NP ≡ BP + f.n.e. − a.f.e.

⇔

BP ≡ NP − f.n.e. + a.f.e.

f.n.e.: faktore nazionalen errentak atzerrian
a.f.e.: atzerriko faktoreen errentak gurean

Jakina, nazio produktuaren kasuan ere zehatz-mehatz betetzen dira aurreko bi azpiataletan aztertu
ditugun bi harremanak (batetik, gordina/garbia eta, bestetik, merkatuko prezioak/faktorekostuak).

2.1.4. BPGa, ongizate ekonomikoaren adierazle16
Esana dugu BPGa dela edozein gizartek duen ongizatearen adierazlerik onena. Izan ere, BPGak
ekonomiako ondasun eta zerbitzu guztietan egindako gastua neurtzen du, baita ekonomiako
errenta-maila osoa ere. Ondorioz, BPG per capitak ekonomiako batezbesteko gastu-maila eta
errenta-maila adierazten ditu, hots, biztanle bakoitzari batez beste dagokion aberastasun-maila.
BPG per capitak, beraz, biztanle estandarrak (batezbestekoak) duen ongizate ekonomikoaren isla
fidela dirudi.
Hala ere, zenbaitek zalantzan jartzen du BPGak ongizatea adierazteko duen baliagarritasuna.
Ameriketako Estatu Batuetako Robert Kennedy senatariak, lehendakari izateko bere burua
aurkeztu zuenean, honako kritika zorrotz hau egin zuen:
Barne-produktu gordinak ez ditu kontuan hartzen gure haurren osasuna, ez haien hezkuntzaren kalitatea,
ezta jolasean ari direnean gozatzen dutena ere. BPGak ez ditu jasotzen gure poesiaren edertasuna,
senar-emazte bikoteen sendotasuna, eztabaida publikoen inteligentzia eta funtzionario publikoen
zintzotasuna. Ez du neurtzen ez gure adorea, ez gure jakituria, ez gure abertzaletasuna. Laburbilduz,
BPGak dena biltzen du, gure bizitzan benetan merezi duten gauzak izan ezik.

Robert Kennedy-k zioena egia da neurri handi batean. Orduan, zergatik axola zaigu BPGa?
Erantzuna samurra da: BPG handiak ongi bizitzen laguntzen digulako. BPGak ez du gure haurren
16

MANKIW, N. Gregory: Principios de Economía, 2. argit., McGraw-Hill, Madril, 2002, 314-316 or.
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osasuna neurtzen, baina BPG altua duten herrialdeek haurrentzako osasun-sistema aurreratuagoa
izango dute. BPGak ez du hezkuntzaren kalitatea neurtzen, baina BPG handiagoa duten
herrialdeek hezkuntza-sistema hobea izan dezakete. BPGak ez du gure poesiaren edertasuna
neurtzen, baina BPG handia duten herrialdeek biztanle gehiagori irakatsiko diete irakurtzen eta
poesiaz gozatzen. BPGak ez ditu aintzat hartzen gure inteligentzia, gure zintzotasuna, gure
adorea, gure jakituria eta gure abertzaletasuna, baina ezaugarri horiek guztiak errazago sustatzen
dira biztanleria bere oinarrizko premiak asetzeko larri eta estu ez dabilenean. Labur esanda,
BPGak ez ditu zuzenean neurtzen bizitzan benetan merezi duten gauzak, baina bizitzan oso
lagungarriak diren elementuak lortzeko daukagun gaitasuna neurtzen du.
Nolanahi ere, aitortu beharra dago BPGa ez dela ongizatearen adierazle perfektua. Ondo
bizitzeko lagungarri zaizkigun zenbait gauza BPGtik kanpo gelditzen dira. Horietako bat aisia
(denbora librea) dugu. Demagun bat-batean biztanle guztiok asteko egun guztietan lanean hasten
garela (asteburuetan aisiaz gozatu beharrean). Bistan denez, ondasun eta zerbitzu gehiago
ekoitziko genituzke eta BPGa hazi egingo litzateke. Baina, BPGa hazi arren, ez litzateke gure
ongizatea handituko. Ziurrenik, aisia murrizteak kalte handiagoa lekarkiguke, ondasun eta
zerbitzu gehiago ekoizteak eta kontsumitzeak emango ligukeen onura baino.
Gainera, BPGak merkatuko prezioak darabiltza ondasunen eta zerbitzuen balioa neurtzeko, eta ez
du kontuan hartzen merkatutik kanpo egiten diren jardueren balioa. Zehazki, etxean ekoitzitako
ondasunak eta zerbitzuak (janaria prestatzea, etxea garbitzea, ohea egitea, haurrak zaintzea, eta
abar) ez ditu barneratzen. Chef batek janari goxoa prestatu eta bere jatetxean saltzen duenean,
janari horren balioa BPGan sartzen da; baina janari hori berori etxean bere emaztearentzat
prestatzen badu, lehengaiei erantsi dien balioa ez da BPGan sartzen. Era berean, haurtzaindegiek
haurrak zaintzen egiten duten lana BPGan txertatzen da; gurasoek etxean umeak zaintzen
egindako lana, ordea, ez du BPGak jasotzen. Borondatezko lanek ere gizartearen ongizateari on
egiten diote, baina BPGak ez ditu aintzat hartzen.
Ingurumenaren kalitatea da BPGak bere baitan jasotzen ez duen beste elementu bat. Demagun
gobernuak bertan behera uzten duela ingurumenarekin lotutako araudia. Kasu horretan, enpresek
ondasunak eta zerbitzuak ekoitziko lituzkete sortzen duten kutsadura kontuan hartu gabe; beraz,
ekoizpena hazi liteke. Hala ere, ongizateak behera egingo luke; izan ere, aireak eta urak
jasandako kaltea handiagoa litzateke ekoizpena gehitzeak lekarkigukeen onura baino.
Errentaren banaketari buruz ere BPGak ez du ezer esaten. Demagun ehun lagunek osatutako
gizarte bat, non denek urtean 50.000 €-ko errenta duten. Gizarte horretako BPGa, hortaz, bost
milioi €-koa da, eta BPG per capita 50.000 €-koa. Demagun, halaber, ehun lagunek osatutako
beste gizarte batean, hamar lagunek 500.000 € dauzkatela (bakoitzak) eta beste laurogeita hamar
lagunek ezer ere ez. Bigarren gizarte horretan ere, lehenengoan bezala, BPGa bost milioi €-koa
da, eta BPG per capita 50.000 €-koa, baina inork gutxik esango du bi gizarteetako egoera
parekoa denik. Izan ere, BPGak adierazten du zer gertatzen zaion batez besteko biztanleari, baina
batez besteko horren atzean esperientzia edo egoera pertsonal asko eta askotarikoak daude.
Azken batean, ondorio gisa, esan daiteke BPGa ongizate ekonomikoaren adierazle nahiko egokia
dela, elementu esanguratsu gehienak bere baitan jasotzen dituela; ez guztiak, ordea. Eta
garrantzitsua da argi jakitea zer jasotzen duen eta zer ez.
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BPGa eta bizi-kalitatea nazioartean
BPGa ongizate ekonomikoaren adierazle egokia den ala ez egiaztatzeko, nazioarteko datuei
errepara diezaiekegu. Izugarrizko aldea dago herrialde aberatsen eta txiroen BPG per capiten
artean. BPG altuak bizi-kalitatea hobetzen badu, garbi ikusi beharko genuke BPGa estu lotuta
dagoela bizi-kalitatearen gainerako adierazleekin. Eta, egon ere, halaxe dago.
Ondorengo taulan munduko hamabi herrialde jendetsuenak daude zerrendatuta, bakoitzaren BPG
per capitaren arabera ordenatuta. Herrialde horietako biztanleen bizi-itxaropena eta irakurtzen
dakiten pertsona helduen ehunekoa (%) ere islatzen ditu taulak. Datu horiek irudi argia
bistaratzen dute: herrialde aberatsetan (hala nola, Ameriketako Estatu Batuetan, Japonian eta
Alemanian), biztanleek ia laurogei urte bizi izatea espero dute, eta ia guztiek dakite irakurtzen;
herrialde txiroetan (adibidez, Nigerian, Bangladesh-en eta Pakistanen), biztanleek ozta-ozta
biziraun ohi dute hirurogei urtez, eta irakurtzen populazioaren erdiak ere ez daki.
Bizi-kalitatearen beste adierazle batzuek ere antzekoa diote. Alegia, BPG per capita baxua duten
herrialdeetan, ume gehiago jaiotzen da pisu gutxirekin, umeen hilkortasun-tasa handiagoa da,
amaren hilkortasun-tasa ere altuagoa da, umeen desnutrizio-maila handiagoa da eta ur
edangarririk ere apenas dute. BPG per capita baxua duten herrialdeetan, eskolara haur eta
gaztetxo gutxiago joaten dira, eta, gainera, irakasle gutxiago daude; herrialde horietan telebista
gutxiago daude, telefono gutxiago, errepide gutxiago eta elektrizitaterik gabeko etxebizitza
gehiago. Nazioarteko datuek nabarmen erakusten dute herrialde baten BPGa hertsiki
erlazionatuta dagoela bertako biztanleen bizi-mailarekin.
BPG per capita, bizi-itxaropena eta analfabetismoa
Herrialdea
Ameriketako Estatu Batuak
Japonia
Alemania
Mexiko
Brasil
Errusia
Indonesia
Txina
India
Pakistan
Bangladesh
Nigeria

BPG erreal
BiziIrakurtzen dakiten
per capita (1997) itxaropena pertsona helduen ehunekoa
($)
(urteak)
(%)
29.010
77
99
24.070
80
99
21.260
77
99
8.370
72
90
6.480
67
84
4.370
67
99
3.490
65
85
3.130
70
83
1.670
63
53
1.560
64
41
1.050
58
39
920
50
59

2.2. Nazio errenta (NE)
2.2.1. Kontzeptua
Nazio errenta da denbora-tarte batean (urtebetean) ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenean parte
hartu duten produkzio-faktore nazionalek parte-hartze horren truke jasotzen dituzten diru-sarreren
edo ordainketen (errenten) multzoa.
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Nazio errentak oinarrizko lau atal ditu:
1) langileen ordainketa (hau da, langileek beren lanaren truke jasotzen duten errenta,
soldatak eta “soldataz kanpoko” ordainsariak barne)
2) enpresen irabaziak (bai elkarte anonimoen irabaziak eta bai elkarte anonimoak ez diren
enpresen jabeen errentak)
3) alokairuetatik datorren errenta (lurra, espazioa, pabiloiak eta abar alokatzeagatik)
4) interes garbiak (azken buruan familiek jasotzen dituztenak enpresen eskuetatik edo
atzerritik), kapitala maileguz ematearen truke.

2.2.2. Nazio errentaren neurketa
Nazio errenta (NE) bat dator faktore-kostuetan neurtutako nazio produktu garbiarekin (NPNfk);
biak baliokideak dira; izan ere, produktu osoa faktore-kostuetan neurtzean, produktu oso hori
ekoiztea kostatu dena kalkulatzen dugu (depreziazio edo balio galera albora utzita) eta, bistan
denez, kostu oso hori bat dator ekoizpenean parte hartu duten produkzio-faktore nazional guztiek
jaso dituzten diru-sarrerekin edo errentekin. Beraz:
NPNfk ≡ NE
Gainera, bitarteko ondasunen eta zerbitzuen kontabilizazio bikoitzaren arazoa aztertzean ikusi
dugun legez, nazio errenta (NE) bat dator ekonomiako enpresa nazional guztien balio erantsien
baturarekin (depreziazioa alde batera utzita).

2.2.3. Errenta pertsonala (EP)
Nazio errentaz gain ―zeinak urtebetean sektore pribatuak (familiak gehi enpresak) lortu duen
errenta neurtzen baitu―, familiek benetan eta zuzenean eskuratzen duten errenta kalkulatzea ere
interesgarria izan daiteke. Familiek eskuratutako errenta horri errenta pertsonala deitzen zaio.
Errenta pertsonala kalkulatzeko, nazio errentatik (NE) abiatuko gara; horri kendu egingo
dizkiogu enpresen irabazien gaineko zergak (EIGZ), batetik, eta enpresek familiei banatzen ez
dizkieten irabaziak (BGI), bestetik. Era berean, nazio errentari kenduko dizkiogu enpresek gizarte
segurantzari egiten dizkioten kotizazioak (EGSK). Jarraian, horri guztiari gehituko dizkiogu
Estatuak familiei ordaintzen dizkien interes guztiak, zor publikoaren interesak barne, batetik (EI),
eta Estatuak familiei emandako transferentzia guztiak, bestetik (TR). Horren guztiaren azken
emaitza da familiek eskuratzen duten errenta, hots, errenta pertsonala:
EP ≡ NE − EIGZ − BGI − EGSK + EI + TR

2.2.4. Errenta pertsonal erabilgarria (EPE)
Errenta pertsonala (EP) ez da familiek kontsumorako edo aurrezkirako erabil dezaketen dirutza.
Familiek modu garbian jasoko duten errenta, kontsumitzeko edo aurrezteko erabiliko dutena,
errenta pertsonal erabilgarria (EPE) da.
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Errenta pertsonal erabilgarria kalkulatzeko, errenta pertsonalari kendu behar zaizkio familiek
ordaindu behar dituzten zerga zuzenak (ZZuz)17, batetik, eta familiek gizarte segurantzari
ordaintzen dizkioten kuotak (FGSK), bestetik. Aipatutako bi zerga horiek kendu egiten zaizkie,
beraz, bai norbaitentzat lanean diharduten langileen soldata osoari eta bai langile autonomoek
jasotzen dituzten errentei. Ondorioz:
EPE ≡ EP − ZZuz − FGSK

2.2.5. Nazio errenta erabilgarria (NEE)
Nazio errenta ez da herrialde batek daukan diru-sarrera osoa. Kontuan izan behar ditugu herrialde
horrek atzerritik jasotzen edota atzerrira bidaltzen dituen transferentziak (bai publikoak eta bai
pribatuak): adibidez, etorkinek beren aberrira bidaltzen duten dirua, herrialde batek jasotzen edo
bidaltzen dituen diru-laguntzak azpigarapenari edo hondamendi natural bati aurre egiteko, eta
abar.
Hori kontuan izanik, nazio errenta erabilgarria kalkulatzeko, nazio errentari gehitu beharko
dizkiogu atzerriko transferentzia garbiak (ATN); hau da, gure nazio errentari gehitu egingo
dizkiogu atzerritik bidaltzen dizkiguten transferentziak eta kendu egingo dizkiogu guk atzerrira
bidaltzen ditugun transferentziak. Hortaz:
NEE ≡ NE + ATN

Eta atzerriko transferentzia garbi horiek kontuan hartzen baditugu, lehenago ikusi ditugun errenta
pertsonalari (EP) eta errenta pertsonal erabilgarriari (EPE) ere gehitu beharko dizkiogu ATN
horiek. Hau da:
EP ≡ NE − EIGZ − BGI − EGSK + EI + TR + ATN
EPE ≡ EP − ZZuz − FGSK + ATN

2.3. Nazio gastua
2.3.1. BPGaren osagaiak
BPGa hobeto ulertzeko, azter ditzagun BPGaren osagaiak, gastuaren ikuspegitik begiratuta.
BPGa lau gastu motatan sailka genezake, eta gastu mota bakoitza erosle multzo jakin bati
dagokio:
 Kontsumo-gastua (K): kontsumitzaileen edo etxeko ekonomien (familien) erosketak.
 Inbertsio-gastu pribatua (I): enpresen erosketak.
17

Zerga zuzen horiek, funtsean, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak dira (PFEZ izendatuko dugu;
gaztelaniaz Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF).
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 Gastu publikoa edo Estatuaren erosketak (G): administrazio publiko guztien (gobernu
zentralen, autonomikoen, diputazioen eta udalen) erosketak.
 Esportazio garbiak (XN): atzerritarren erosketa garbiak, hau da, esportazioak (X) ken
inportazioak (N).
a) Kontsumo-gastua (K)
Kontsumoa etxeko ekonomiek (familiek) erosten dituzten ondasunek eta zerbitzuek osatzen dute;
ondasun eta zerbitzu horiek denbora-tarte jakin batean (urtebetean) ekoitzi dira, barnean zein
atzerrian. Kontsumo-gastuaren baitan biltzen dira ondasun iraunkorrak (arropa, etxetresna
elektrikoak, eta abar), ondasun ez iraunkorrak (elikagaiak, esate baterako) eta zerbitzuak (osasun, garraio- eta hezkuntza-zerbitzuak, adibidez). Herrialde aurreratuetan, kontsumo-gastua izan ohi
da BPGaren osagairik handiena: gastu osoaren % 60-% 70 inguru hartu ohi du.
b) Inbertsio-gastu pribatua (I)
Inbertsioa enpresek elkarri egiten dizkioten erosketek (gastuek) osatzen dute; erosketa horien
helburua ekoizteko bitartekoak edo baliabideak eskuratzea izaten da (adibidez, makinak erostea).
Inbertsioa, izan ere, kapital-ondasunetan egindako gastu oro da. Gastu horrek hiru osagai dauzka:
 Urtebetean lantegi eta ekipamendu berrietan egindako gastua: gastu horri kapital
finkoan egindako inbertsioa deitzen zaio.
 Eraiki berriak izan diren etxebizitzetan egindako gastua.
 Enpresen izakinak, hau da: 1) produkzio-prozesuan oraindik barneratu ez diren
lehengaiak; 2) produkzio-prozesuaren baitan dauden produktuak (produktu erdibukatuak deritzenak, alegia), eta 3) bukatutako produktuak, biltegian saltzeko prest
daudenak.
c) Gastu publikoa edo Estatuaren erosketak (G)
Gastu publikoa da administrazio publiko guztiek (gobernu zentralek, autonomikoek, diputazioek
eta udalek) ekoitzi berriak diren amaierako ondasun eta zerbitzuak erosten egindako gastua. Bere
baitan biltzen ditu Estatuak erositako ondasun guztiak (kontsumo- nahiz kapital-ondasunak), eta
baita langile publiko guztien soldatak ere (Estatuak ordaintzen dizkienak haien lan-zerbitzuaren
truke).
Hala ere, gastu publikoak ez du jasotzen administrazio publikoen gastu oro. Zehazki,
transferentziak ez ditu bere baitan jasotzen; transferentziak gizabanakoei egiten zaizkien
ordainketak dira, baina ez dute zerikusirik ezein ondasun edota zerbitzuren ekoizpenarekin.
Adibidez, gastu publikoak ez ditu jasotzen pentsioak, gizarte-laguntza, langabeziagatiko asegurua
edo zor publikoaren interesak. Ez ditu jasotzen, ordainketon truke ez delako ezertxo ere ekoizten.
Orain arte ikusi ditugun BPGaren hiru osagaiek (edo hiru gastu motek: K, I eta G) barne gastua
edo barne eskaria eratzen dute. Hau da:
barne gastua ≡ K + I + G

⇔

barne eskaria ≡ K + I + G
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d) Esportazio garbiak (XN)
Herrialde gehienek ekonomia irekia dute; horrek esan nahi du beste herrialde batzuekin
ondasunak eta zerbitzuak salerosten dituztela. Beste herrialde batzuei erosten dizkiegun
ondasunak eta zerbitzuak inportazioak (N) dira, eta gurean ekoitzi eta beste herrialde batzuetara
saltzen ditugun ondasunak eta zerbitzuak, aldiz, esportazioak (X). Horrela izanik, esportazio
garbia (XN) esportazioen eta inportazioen arteko aldea da (hots, esportazioak ken inportazioak:
XN = X − N). Esportazio garbiei kanpo eskari garbia ere deitu ohi zaie.
BPGa kalkulatzean, herrialdearen barnean ekoitzitakoa besterik ez da kontuan hartzen. Baina
lehenago ikusi dugun moduan, barne gastuak (edo, gauza bera dena, barne eskariak) biltzen ditu
kontsumitzaileek, enpresek eta Estatuak erositako ondasun eta zerbitzu guztiak ―bai
herrialdearen barnean eta bai kanpoan ekoitzitakoak―. Hori dela eta, BPGa kalkulatzean, barne
gastuari (edo barne eskariari) kendu egin behar zaizkio atzerrian ekoitzitako ondasunetan eta
zerbitzuetan egindako gastuak, ondasun eta zerbitzu horiek ez baitira herrialdearen barnean
ekoitzi; hau da, barne gastuari inportazioak kendu behar zaizkio. Era berean, barne gastuari
gehitu egin behar zaio atzerritarrek gure herrialdeko ondasunetan eta zerbitzuetan egindako
gastua, hots, esportazioen balioa. Laburbilduz, BPGa barne eskariaren eta kanpo eskari garbiaren
batura da:
BPG ≡ K + I + G + X − N
barne eskaria

⇔

BPG ≡ K + I + G + XN

kanpo eskari
garbia

Azken buruan, herrialde bateko gastuaren osagaiak kontsumoa, inbertsioa, gastu publikoa eta
esportazio garbiak dira. Edo, gauza bera dena, BPGa barne eskariaren eta kanpo eskari garbiaren
batura da.
Oharra. Gastua merkatuko prezioetan egiten denez, kasu honetan, BPGa balioesteko merkatuko
prezioak kontuan hartzen ari gara, hots, BPGmp kalkulatzen ari gara. Horregatik, hain zuzen ere,
bi modu daude herrialde baten BPGa neurtzeko: ekoitzitako ondasun eta zerbitzu guztien
balioaren bidez (produktuaren ikuspegia deitzen zaio) eta gastuaren ikuspegiaren bidez
(berrikitan aztertu duguna).

2.3.2. Zenbait balizko sinplifikatzaile
Hurrengo gaietan egingo dugun azterketa errazagoa gerta dakigun, gai honetako zenbait adierazle
makroekonomiko kalkulatzeko erabili ditugun aldagai batzuk saihesten ahaleginduko gara.
Ahalegin horretan, zenbait suposizio egingo ditugu: lehenik, aurrerantzean suposatuko dugu
barne produktu gordina (BPG), nazio produktu gordina (NPG) eta nazio errenta (NE) bat
datozela, berdinak direla; horrek esan nahi du ez ditugula aintzat hartuko ez atzerriko errentak
(hau da, atzerritarrek gurean eta gureek atzerrian lortutako errentak: a.f.e. eta f.n.e.), ez zeharkako
zergak, ez diru-laguntzak, ezta depreziazioa ere. Balio bakar hori adierazteko Y hizkia erabiliko
dugu (ingelesetik dator: yield = produkzioa). Hau da:
BPG ≡ NPG ≡ NE ≡ Y
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Horrez gain, bigarrenik, suposatuko dugu enpresek irabazi guztiak banatzen dituztela, eta
zuzeneko zergak eta gizarte segurantzaren kuotak familiek soilik ordaintzen dituztela. Ondorioz,
errenta pertsonal erabilgarria (EPE, baina aurrerantzean YE ikurrarekin adieraziko duguna)
kalkulatzeko, nazio errentari zerga zuzen garbiak kendu beharko dizkiogu (TN). Zerga zuzen
garbiak kalkulatzeko, zerga zuzenei (ZZuz) familiek jasotzen dituzten transferentziak (TR) kendu
beharko dizkiegu (TN = ZZuz − TR), hau da:
EPE ≡ NE − ZZuz + TR

⇔

YE ≡ Y − TN

Azkenik, egin ditugun sinplifikazioak eginda, honako hau ondoriozta dezakegu: herrialde baten
produkzio osoa eta nazio errenta bat datoz herrialde horretako gastu osoarekin:

Y ≡ K + I + G + XN

Gaia bukatzeko, azken ohar bat egingo dugu. Jakin badakigu herrialde bateko produkzio osoa
(BPGmp) oinarrizko lau gastu motatan bana daitekeela:
BPGmp ≡ K + I + G + XN
Hala ere, hainbat estatistika-erakundek egiten duten moduan, gastu publikoa (G) ere badago bi
osagaitan banatzerik: batetik, kontsumo publikoa (Kpub) eta, bestetik, inbertsio publikoa (Ipub).
Hau da:
G = Kpub + Ipub

Ondorioz, BPGmp honela ere adieraz daiteke:
BPGmp ≡ K + I + Kpub + Ipub + XN
Edo gauza bera dena:

G

BPGmp ≡ K + Kpub + I + Ipub + XN
amaierako barne
kontsumoa

kapital eraketa
gordina

barne eskaria
edo barne gastua
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kanpo eskari garbia
edo esportazio garbiak

ADIBIDEA:
BPG erreala merkatuko prezioetan, gastuen osagaietan deskonposatuta, EAEn 2003an
(2000. oinarri-urteko milaka euro konstantetan neurtuta)

barne eskari
edo gastua:
K+I+G

kanpo eskari
garbia:
XN = X − N

1. AMAIERAKO BARNE KONTSUMOA
1.1. Familiek amaierako kontsumoan egindako gastua
1.2. Sektore publikoak amaierako kontsumoan egindako gastua
2. KAPITAL ERAKETA GORDINA
2.1. Kapital finkoaren eraketa gordina
2.2. Izakinen aldaketa
3. BARNE ESKARIA (K + I + G)
4. ONDASUN ETA ZERBITZUEN ESPORTAZIOAK (X)
4.1. Estatuko gainerako lurraldeetara
4.2. Atzerrira
5. ONDASUN ETA ZERBITZUEN INPORTAZIOAK (N)
5.1. Estatuko gainerako lurraldeetatik
5.2. Atzerritik
6. KANPO- SEKTOREAREN SALDOA (X – N) Esportazio garbiak
6.1. Estatuko gainerako lurraldeekin
BPG merkatuko prezioetan (1 + 2 + 4 - 5)
BPG = K + I + G + XN

Iturria: Eustat
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2003
32.449.628
26.276.664
6.172.964
12.298.021
11.907.012
391.009
44.747.649
27.902.968
14.739.173
13.163.795
29.092.153
18.852.508
10.239.645
-1.189.185
-4.113.335
43.558.464

Gai honetan aurkeztu ditugun makroadierazleen arteko harremana honela jaso liteke:

+ ZZ
Sub
1. sekt.

+ a.f.e
f.n.e.

K

Deprez.

2. sekt.
BPGmp

Soldat.

BPGfkfk
BPG

Alokai.

I

NPGfk
3. sekt.

NPNfk

NE
Irabaz.

G
Interes.

XN
XN
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ERANSKINA
(2. gaia)
 Zer da giza garapenaren indizea?
Jakin badakigu herrialde baten ongizatea neurtzeko biztanle bakoitzeko BPGa (edo BPG per
capita) erabili ohi dela. Hala ere, ekoizpena hazteak ez du berez bermatzen herritar guztiei
mesede egiten dien banaketa. Horregatik, gizarte mailako beste adierazle batzuk erabiltzen dira,
bizi-kalitateari lotuta dauden zenbait parametro uztartzen dituztenak. Adierazle horietako bat giza
garapenaren indizea da; 1990. urtetik erabiltzen du Nazio Batuen Erakundeak.
Indize horretan hiru aldagai mota konbinatzen dira: 1) alde batetik, arlo ekonomikoa, biztanleko
BPGren bitartez; 2) beste aldetik, osasunarena, jaiotzean dagoen bizi-itxaropena neurtuta; eta 3)
azkenik, hezkuntzaren arloa, alfabetatze-tasa eta hezkuntza-maila guztietako matrikulazioa
erabiltzen dituena.
Indizearen gehienezko balioa 1 da. Herrialde batek 0,8ko neurria gainditzen badu, giza garapen
altukotzat jotzen da; beste muturrean, 0,5era ez bada iristen, giza garapen gutxiko herrialdeak
dira.
1990. urtetik aurrera, giza garapenaren indize altuena duten herrialdeen sailkapenean oso
herrialde gutxi egon dira buruan. Hain zuzen ere, Japonia izan zen maila altuena lortu zuen
herrialdea 1991. eta 1993. urteetan, Kanada 1992an eta 1994tik 2000ra bitartean, eta Norvegia da
sailkapenaren burua 2001. urtetik aurrera. Deigarria da sailkapenean atzera geratzen direla
herrialde aberatsak diren eta biztanleko BPG altua duten herrialde batzuk (hala nola AEBak);
hezkuntza eta osasun arloko alderdiak kontuan hartzen direnean gertatzen da hori, herrialdearen
barnean desberdintasun maila altuagoa dagoelako. Espainiako Estatuak hemeretzigarren tokia
bete zuen 2006. urtean. Eustatek, berriz, estimatu du Euskadi hirugarren tokian egongo
litzatekeela sailkapen horretan.
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 Zer da erosteko ahalmenaren parekotasuna?
Non da biztanleko errenta handiagoa, Suedian edo Belgikan? Galdera horri erantzutea ez da
horren erraza, erabiltzen den neurriaren araberakoa baita erantzuna. Kontuan hartzen badugu bi
herrialde horiek Europar Batasunean daudela, badirudi Suediak duela bizi-maila handiagoa (euro
gehiago ditu biztanleko).
Hala ere, pertsona batek ehun eurorekin Suedian produktu gutxiago erosiko du Belgikan baino,
azken herrialde horretan prezioak Suedian baino merkeagoak direlako. Beraz, Suedian gehiago
irabazten da, baina soldata horrekin gutxiago erosi ahal da. Horregatik, lurraldeen artean BPG per
capita alderatu nahi denean, prezioen aldea zuzentzen duen neurri bat erabili ohi da: erosteko
ahalmenaren parekotasuna (EAP).
Erosteko ahalmenaren parekotasunak badu zerbait prezioen deflaktatzailetik eta txanponen
bihurgailutik. Lurraldeen arteko alderaketak egiteko bakarrik erabiltzen da, zeren eta denboran
zeharreko alderaketak egiteko lurraldearen txanpona erabiltzen baita.
Oro har, herrialde aberatsenek prezio altuagoak izaten dituzte. Horregatik, ondoko taulan,
herrialde garatuenei balioa gutxitzen zaie datuak EAPtan eskaintzen direnean eta, aitzitik,
herrialde txiroenek ―hala nola, Poloniak eta Txekiar Errepublikak― nabarmen hobetzen dute
beren egoera neurtzeko modu horrekin. Hala ere, badago salbuespen bat portaera orokor horretan:
Euskal Autonomia Erkidegoa. Izan ere, eurotan nahiko ondo kokatuta egon arren, egoera hobean
dago neurketa EAPtan egiten denean, apal samarrak diren Espainiako Estatuko salneurriak
ezartzen zaizkiolako.
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 BPG per capitaren bilakaera (EB 27 = 100 izanik), 1997-2006

Europar Batasuna 27

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Alemania

124,9

123

122,7

119

117,1

115,7

117,1

116,1

114,6

113,7

Austria

133,2

133,3

133,2

133,7

127,6

127,9

129,1

128,8

128,6

128,8

Belgika

126,2

123,4

123,5

126,4

124

125,6

123,5

124,4

123

122,3

Bulgaria

26,6

27,1

27,1

27,9

29,4

31,1

32,6

33,6

35,2

37,1

Zipre

86,2

87,1

87,8

89,1

91,3

89,5

89,1

91,3

93,6

93,2

Danimarka

133,8

132,6

131,5

132,2

128,4

129

124,7

124,5

126,4

126,7

Eslovakia

52

52,5

51,1

50,5

52,6

54,5

55,3

56,7

59,8

62,7

Eslovenia

76

77

78,8

77,8

77,6

79,8

81

83,4

84,7

86,7

Espainia

93,7

95,8

96,8

97,8

98,5

100,9

101,5

100,9

102,6

102,4

Estonia

41,2

42,3

41,7

44,8

46,3

50,1

54,6

57

62,8

67,9

Finlandia

111,2

114,9

115,7

117,8

116,2

115,7

113,5

115,9

114,5

116,4

Frantzia

115,2

115,6

115,3

115,8

116,2

116,5

112,3

112,1

114,2

112,8

75,9

74,8

74,3

77

79

83

83,9

84,9

87

88,4

127,6

129,2

131,5

134,8

134,3

134

130

130,3

131,9

132,2

51,7

52,9

53,8

56,3

59,1

61,7

63,6

63,9

64,8

65,3

Irlanda

115,4

121,9

126,8

131,1

132,9

138,3

140,7

141,5

143,7

143,8

Italia

119,6

120,3

118,1

117,4

118,3

112,4

111,2

107,6

105,4

103,7

Letonia

34,7

35,8

36,2

36,9

38,9

41,4

43,5

45,5

50,2

55,8

Lituania

38,3

40,3

38,9

39,4

41,6

44,2

49,2

51,1

53,7

57,8

215,7

218,4

238,5

244,7

235,1

242,2

247,6

251,3

261,9

278,3

80,9

80,9

81,4

84

78,2

79,9

78,7

75,9

76

75,5

Polonia

47

48

48,8

48,5

47,8

48,5

49,1

50,8

51
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Portugal

76,5

76,9

78,7

78,3

77,6

77,4

77

75,2

75,4

74,5

117,1

117,4

117,1

117,3

118,5

121,4

121,3

123

119,7

118,9

73,3

70,8

69,9

68,7

70,5

70,8

73,8

75,2

77,2

79,4

Grezia
Herbehereak
Hungaria

Luxenburgo
Malta

Erresuma Batua
Txekiar Errepublika
Errumania
Suedia
EAE
Amerikako Estatu Batuak
Japonia

:

:

26,1

26

27,6

29,4

31,5

33,6

34,4

37,7

122,6

121,5

124,3

125,4

120

119,2

120,5

120,4

119,1

120,3

110

114

120

119

120

122

125

125

128

131

160

159,9

161,7

159,5

155,4

151,8

152,4

153,5

155,4

154,6

127,2

120,8

118,1

117,4

114,8

112,3

112,4

113,3

114,2

113,8

Iturria: EUROSTAT eta EUSTAT.
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 BPG nominala, BPG erreala eta deflaktatzailea EAEn, 1981-2003

BPG nominalaren eta errealaren bilakaera
EAEn, 1981-2003

BPG nominala

Iturria: Eustat
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BPG erreala
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Iturria: Eustat

Deflaktatzailea
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 BPG errealaren bilakaera EAEn eta Bizkaian, 1930-2000

BPG errealaren bilakaera EAEn eta Bizkaian,
1930-2000
(Miloika pezeta konstante. Oinarrizko urtea: 1995. Merkatu-prezioetan neurtua)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000

EAE

2.000.000

Bizkaia

1.000.000

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

0

Iturria: Fundación BBVA

BPG errealaren hazkunde-tasak, bosturtekoz bosturteko, EAEn eta
Bizkaian
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 EAEren, Nafarroaren eta Espainiako Estatuaren konbergentzia ekonomikoa
Europar Batasunarekin, 1930-2000

EAEaren, Nafarroaren eta Espainiako Estatuaren konbergentzia
ekonomikoa Europar Batasunarekin (EUR-15), 1930-2000
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Krisi ekonomikoa
eta doikuntza

Europan barneratu
eta hedaldi
ekonomikoa

Espainiako Estatua

3. GAIA:
EREDU KEYNESTARRA (lehenengo zatia):
KONTSUMOA, AURREZKIA ETA INBERTSIOA
3.1. Sarrera
Hedabideetan maiz galdetzen da zergatik gertatzen diren BPG errealaren gorabeherak epe
laburrean. Adibidez, sarritan entzuten edo irakurtzen dugu zer eragin izan dezaketen gure
ekonomian gobernuak gastu publikoan egindako aldaketek, zergen igoerek, enpresen inbertsioek
edo nazioarteko zenbait gertakarik (gerrek, lurrikarek, petrolioa garestitzeak, Txina eta India
“esnatzeak”, eta abarrek). Hedabideek ematen diguten informazio hori guztia ulertzeko
ezinbestekoa zaigu jakitea ekonomiak epe laburrean nola funtzionatzen duen; eta horretarako
John Maynard Keynes-en ideietara jotzea da egokiena.
Xede horrekin, 3. eta 4. gaietan eredu keynestarra aztertuko dugu: eredu horren arabera, epe
laburrean eskari agregatuak (hots, gastu osoak) erabakitzen du zehatz-mehatz produkzio erreala.
Epe laburra diogunean, ikuspegi makroekonomikotik begiratuta, hau ulertu behar da: prezioak
(interes-tasa barne, diruaren prezioa den heinean) oso gutxi edo batere aldatzen ez diren epealdia
edo denbora-tartea. Epe luzean prezioak aldatzen eta doitzen diren arte, ondasunen eta zerbitzuen
eskari agregatuak soilik zehazten du produkzio-maila (BPG erreala). Hau da, epe laburrean,
ekoizleek (enpresek) eskatzen zaien guztia ekoitziko/eskainiko dute (beraz, orekaranzko
doikuntza kantitateak aldatuz gertatuko da, eta ez prezioak aldatuz). Horixe dugu Keynes-en ideia
funtsezkoena: epe laburrean, produkzio-maila eskari agregatuaren araberakoa da nagusiki.
Gai honetan, arrazoi didaktikoak direla medio, kasurik sinpleenetik abiatuko gara: epe laburreko
eredu honetan ez dira aintzat hartzen ez sektore publikoa ez kanpo-sektorea ere. Hurrengo gaian
(4. gaian), gure eredu honi gehituko dizkiogu sektore publikoa (gastu publikoa, transferentziak
eta zergak) eta kanpo-sektorea (esportazioak eta inportazioak): horrela saiatuko gara azaltzen
ekonomian zer gertatzen den epe laburrean, prezioak aldatzen ez diren epealdian.
Hortaz, gai honetan aurrez egingo ditugun hipotesiak honako hauek dira:
● Ez dago ez sektore publikorik ezta kanpo-sektorerik ere.
● Depreziazioa ez dugu aintzat hartzen eta enpresek irabazi guztiak banatzen dituzte.
● Prezio guztiak finkoak dira (interes-tasa eta soldatak ere bai).
Lehendabiziko bi hipotesien eraginez, baliokideak izango dira BPGa, nazio errenta eta errenta
pertsonal erabilgarria: BPG = NPG = NE = EP = EPE. Eta hala izanik, sinpleki Y hizkia erabiliko
dugu produkzio- eta errenta-maila adierazteko (ingelesez, Yield).
Azkenik, gai honetan agertuko zaigun kontzeptu garrantzitsuenetarikoa biderkatzailea da.
Biderkatzaileak azalduko digu, labur, zein den eskari agregatuaren (EA) eta produkzio-mailaren
(Y = BPG) arteko lotura bi noranzkoetan. Hau da, BPG erreala hazteak handitu egingo du eskari
agregatua (gastu osoa) eta, era berean, eskari agregatua hazteak handitu egingo du BPG erreala.
Inplikazio bikoitz hori dela eta, biderkatzailea oso tresna esanguratsua da: izan ere,
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biderkatzailearen bidez eskari agregatuak ekonomiako produkzio-maila erabakiko du prezio
finkoen testuinguru batean (hots, epe laburrean).

3.2. Kontsumoa eta aurrezkia
3.2.1. Kontsumo-funtzioa
Eredu keynestarrean, gastu guztiak planeatuak eta errealak dira. Hortaz, kontsumoa diogunean,
kontsumo pribatu planeatua (termino errealetan) adierazi nahi dugu: hau da, herrialde batean
ekoitzitako ondasunetan eta zerbitzuetan etxeko ekonomiek (familiek) egin nahi duten gastu
erreala, normalean urtebetean.
Ekonomialariek egiaztatu dutenez, familien planeatutako kontsumo-gastua baldintzatzen duen
elementu nagusia familien diru-sarreren maila edo errenta pertsonal erabilgarria da (aurrerantzean
YE)18. Bi aldagai horien (hau da, familien errenta pertsonal erabilgarriaren eta kontsumoaren)
arteko harremana zuzena eta positiboa da: kontsumitzaileek errenta handiagoa daukatenean,
ondasun eta zerbitzu gehiago erosi (kontsumitu) nahi izaten dute (eta alderantziz). Ikuspegi
matematikotik aztertuz gero, planeatutako kontsumoaren eta errenta pertsonal erabilgarriaren
arteko harreman horri kontsumo-funtzioa deitzen zaio:
K = f (Y) ⇒

K = Ko + c Y

Kontsumo-funtzioak, beraz, honako hau adierazten digu: familiek egin nahi duten kontsumogastua, errenta pertsonal erabilgarriaren maila bakoitzean (gainerako aldagaiek eta faktoreek
konstante dirautela suposatuz, hots, ceteris paribus). Ikus daitekeenez, kontsumo-funtzioak bi
atal ditu:
a) Errentaren menpekoa ez den kontsumo-gastua (errenta ez beste zenbait faktoreren
araberakoa dena). Adibidez, kontsumitzaile guztiek nahitaez erosi behar dute jateko eta
janzteko zerbait (bizirauteko gutxieneko gastua da) beren errenta zein den axola gabe. Gastu
horri kontsumo autonomoa deitzen zaio eta Ko ikurrarekin adierazten da.
b) Errentaren menpekoa den kontsumo-gastua. Kontsumo-funtzioaren atal horri kontsumo
induzitua edo eragindako kontsumoa (cY) deitzen zaio eta honako hau adierazten du:
errenta aldatzean kontsumoa nola aldatzen den. Kontsumo-funtzioan ageri den c parametro
hori zenbaki positiboa da (0 baino handiagoa eta 1 baino txikiagoa) eta kontsumorako joera
marjinala deitzen zaio; c horrek adierazten du zein den kontsumo induzituak kontsumo
osoan daukan pisua. Aurrerago aztertuko dugu, sakon, c parametroa.

18

Aurreko orrialdean aipatu ditugun hipotesien ondorioz, gai honetan ez ditugu bereiziko errenta pertsonal
erabilgarria eta nazio errenta (Y = YE). Hortaz, definizioetan errenta pertsonal erabilgarriaren kontzeptua erabiliko
badugu ere, adierazpen sinbolikoa Y izango da, eta ez YE.
Bestalde, aipatzekoa da kontsumoa beste elementu batzuen menpekoa ere badela, hala nola: interes-tasaren
menpekoa, aberastasun-mailaren menpekoa eta etorkizunean jasotzea espero dugun diru-sarreraren menpekoa. Dena
dela, elementu horiek baztertu egingo ditugu, gure azterketa samurragoa izan dadin.
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 Kontsumo-funtzioaren azterketa grafikoa
Planeatutako kontsumoaren eta errenta pertsonal erabilgarriaren arteko harremana positiboa
denez gero, kontsumo-funtzioaren irudi grafikoa lerro gorakor bat da (ardatz horizontalean
errenta kokatzen da, eta ardatz bertikalean kontsumoaren balioak). Errazago izan dadin,
kontsumo-funtzioa lerro zuzen baten itxurarekin marraztuko dugu; lerro zuzen horrek Ko puntuan
mozten du ardatz bertikala (hots, puntu horretatik abiatzen da); kontuan har dezagun puntu edo
balio hori dela kontsumo autonomoa, eta nahitaez zero baino handiagoa izan behar duela
(edozein kontsumitzailek zerbait kontsumitu behar du ezinbestean, biziraun nahi badu: janariedaria, arropa, eta abar). Ondorioz, kontsumo-funtzioaren lerro zuzena ez da zerotik abiatzen, Kotik baizik, beheko irudi grafikoan ikusten denez.
Izatez, benetan, kontsumo-funtzioak kurba gorakor baten itxura dauka (gorakorra eta ardatz
horizontalarekiko ahurra), zeren eta errenta pertsonal erabilgarria goratu ahala, kontsumoa ere
hazi egiten baita, baina gero eta gutxiago: hots, gizabanakoak, bere diru-sarrerak ugaritzen
doazen heinean, bere errentaren gero eta zati handiagoa aurreztu nahi izaten du. Dena dela, nahiz
eta kontsumo-funtzioa lerro zuzen moduan irudikatu dugun, horrek ez dio orokortasunik eta
egokitasunik kentzen gure azterketari.
Kontsumo-funtzioa:

K
K = Ko + c Y

Ko

Y = YE

Egin dezagun jarraian (ikusi hurrengo orrialdeko grafikoa) 45º-ko lerro zuzen bat, grafikoko bi
ardatzek osatzen duten koadrantea diagonalean erdibitzen duena. Lerro diagonal horrek ezaugarri
berezi bat dauka: lerro horretako edozein puntutan, distantzia berbera dago ardatz horizontalera
eta ardatz bertikalera. Hori kontuan izanik, honako hiru egoera hauetakoren batean izango gara
beti:
 Kontsumoa handiagoa da errenta pertsonal erabilgarria baino (K1 > Y1); hortaz, herrialdea
desaurrezten (edo zorpetzen) ari da. Grafikoan, A puntuari dagokio egoera hori.
 Kontsumoa bat dator errenta pertsonal erabilgarriarekin (biak berdinak dira: K2 = Y2); beraz,
herrialdeak ez du ez aurrezten ez desaurrezten (B puntua). Egoera horri kontsumo-funtzioaren
berdinketa puntua deitzen zaio.
 Kontsumoa txikiagoa da errenta pertsonal erabilgarria baino (K3 < Y3); ondorioz, herrialdea
aurrezten ari da (C puntua).
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Aurrezkia

K

Berdinketa
puntua

45º

K = Ko + c Y

C

C
Desaurrezkia

B

B

A
Ko

A
K1

K2

Y3

K3
Y2

Y1
Y1

Y3

Y2

Y = YE

Atera genezakeen ondorioa begi-bistakoa da. Errenta-maila baxua denean, familien
kontsumitzeko gogoak (edo beharrak) desaurreztera edo zorpetzera eramaten ditu. Aitzitik,
errenta-maila altua denean, nahi duten kontsumoa egin ostean ere familiek zerbait aurreztu
dezakete.
 Kontsumorako joera marjinala eta kontsumorako batez besteko joera
► Kontsumorako joera marjinalak (aurrerantzean KJMj nahiz c ikurrarekin izendatuko dugunak)
adierazten digu errenta pertsonal erabilgarria aldatzean kontsumoa zenbat aldatzen den. Adibidez,
euro bat gehiago daukagunean, KJMj-k esaten digu euro horren zein zati bideratuko dugun
kontsumora. Honela kalkulatzen da: kontsumo-gastuaren aldaketa (∆K) zati kontsumoaren
aldaketa hori eragin duen errenta pertsonal erabilgarriaren aldaketa (∆Y):
KJMj =

∆K
= c
∆Y

KJMj-ari buruzko hiru ohar:
1) Ikuspegi matematikotik begiratuta, KJMj honako hau da: kontsumo-funtzioaren deribatua
errenta pertsonal erabilgarriarekiko. Dena dela, gogoratu guk kontsumo-funtzioa lineala
dela suposatu dugula. Horren ondorioz, guretzako KJMj-k balio konstantea eta ezaguna
izango du beti.
2) KJMj balio positibo bat izango da, eta beti 1 baino txikiagoa (0 < c < 1). Ezaugarri hori
erraz azal eta uler daiteke: normalean, errenta igotzen bada (∆Y), kontsumoa ere igo
egingo da (∆K), baina errenta igo dena baino kantitate txikiagoan (∆K < ∆Y), errentaren
igoeraren zati bat aurreztu egingo delako. Horregatik esan genezake KJMj-k hauxe
adierazten duela: errenta pertsonal erabilgarriaren aldaketaren zein proportzio zuzendu
nahi den kontsumora.
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3) Ikuspegi grafikotik so eginda, KJMj kontsumo-funtzioaren malda da. Hau da, KJMj-k
islatzen du ardatz bertikalean (K) zenbat mugitu behar garen, ardatz horizontalean (Y)
mugitzen garen bitartean (beheko grafikoan ageri den moduan).
► Kontsumorako batez besteko joera (KJMe) kontsumoaren eta errenta pertsonal erabilgarriaren
arteko zatikia da. Beste modu batera esanda, KJMe-k adierazten digu errenta pertsonal erabilgarri
osoaren zein zati bideratzen den kontsumora.
KJMe =

K
K o + cY
Ko
=
+c
=
Y
Y
Y

Guztiz komenigarria da KJMj eta KJMe ondo bereiztea. Lehenengoak (marjinalak) bi aldagaien
aldaketen arteko harremanaren berri ematen digu; bigarrenak (batezbestekoak), aldiz, bi aldagai
horien balio osoen arteko harremana adierazten du. Zehatz esateko, KJMe kalkulatzean kontsumo
autonomoa kontuan hartzen dugu; KJMj kalkulatzean, ordea, ez, zeren eta kontsumo autonomoak
konstante irauten baitu errenta aldatzen denean.
Azal ditzagun kontzeptu horiek guztiak adibide konkretu baten bidez:
Demagun herrialde baten kontsumo-funtzioa honako hau dela: K = 200 + 0,8 Y, non kontsumo
autonomoa 200 den eta KJMj, berriz, 0,8. Zein da KJMj horren esanahia? Lehenago esan
dugunez, KJMj = 0,8 izateak esan nahi du errenta 100 € igotzen (nahiz jaisten) den bakoitzean,
kontsumoa 80 € igoko (jaitsiko) dela. Bestela esanda, kontsumoaren aldaketa beti izango da
errentaren aldaketaren % 80. Kontsumo-funtzio horren irudi grafikoan ikus liteke, K lerroaren
maldari erreparatuta, KJMj-k adierazten duena:
K

K = 200 + 0,8 Y

KJMj = 0,8

∆K = 80 €
∆Y = 100
€

200

Y = YE

Goiko funtzioaren malda “igo duguna (∆K) zati aurrera joan garena (∆Y)” da. Grafikoan ageri
denez, errentaren ardatzean (horizontalean) 100 € aurrera joaten garen heinean, kontsumoaren
ardatzean (bertikalean) 80 € egiten dugu gora.
Errenta-maila ezberdinak kontuan hartzen baditugu, honelako taula bat eraiki genezake:

59

Errenta pertsonal
erabilgarria (Y)
0
300
600
1.000
1.400
2.000

Kontsumoa (K)

KJMj

KJMe

200
440
680
1.000
1.320
1.800


0,8
0,8
0,8
0,8
0,8


1,47
1,13
1
0,94
0,90

KJMe errenta-mailaren araberakoa da (KJMj ez bezala). Errenta-maila baxua denean (berdinketa
puntuaz behekoa), KJMe 1 baino handiagoa izango da: kontsumoa handiagoa da errenta baino (K
> Y). Errenta-maila altua denean (berdinketa puntuaz goikoa), berriz, KJMe 1 baino txikiagoa
izango da: kontsumoa txikiagoa da errenta baino (K < Y). Berdinketa puntuan baino ez da
betetzen K = Y, ondorioz, puntu horretan KJMe 1 izango da.
KJMe
ehuneko
Oharra:
moduan ere adieraz daiteke.
Esate baterako, aurreko taulan
ageri den 0,94 balioak esan
nahi du errenta pertsonal
erabilgarriaren % 94 kontsumora bideratzen dela; era
berean, 1,13 balioak esan nahi
du kontsumoak errenta pertsonal erabilgarriaren % 113 hartzen duela.

KJMe

1

KJMe

c = 0,8

1.000
Berdinketa puntua

Y

3.2.2. Aurrezki-funtzioa
Aurreko orrialdeetan ondorioztatu dugunez, kontsumoa eta aurrezkia ez dira independenteak
(familia batek zenbat kontsumitu nahi duen erabakitzen duenean, zenbat aurreztu nahi duen ere
erabakitzen du, aldi berean): izan ere, kontsumora bideratzen dena eta aurrezten dena batzen
baditugu, batura horren emaitza errenta pertsonal erabilgarria izango da beti. Aurrezkia, hortaz,
kontsumitzen ez den errenta pertsonal erabilgarriaren zatia da19.
Aurrezkiaren eta kontsumoaren arteko simetria hori kontuan izanik, aurrezki-funtzioa erraz lor
dezakegu kontsumo-funtziotik abiatuta (aurrezki-funtzioa S hizkiarekin izendatuko dugu,
ingelesez Savings esaten delako):
S=Y−K ⇒

S = Y − (Ko + c Y) ⇒ S = Y − Ko − c Y ⇒
S = So + s Y

non

So = − Ko

19

S = − Ko + (1 − c )Y ⇒

eta s = (1 − c )

Ez dira nahasi behar aurrezkia (aldagai fluxua, denbora-tarte jakin bati dagokiona) eta aurrezkiak (stock aldagaia,
une jakin batean aurreztuta/gordeta daukagun diru kantitatea).
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Aurrezki-funtzioak adierazten du zein den errenta pertsonal erabilgarriaren maila bakoitzean
familiek aurreztu nahi duten kantitatea, ceteris paribus. Eta kontsumo-funtzioak bezalaxe,
aurrezki-funtzioak ere bi atal dauzka:
• Desaurrezki autonomoa (So): zenbaki negatibo bat da: So horrek adierazten du zenbat
desaurreztu behar den kontsumo autonomoa finantzatzeko. Horrexegatik, hain zuzen ere,
So-ren balioa Ko-ren balioarekin bat dator, baina aurkako zeinua du (hots, So = −Ko).
• Aurrezki induzitua edo eragindako aurrezkia (sY): errenta-mailaren araberakoa den
(ondorioz, errenta-mailarekin batera aldatzen den) aurrezkiaren zatia adierazten du.
Aurrezki-funtzioan ageri den s parametroa aurrezkirako joera marjinala da; hurrengo
puntu batean aztertuko dugu.
 Aurrezki-funtzioaren azterketa grafikoa
Aurrezkiaren eta errenta pertsonal erabilgarriaren arteko harremana ere positiboa da: familiek
zenbat eta errenta handiagoa eduki, orduan eta gehiago aurreztu nahiko dute (eta alderantziz).
Hala izanik, aurrezki-funtzioaren irudi grafikoa egitean, lerro gorakor bat marraztuko dugu.
Gainera, aurrezkiak eta kontsumoak elkarrekiko duten mendekotasuna kontuan hartuta,
kontsumo-kurbatik abiatuta ondoriozta daiteke aurrezki-kurba; hurrengo grafikoetan ikus
dezakegu:
K

A

 Kontsumo
autonomoa
(Ko)
eta
desaurrezki autonomoa (So) berdinak
dira baina kontrako zeinua dute;
ondorioz, bi grafikoetan, ardatz bertikaleko balioak ere berdinak dira, baina
kontrako zeinuarekin: Ko positiboa
(ardatzean gora) eta So negatiboa (ardatzean behera).

Y1

 A puntuan, irabazten dena (jasotako
errenta) baino gehiago kontsumitzen da;
hots, aurrezkia negatiboa da (desaurrezkia). Hortaz, aurrezki-kurba ardatz horizontalaren azpitik dago puntu horretan.

45º
C
K = Ko + c Y

B

Ko

Y2

Y3

Y = YE

S

C
0
So

Y1

B
Y2

Y3

 B puntuan, irabazten dena bezainbat
kontsumitzen da: aurrezkia nulua da.
Aurrezki-kurbak ebaki egiten du ardatz
horizontala puntu horretan.

S = So + s Y

 C puntuan, irabazten dena baino
gutxiago kontsumitzen da: aurrezkia
positiboa da. Aurrezki-kurba ardatz
horizontalaren gainetik dago puntu
horretan.

Y = YE

A
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 Aurrezkirako joera marjinala eta aurrezkirako batez besteko joera
► Aurrezkirako joera marjinalak (aurrerantzean SJMj nahiz s ikurrekin islatuko dugunak)
adierazten digu errenta pertsonal erabilgarria aldatzean zenbat aldatzen den aurrezkia. Esate
baterako, euro bat gehiago daukagunean, SJMj-k esaten digu euro horren zein zati bideratuko
dugun aurrezkira. Honela kalkulatzen da: aurrezkiaren aldaketa (∆S) zati aurrezkiaren aldaketa
hori eragin duen errenta pertsonal erabilgarriaren aldaketa (∆Y):
SJMj =

∆S
= s
∆Y

Kasu horretan, aurrezkirako joera marjinala (SJMj) balio edo zenbaki ezaguna, konstantea,
positiboa eta 1 baino txikiagoa izango da, kontsumorako joera marjinalean (KJMj) gertatu den
bezala. Eta, gainera, aurrezki-kurbaren maldarekin bat dator.

► Aurrezkirako batez besteko joera (SJMe) aurrezki osoaren eta errenta pertsonal erabilgarriaren
arteko zatikia da. Hots, aurrezkira zuzentzen den errenta pertsonal erabilgarri osoaren zatia
adierazten du.
S + sY
S
S
= o
SJMe =
= o +s
Y
Y
Y
Kontsumoak eta aurrezkiak, bien artean, errenta pertsonal erabilgarri osoa osatzen dutenez gero,
bataren eta bestearen batez besteko joerak eta joera marjinalak honako harremana dute:

● KJMj + SJMj = c + s = 1

⇒ Horrek esan nahi du errenta pertsonal erabilgarria euro bat
aldatzen den bakoitzean, euro horren zati bat kontsumitu
egingo dela (c), eta beste zatia aurreztu (s).

Froga:
∆Y = ∆K + ∆S ⇒
● KJMe + SJMe = 1

⇒

⇒

KJMj + SJMj = 1

Horrek adierazten du familia batek daukan errenta pertsonal
erabilgarriko euro bakoitza banatu egiten dela kontsumoaren
eta aurrezkiaren artean.

Froga:
Y=K+S

∆K
∆S
∆Y
=
+
∆Y
∆Y
∆Y

⇒

K
Y
S
=
+
Y
Y
Y

⇒

KJMe + SJMe = 1

Adibidea:

Demagun aurreko adibideko kontsumo-funtzio berbera: K = 200 + 0,8 Y. Aurrezkiarekin
lotutako kontzeptu guztiak ondorioztatzen ahaleginduko gara:
i) Aurrezki-funtzioa: S = −200 + 0,2 Y
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ii) Desaurrezki autonomoa: So = −Ko = −200
iii) Aurrezkirako joera marjinala: SJMj = s = 1 – c = 0,2 ⇒ Errenta pertsonal erabilgarria 100
euro aldatzen (igotzen edo jaisten) den bakoitzean, aurrezkia 20 euro aldatuko (igoko edo
jaitsiko) da. Hau da, errentaren aldaketaren % 20 aurreztu egingo da, gainerako % 80
kontsumora bideratuko delako.
iv) Irudi grafikoa:
S

SJMj = 0,2

S = −200 + 0,2 Y
∆S = 20 €

∆Y = 100
€

Y = YE

−200

v) Aurrezkirako batez besteko joera:
SJMe =

S + sY
S
− 200
S
= o
= o +s=
+ 0,2
Y
Y
Y
Y

Errenta
pertsonal
Kontsumoa (K) Aurrezkia (S)
erabilgarria (Y)
0
200
−200
300
440
−140
600
680
−80
1.000
1.000
0
1.400
1.320
80
2.000
1.800
200

Taulan ikusten denez, errenta-maila baxua
denean (berdinketa puntuaz behekoa),
SJMe zenbaki negatiboa da: aurrezkia
negatiboa da (S < 0). Errenta-maila altua
denean (berdinketa puntuaz goikoa),
SJMe zenbaki positiboa da: aurrezkia
positiboa baita (S > 0). Berdinketa
puntuan soilik betetzen da SJMe = 0
(puntu horretan Y = K ⇒ S = 0 delako).

KJMe

SJMe


1,47
1,13
1
0,94
0,90


−0,47
−0,13
0
0,06
0,1

SJMe

s = 0,2

SJMe

●

1.000
Berdinketa
puntua
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Y

3.3. Inbertsioa
3.3.1. Kontzeptua
Inbertsio pribatua da eskari agregatuaren osagairik dinamikoena eta aldakorrena20. Gorabehera
handiak izaten ditu sarritan, eta horrek biziki eragiten die bai eskari agregatuari eta bai,
hedaduraz, produkzioari eta enpleguari ere. Horrez gain, inbertsioa hazkunde ekonomikoaren
motorra edo iturria ere bada, epe luzean: orainean zenbat eta kapital-ondasun gehiago pilatu,
orduan eta handiagoa izango da produkzio potentziala (eta, ondorioz, bizi-kalitatea) etorkizunean.
Aurreko gaian esan dugunez, inbertsio pribatua enpresek (kapital-ondasunak erostean eta
izakinak pilatzean) eta familiek (eraiki berriak diren etxebizitzak erostean) egiten dute. Nolanahi
ere, eredua sinplifikatzeko, enpresek egindako inbertsioak baino ez ditugu kontuan hartuko
hemen. Izan ere, aparteko eta ez-ohiko uneetan izan ezik, oro har, enpresek egindako inbertsioa
izaten da inbertsio osoaren zatirik garrantzitsuena.
Hartara, zein dira inbertsioaren determinanteak? Beste modu batera galdetuta, zer elementuk
baldintzatzen dute inbertsioa? Azken buruan, enpresek kapital-ondasunak erosten dituzte (hots,
inbertsioak egiten dituzte) irabaziak eskuratzeko itxaropenarekin. Baieztapen horrek hiru
elementu dauzka, inbertsioa zerk baldintzatzen duen ulertzeko funtsezkoak direnak: diru-sarrerak,
kostuak eta itxaropenak.
1. Diru-sarrerak. Inbertsio-eskaria (hots, zenbat inbertitu nahi den) salmenten bidez eskuratuko
den diru-sarreren araberakoa da, eta azken hori herrialdearen produkzio-maila osoaren
bilakaerarekin estuki lotuta dago. Hedapen ekonomikoetan salmentak ugaldu egiten dira,
baita produkzioa igotzeko premiazkoak diren inbertsioak ere. Aitzitik, atzeraldietan
inbertsioak beheranzko joera izaten du.
2. Kostuak. Kostuek biziki eragiten diote inbertsio-eskariari, inbertsioa egitean erositako
kapital-ondasunez luzaroan goza bailiteke. Honako kostu hauek nabarmentzen dira: kapitalondasunak erosteko ordaintzen den prezioa, interes-tasa, zergak, eta abar.
3. Itxaropenak. Inbertsio bat egin ala ez egin erabakitzean, aurreikuspen bat egiten da:
inbertitzaileak (enpresak) aurreikusten du bere etorkizuneko diru-sarrerak handiagoak
izango direla kostuak baino (horiexek dira bere itxarobideak). Hortaz, inbertsio-eskaria
etorkizunari begira egiten den apustua da, eta apustu hori, jakina, geroaldiko gertakizunei
buruz enpresek egiten dituzten aurreikuspenen araberakoa izango da. Horrela, enpresek uste
badute ekonomiak gora egingo duela (eta, ondorioz, gastua handituko dela, beren salmentak
20

BPGaren kontabilitatean aintzat hartzen den inbertsioa kapital-ondasunen erosketei dagokie. Aurreko gaian esana
dugunez, kapital-ondasunak beste ondasun eta zerbitzu batzuk ekoizteko erabiltzen dira, hala nola makinak, robotak,
lanabesak, ordenagailuak, lantegiak, altxaturiko eraikinak, enpresetako izakinetan gertatutako aldaketak, eta abar.
Kapital-ondasunak erostea inbertsio erreala da, beraz, eta ez finantza-inbertsioa (hots, ez da burtsan egiten den
inbertsioa, edo urrea erostea).
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ugalduz), orduan beren kapital produktiboa handitu egingo dute (inbertsioa handituko dute).
Atzeraldia aurreikusiko balute, aldiz, kontrakoa egingo lukete.
Aipatu ditugun elementu horietatik guztietatik garrantzitsuena kostuena da, eta horien artean
interes-tasa nabarmentzen da. Baina ez interes-tasa nominala, interes-tasa erreala baizik (gogoan
izan 1. gaian esandakoa). Interes-tasa erreala honela definitzen da: interes-tasa nominala ken
inflazio-tasa efektiboa (iR = iN − π); izan ere, interes-tasa errealak modu egokian adierazten baitu
zein den maileguen benetako kostua enpresentzat21.

3.3.2. Inbertsio-eskariaren kurba
Oro har, inbertsio-eskariak harreman negatiboa du interes-tasa errealarekin: interes-tasa erreala
murrizten bada, inbertsio-eskariak gora egingo du (eta alderantziz). Zergatik dute, baina,
harreman negatiboa? Erantzuna samurra da: kontuan izan behar dugu enpresek, modu logikoan
jokatuta, beren inbertsio-proiektuak errendimendu-tasa errealaren arabera aukeratzen dituztela.
Interes-tasa erreala beheratu ahala (hots, enpresentzako dirua/maileguak lortzea zenbat eta
errazagoa eta merkeagoa izan), gero eta inbertsio-proiektu gehiagok izango dute interes-tasa
erreala (diruaren/maileguen koste erreala) baino errendimendu-tasa erreal handiagoa. Era
horretan, interes-tasa erreala altua baldin bada, inbertsio-proiektu gutxi izango dira errentagarriak
eta, hartara, inbertsioen bolumena urriagoa izango da. Aitzitik, interes-tasa erreala jaitsi egiten
bada, inbertsio-proiektu gehiago izango dira errentagarriak eta inbertsio-eskaria, hortaz, hazi
egingo da.
Inbertsio-eskariaren eta interes-tasa errealaren arteko harremana ulertzeko, hona hemen adibide
sinple bat. Praktikan, ehunka inbertsio-proiektu daude egin litezkeenak, eta gehienek
errendimendu ezberdina dute. Demagun A, B, C, D eta E inbertsio-proiektuak dauzkagula
aukeran (ikus beheko taula).
Inbertsioaren errendimendua
Inbertsio-proiektuak

Kostua (eurotan)

A
B
C
D
E

100 €
100 €
100 €
100 €
100 €

21

Urteko errendimendu
erreala
101 €
103 €
105 €
107 €
109 €

Enpresek edota familiek mailegu bat eskatzen (edo ematen) dutenean, ez dakite zehazki zein izango den geroan
benetako inflazio-tasa; ondorioz, aurreikuspen bat egingo dute etorkizuneko inflazio-tasa zein izango den aurreratu
nahian. Interes-tasa nominal jakin bat kontuan hartuta, esperotako interes-tasa erreala hauxe da: interes-tasa
nominala ken esperotako inflazio-tasa. Eta esperotako interes-tasa erreal hori da, benetan, mailegu-emaileek eta
mailegu-hartzaileek kontuan hartzen dutena beraien arteko harremanetan. Oso zaila da zehatz-mehatz jakitea zein
den esperotako interes-tasa erreala, eta, ondorioz, aurreikuspenak egiten aditu profesionalak direnengana jo ohi da
iritzi eske (The Economist aldizkariak, adibidez, zenbait herrialde garaturi buruzko aurreikuspenak plazaratzen ditu).
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Interes-tasa erreala urteko % 2 baldin bada, inbertsio-proiektu guztiak izango dira errentagarriak,
A izan ezik22. Interes-tasa erreala % 4ra igotzen bada, ez A eta ez B ez dira errentagarriak izango.
Interes-tasa erreala % 6 balitz, C inbertsio-proiektua ere ez litzateke errentagarria izango; interestasa erreala % 8ra igoko balitz, D inbertsio-proiektuak ere errentagarria izateari utziko lioke; eta
interes-tasa erreala % 9 baino altuagoa balitz, inbertsio-proiektu bat bera ere ez litzateke
errentagarria izango.
Ondorioa. Interes-tasa erreala igotzean, inbertsio-proiektu gutxiago izaten dira errentagarriak eta,
hala, ekonomiako inbertsio-eskaria (edo inbertsio-gastua) murriztu egiten da. Beheko grafikoak
argiro bistaratzen du, kurba beherakor baten bidez, interes-tasa errealaren eta inbertsio-eskariaren
arteko harreman negatiboa.
Interes-tasa
erreala: iR

Inbertsio-eskariaren
kurba: I

Planeatutako inbertsio-gastua: I

Inbertsio-eskariaren kurba ceteris paribus baldintzapean irudikatzen da; hots, interes-tasa erreala
salbuetsita, gainerako faktoreek konstante diraute. Horrek esan nahi du gainerako faktore
horietako bat aldatzen baldin bada, inbertsio-eskariaren kurba lekualdatu egingo dela. Zehazki,
inbertsio-eskariaren kurba eskuinerantz (edo gorantz) lekualdatuko da, adibidez, itxarobideak
aldekoak baldin badira, edota zergak murrizten baldin badira, edota ekonomiako produkzio-maila
goratzen baldin bada, eta abar. Aldiz, inbertsio-eskariaren kurba ezkerrerantz (beherantz)
lekualdatuko da, kontrako kasuetan: itxarobide ezkorrak, zergak igotzea, hazkunde ekonomikoa
moteltzea, eta abar.
I
Ohar garrantzitsua: gai honetan prezio
guztiak (beraz, interes-tasa ere bai) konstante
mantentzen direla suposatzen ari garenez
(hots, epe laburrean gaudenez), inbertsioa
I
balio konstante edo autonomo bat izango
Io
da (I = Io) eta honela irudikatuko dugu:
Y = YE
22

Interes-tasa erreala % 2 baldin bada, A inbertsio-proiektuaren aukera-kostua handiagoa da bere errendimendua
baino. Hau da, enpresak emaitza hobeak lortuko lituzke bere dirua mailegatuz, ezen ez A proiektuan inbertituz.
Maileguz emanez gero, % 2ko errentagarritasun erreala eskuratuko luke; A proiektuan inbertituz, berriz, % 1 soilik
irabaziko luke.
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3.3.3. Egindako inbertsioa (edo efektiboa) versus planeatutako inbertsioa
Enpresek ez dute beti lortzen hasieran inbertitzeko asmoa zuten kantitate zehatza inbertitzerik;
hau da, azkenean egiten duten inbertsio efektiboa (Ief) eta hasieran planeatutako inbertsioa (I) ez
dira beti bat etortzen. Zergatik? bada, enpresek ez dutelako erabat kontrolatzen zenbat inbertitu
(beren inbertsio-erabakiak ez dituzte guztiz kontrolatzen). Oro har, enpresek, finantziazioa baldin
badute, nahi dituzten kapital-ondasun guztiak erosi ahal izango dituzte. Baina bada inbertsioaren
osagai bat (inbertsio mota bat) enpresek zeharo kontrolpean ez dutena: izakinetan egindako
inbertsioa23. Horrela, enpresek benetan egiten duten inbertsio efektiboa (Ief) hauxe izango da:
hasieran planeatutako inbertsioa (I) gehi izakinetan egindako inbertsio ez planeatua edo nahi
gabekoa (IEP):
Ief = I + IEP
Azal dezagun ideia hori adibide xume baten laguntzaz: demagun automobilgintzan diharduen
enpresa batek urtebetean 150.000 automobil saltzea espero duela, eta, horiez gain, beste 15.000
automobil mantendu nahi dituela izakin moduan. Hiru gauza gerta litezke:
(1) Enpresa horrek urtebetean 165.000 automobil ekoizten eta 150.000 saltzen baditu, 15.000
automobil mantenduko ditu izakin gisa; alegia, berak nahi eta planeatu adina. Benetako
inbertsio efektiboa eta planeatutakoa bat etorriko dira (Ief = I).
(2) Enpresa horrek 165.000 automobil ekoitzi baina 130.000 soilik saltzen baditu, izakinak
35.000 izango dira, enpresak nahi eta planeatu baino gehiago. Kasu horretan, inbertsio
efektiboa handiagoa izango da planeatutakoa baino (Ief > I).
(3) Enpresa horrek 165.000 ekoitzi baina, aldeko egoera batean, 160.000 saltzen baditu,
izakinak 5.000 izango dira, enpresak nahi eta planeatu baino gutxiago. Kasu horretan,
inbertsio efektiboa txikiagoa izango da planeatutakoa baino (Ief < I).
Ondorio gisa:
(1) Izakinak, urte bukaeran, hasieran planeatutakoak bezainbeste baldin badira, urte horretan
nahi izandakoa (planeatutakoa) inbertitzea lortu da: IEP = 0 ⇒ Ief = I.
(2) Izakinak hasieran planeatutakoak baino gehiago baldin badira, urte hasieran planeatutakoa
baino gehiago inbertitu da urte amaieran: IEP > 0 ⇒ Ief > I.
(3) Izakinak hasieran planeatutakoak baino gutxiago
baldin badira, urte hasieran
planeatutakoa baino gutxiago inbertitu da urte amaieran: IEP < 0 ⇒ Ief < I.

23

Gogoratu izakinei buruz 2. gaian esandakoa; izakinak honako hauek dira: 1) produkzio-prozesuan oraindik
barneratu ez diren lehengaiak; 2) produkzio-prozesuaren baitan dauden produktuak (produktu erdi-bukatuak
deritzenak), eta 3) bukatutako produktuak, biltegian saltzeko prest daudenak.
Kontabilitate nazionalean, izakinak inbertsioaren baitan sartzen dira, zeren eta suposatzen baita, modu inplizituan,
enpresek beraien buruari saltzen (edo erosten) dizkiotela merkatuan “kolokatu” ezin izan dituzten ondasunak.
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3.4. Orekako BPGa zehaztea
Makroekonomian orekari buruz mintzo garenean, oreka mikroekonomikoaren ideia berbera
darabilgu buruan. Produkzio-maila jakin bat orekakoa izango da, baldin eta ez badago indarrik
oreka hori aldaraziko duenik; hau da, baldin eta ekonomia-eragile guztiek, indarrean dauden
prezioak kontuan izanda, beren helburuak (saldu/erosi nahi dituzten ondasunei eta zerbitzuei
buruzkoak) betetzen badituzte.
Gure ekonomiaren eredu sinple honetan, orekako produkzio- eta errenta-maila erabakitzeko bi
modu edo ikuspegi baliokide erabiliko ditugu: errenta/gastuaren ikuspegia (kontsumo-funtzioa
eta inbertsio-funtzioa erabiliz, 3.4.1. atalean) eta aurrezki/inbertsioaren ikuspegia (aurrezkifuntzioa eta inbertsio-funtzioa erabiliz, 3.4.2. atalean)24.

3.4.1. Orekako BPGa zehaztea,
(errenta/gastuaren ikuspegia)

kontsumotik

eta

inbertsiotik

abiatuta

Ikuspegi honen arabera, orekako BPG kalkulatzeko (Y*), berdindu egin behar dira planeatutako
eskari agregatua (EA) eta produkzio- eta errenta-maila (Y):
Y* ⇒

EA = Y

Orekari dagokion baldintza

Eredu sinple honetan, planeatutako eskari agregatua hauxe da: familiek planeatutako gastuaren
(kontsumoa: K) eta enpresek planeatutako gastuaren (inbertsioa: I) arteko batura:
EA = K + I
Ikusia dugu kontsumo-funtzioak atal autonomo bat eta atal induzitu bat (errentaren menpekoa)
dituela eta inbertsio-funtzioa, aldiz, balio konstantea dela; beraz, eskari agregatua honela
gelditzen zaigu:
EA = Ko + cY + Io ⇒

EA = Ko + Io + cY

non Ko + Io gastu agregatu autonomoa baita eta cY, berriz, errentaren araberakoa den gastu
agregatua. Horrela izanik, orekako emaitza honako hau da:
EA = Y ⇒

Ko + Io + cY = Y ⇒
⇒ Y* =

Ko + Io = Y − cY ⇒

1
(Ko + Io)
1− c

⇔

Y* =

Ko + Io = (1 − c) Y ⇒

1
(Ko + Io)
s

Orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*), beraz, honako elementu hauen araberakoa da: [1]
kontsumorako joera marjinalaren araberakoa (hots, c-ren araberakoa; edo aurrezkirako joera
marjinalaren araberakoa, s = 1 – c delako) eta [2] gastu autonomoaren araberakoa (hots, Ko + Io24

Orekako BPGa zehazteko bi ereduok gai honetan baino ez ditugu aztertuko. Hurrengo gaian, errazagoa izan dadin,
errenta/gastuaren ikuspegia besterik ez dugu jorratuko.
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ren araberakoa). Horrela, KJMj handitzen (edo SJMj murrizten) bada, orekako produkzio- eta
errenta-mailak gora egingo du; eta gastu autonomoa hazten bada, orekako produkzio- eta errentamaila ere igo egingo da.
Adibidea:
Demagun K = 100 + 0,8Y eta I = 50 direla. Orekako produkzio- eta errenta-mailaren formula (ikasi berri
duguna) aplikatuz gero, hona hemen emaitza:

Y* =

1
(Ko + Io)
1− c

1
1
(100 + 50) =
(150) = 750
1 − 0,8
0,2

Y* =

⇒

Horrelako ariketetan sarritan eskatzen da orekako produkzio- eta errenta-maila (Y* = 750) eskari
agregatuaren edo gastu osoaren osagaietan deskonposatzea. Gainera, hori eginez gero, orekako
emaitza zuzena den ala ez egiaztatzen da. Adibide honetan, Y* = 750 denez:

♣ Kontsumoa: K = 100 + 0,8 · 750 = 100 + 600 = 700 (ehunekotan:
♣ Inbertsioa: I = 50

(ehunekotan:

50
x 100 = % 6,66)
750

700
x 100 = % 93,33)
750

Ondorioz, kontsumoaren eta inbertsioaren baturaren emaitza bat dator orekako produkzio- eta
errenta-mailarekin: K + I = 700 + 50 = 750 = Y*.

Orekaren irudi grafikoa:
K, I, EA

45º

EA = Y

EA = K + I = Ko + c Y + Io
K = Ko + c Y

O
∆I

O

Ko + Io
Ko
I

Io
Y*

YEO

Beheraldi-tartea: YEO – Y*
Y*: Orekako produkzio- eta errenta-maila
YEO: Enplegu osoko produkzio-maila
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Y

Aurreko irudian orekako produkzio- eta errenta-maila nola erabakitzen den bistaratzen zaigu.
Lehendabizi, K kontsumo-funtzioa marraztuko dugu, lerro zuzen gorakor baten bidez (lehen ikusi
dugun legez). Inbertsioa konstantea denez (errenta-mailarekiko autonomoa), I kurba marrazteko
lerro zuzen horizontal bat egingo dugu. Jarraian, EA kurba irudikatzeko, K eta I lerroak modu
bertikalean batu beharko ditugu; horrela, K + I lerro zuzen gorakorra marraztuko dugu, zeinak
ekonomiako eskari agregatua edo gastu osoa adierazten duen (EA). Lerro horrek malda positiboa
dauka, kontsumo-gastua igo egiten delako errenta igo ahala. Non dago orekako produkzio- eta
errenta-maila (Y*)? Erraza da: EA kurbak 45º-ko lerro diagonala mozten duen puntuan (orekaren
O hizkiarekin izendatu dugun puntuan, alegia), puntu horretan betetzen baita orekaren baldintza
(EA = Y). Hori dela eta, eredu honi gurutze keynestarra ere deitu ohi zaio.
Orekari ez dagokion beste edozein produkzio- eta errenta-mailatan, eskari agregatua ez da
produkzio- eta errenta-mailarekin berdinduko (beraz, ez da orekan izango, desorekan baizik), eta
ekonomiak doikuntza-prozesu bati ekingo dio orekara itzuli arte. Zehazki, bi desoreka mota
bereiziko ditugu25:
◙ Produkzio- eta errenta-maila orekakoa baino txikiagoa baldin bada (Y < Y*), ekonomia
horretan gehiegizko eskari agregatua izango dugu (eskari agregatua handiagoa izango da
produkzioa/eskaintza baino: EA > Y). Hortaz, izakinak desagertu egingo dira saltokietako
apaletan eta, ondorioz, enpresek ase gabeko gero eta eskaera gehiago izango dituzte;
hartara, izakinak ere salgai jarriko dituzte. Izakinak ere saltzean, izakinak planeatu gabe
murriztean (IEP < 0), enpresek produkzioa handituko dute, eskari hori asetzeko xedez.
Hartara, BPGa hazi egingo da Y* mailara iritsi arte, grafikoan eskuinera begira marraztu
ditugun gezitxoek adierazten duten moduan.
◙ Produkzio- eta errenta-maila orekakoa baino altuagoa baldin bada (Y > Y*), ekonomia
horretan gehiegizko eskaintza agregatua izango dugu (produkzioa/eskaintza handiagoa
izango da eskari agregatua baino: Y > EA). Erosi nahi den baino ondasun eta zerbitzu
gehiago ekoizten denez gero, saltzen ez direnak saltokietako apaletan pilatzen dira.
Izakinak planeatu gabe gehitzen direnean (IEP > 0), enpresek produkzioa jaitsi egingo dute.
BPGa, beraz, murriztu egingo da Y* mailara iritsi arte, grafikoan ezkerrera begira marraztu
ditugun gezitxoek adierazten duten eran.
Orekan (Y = Y* betetzen den puntuan, alegia) soilik gertatuko da izakinek planeatu gabeko
aldaketarik ez izatea (IEP = 0); orekan, beraz, inbertsio efektiboa eta planeatutakoa bat etorriko
dira (Ief = I).
Grafikoan ageri den beste ezaugarri esanguratsu bat honako hau da: orekako produkzio- eta
errenta-mailak (Y*) ez dauka nahitaez enplegu osoko produkzio- eta errenta-mailarekin (YEO) bat
etorri beharrik26. Ezaugarri hori funtsezkoa da eredu keynestarrean: ekonomia jakin batean
25

Jarraian aipatuko ditugun desoreketan, doikuntza-prozesu osoa soilik produkzioa aldatuz gertatuko da, prezioak
konstante mantentzen direla suposatzen ari baikara momentuz. Horrexegatik, kontura gaitezen zeinen garrantzitsuak
diren izakinak enpresen doikuntza-prozesuetan.
26
Momentuz, prezioak ez direla aldatzen suposatzen ari garenez, enplegu osoko produkzio-maila (edo produkzio
potentziala) honela definituko dugu: ekonomian lor litekeen produkzio-maila gorena edo maximoa. Hurrengo gai
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orekako produkzio-maila ez da bateraezina produkzio-faktoreen nolabaiteko desenpleguarekin
(hots, ekonomia orekan egon liteke baina, hala ere, zenbait produkzio-faktore desenpleguan izan:
langabeak, ekoizpenerako erabili gabeko lurrak, eta abar). Eredu horren arabera, ez dago
doikuntza-prozesu automatikorik ekonomia epe laburrean enplegu osoko mailara bultzatzen
duenik. Kontrakoa, ordea, gerta liteke: ekonomia iltzatuta gera liteke enplegu osoko mailatik oso
urruti (halaxe jazo zen, adibidez, 1930eko hamarkadako Depresio Handian). Hori dela bide,
momentuz jo dezagun orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*) enplegu osoko maila (YEO)
baino beherago dagoela (Y* < YEO)27. Horrela, hurrengo gaian politika fiskalaren neurriak
definitu eta baloratuko ditugu.
Adibidea:
Izan bitez aurreko adibideko funtzio berberak (K = 100 + 0,8Y eta I = 50). Produkzio-maila Y =
900 baldin bada, nola kalkula genitzake ekonomian dagoen desoreka, batetik, eta inbertsio ez
planeatua, bestetik?
Lehendabizi, adierazburuko produkzio-mailan (Y = 900) eskari agregatua zein den kalkulatu
beharko dugu, eta lortutako emaitza konparatu egin beharko dugu Y = 900 mailarekin. Horrela
ikusiko dugu bietako zein den handiagoa (EA edo Y) eta, hartara, esan ahalko dugu ekonomiako
desoreka zertan datzan (gehiegizko eskaria edo gehiegizko eskaintza den, alegia). Bestalde,
inbertsio ez planeatua (positiboa edo negatiboa) kalkulatzeko, produkzio-mailari kendu egin
beharko diogu eskari agregatuaren balioa, eta kenketa horren emaitza izango da inbertsio ez
planeatua (hau da, izakinak planeatu gabe gehitzea edo murriztea).
● EA = K + I = 100 + 0,8Y + 50 = 150 + 0,8Y
● Orekan: EA = Y ⇒ Y* =

1
1
(Ko + Io) ⇒ Y* =
(100 + 50) = 750
1− c
1 − 0,8

Ikus dezagun, adierazburuak dioen moduan, Y = 900 izanik nolako desoreka izango genukeen:

● Y = 900 izanik ⇒ EA = 150 + 0,8Y = 150 + 720 = 870
Beraz, Y = 900

>

EA = 870 ⇒ Desoreka: gehiegizko eskaintza agregatua

Bestalde, zenbatekoa izango litzateke inbertsio ez planeatua (IEP)?

● IEP = Y – EA = 900 – 870 = 30

⇒ Izakinen planeatu gabeko gehitzea

batean (7. gaian), prezioen aldaketak kontuan hartzean, enplegu osoko produkzio-maila berriro definitu beharko
dugu eta, hartara, 1. gaian egin genuen definizioa hartuko dugu: enplegu osoko produkzio-maila (edo produkzio
potentziala) herrialdeak denboran zehar modu egonkor eta iraunkorrean (hots, inflazioa biziagotu gabe eta
langabezia-tasa ahalik eta baxuenarekin) izan dezakeen produkzio-maila gorena da.
27
Bien arteko diferentziari (hots, YEO – Y* tarteari) beheraldi-tartea deituko diogu (gaztelaniaz, brecha recesiva).
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Irudi grafikoa:
K, I, EA

45º

EA = Y

EA = 150 + 0,8Y

Eskaintza: 900
Eskaria: 870

K = 100 + 0,8Y

O

Gehiegizko eskaintza agregatua
IEP = Y – EA = 900 – 870 = 30
Izakinen planeatu gabeko gehitzea

Ko + Io = 150
Ko = 100

I

Io = 50
750
Y*

Y

900

3.4.2. Orekako BPGa zehaztea, aurrezkitik
(aurrezki/inbertsioaren ikuspegia)

eta

inbertsiotik

abiatuta

Orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*) beste modu batera ere aurki liteke, aurrezkiaren eta
inbertsioaren arteko harremana agerian utziz. Harreman hori ulertzeko, gogoan izan dezagun
sektore publikorik (eta, ondorioz, zergarik) gabeko ekonomia batean produkzioaren balioa bat
datorrela errenta pertsonal erabilgarriarekin (Y = YE). Gainera, badakigu aurrezkia, definizioz,
kontsumitzen ez den errenta pertsonal erabilgarriaren zatia dela (S = Y − K). Badakigu, baita ere,
eskari agregatua planeatutako kontsumoaren eta planeatutako inbertsioaren arteko batura dela
(EA = K + I). Horren ondorioz:
Y* ⇒

EA = Y
EA − K = Y − K

⇒ (bi aldeetan kontsumoa kentzen badugu)
⇒ (Y = YE denez gero)

I=S

⇔

Planeatutako inbertsioa = Planeatutako aurrezkia

Orekari dagokion baldintza
Oharra. Orekaren baldintza hori ulertzeko, beharrezkoa da planeatutakoa eta benetan egindakoa
(efektiboa) ondo bereiztea, Mikroekonomian egiten den bezala. Gogoan izan: Mikroekonomian
merkatuak aztertzean esaten da erositako kantitatea beti bat datorrela saldutako kantitatearekin;
baina oreka izateko eskatutako kantitatea eta eskainitako kantitatea bat etortzea da beharrezkoa.
Makroekonomian ere berdintsu da: gure eredu sinple honetan ere egindako aurrezkia eta
egindako inbertsioa beti bat etorriko dira (enpresen inbertsio guztiak halabeharrez finantzatuko

72

dira familien aurrezkien bidez). Hala ere, familiek egin nahi duten aurrezkia eta enpresek egin
nahi duten inbertsioa bat datozenean bakarrik izango gara orekan.
Bi ikuspegiak baliokideak direla egiaztatzen duen grafikoa
EA

• Y1 mailan gehiegizko eskari agregatua
dago (EA > Y) eta, era berean, gauza
berbera
adieraziz,
planeatutako
inbertsioa handiagoa da planeatutako
aurrezkia baino (I > S): familiek
gutxiago aurreztu edo gehiago gastatu
nahi dute enpresek espero dutenarekin
alderatuta. Izakinen nahi gabeko
murrizketa bat gertatuko da (IEP < 0).

45º
EA = K + I
O

EA = Y

Ko + Io

Y1 Y*

Y2

S = So + s Y

O

I

I=S

−Ko = So

Y1

Y*

Orekan
(Y*
produkzio-mailan),
aurreztaileen
(familien)
eta
inbertitzaileen (enpresen) planak bat
datoz. Ez dago izakinen nahi gabeko
aldaketarik: EA = Y eta S = I ⇒ IEP
= 0.

•

Y2 mailan gehiegizko eskaintza
agregatua izateak (Y > EA) esan nahi
du planeatutako aurrezkia handiagoa
dela planeatutako inbertsioa baino (S >
I): familiek gehiago aurreztu edo
gutxiago gastatu nahi dute enpresek
espero dutenarekin alderatuta. Kasu
horretan, izakinen nahi gabeko gehitze
bat gertatuko da (IEP > 0).

Y = YE

S, I

Io

•

Y2

Eredu sinple horretan, aurrezki/inbertsioaren ikuspegia modu intuitiboan uler daiteke, hurrengo
orrialdeko irudiaren laguntzaz. Gogoan izan dezagun, 2. gaian ikusi genuenez, errentak fluxu
zirkularra egiten duela: familiek enpresei lana eta bestelako produkzio-faktoreak eskaintzen
dizkiete (ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko) eta horien truke errenta bat jasotzen dute. Errenta
hori kontsumorako nahiz aurrezkirako darabilte familiek. Kontsumora (enpresek ekoitzitako
ondasunak eta zerbitzuak erostera) bideratzen duten errentaren zatiak eskari agregatua gorpuzten
du, eta errentaren zati hori enpresen eskuetara itzultzen da (familiek erositako ondasunak eta
zerbitzuak ordaintzeko); horrela, fluxu zirkularraren abiapuntura iristen gara, enpresek errenta
hori familiei emango baitiete lanaren eta bestelako produkzio-faktoreen ordain. Prozesu biribil
hori behin eta berriro gertatzen da.
Baina zer gertatzen da familiek aurreztu nahi izan duten errentaren zatiarekin (Srekin)? Zati
horrek ihes egiten du errentaren fluxu zirkularretik; zati hori atera egiten dute prozesu biribiletik
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familiek, aurrezkia ez delako eskari agregatuaren osagaia. Familiek aurreztu nahi izan duten zati
hori finantza merkatuan gordetzen dute; enpresek finantza merkatuetara jotzen dute mailegu bila,
eta familiek aurreztu nahi izan duten dirutza jasotzen dute beren inbertsioak egin ahal izateko.
Horrela, orekan, familiek aurreztu nahi izan dutena (planeatutako aurrezkia) enpresek inbertitu
nahi dutena (planeatutako inbertsioa) bihurtzen da, finantza merkatuen bitartekaritzaren ondorioz;
eta inbertsio hori, EAren osagai den aldetik, errentaren fluxu zirkularrean barneratzen da. Beraz,
orekan, ez dago errentaren ihesik; orekan, bat datoz ekonomian ekoizten den guztia (produkzio
osoa: Y) eta ekonomiako eragileek ―hots, familiek (kontsumoa: K) eta enpresek (inbertsioa: I)―
eskatzen duten guztia (eskari agregatua: EA).
Orekan, beraz, Y = EA baldintza betetzen da. Baita, funtsean, horren baliokidea den hurrengo
baldintza hau ere: S = I.
Eskari agregatua
EA = K + I

Produkzio
osoa (Y)

Planeatutako
inbertsioa (I)

Kontsumoa (K)

Aurrezkia (S)

Finantza
merkatua

FAMILIAK

ENPRESAK

Errenta osoa (Y)

3.5. Biderkatzailea
Makroekonomian kontuan izan behar dugu edozein aldagai ekonomiko aldatzeak eragina izango
duela, ez epe laburrera bakarrik, baita epe erdi/luzera ere (zurrumurruekin, edo harri bat uretara
jaurtitzean gertatzen den moduan).

3.5.1. Biderkatzailearen kontzeptua: adibide konkretu bat
Biderkatzailea deitzen zaio aldagai makroekonomiko batek hasieran jasaten duen aldaketaren eta
aldaketa horrek ekonomiako produkzio- eta errenta-mailari azkenean eragiten dion efektu
handituaren (edo biderkatuaren) arteko harremanari. Adibidez, inbertsioaren biderkatzailea (mI
ikurrarekin adieraziko duguna) zenbaki positibo bat da, 1 baino handiagoa, eta inbertsioaren
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aldaketak (igotzeak nahiz jaisteak: ∆I) produkzio- eta errenta-mailari eragiten dion aldaketa
(igoera nahiz jaitsiera: ∆Y) islatzen du:
mI =

∆Y
>1
∆I

Aztertzen ari garenaren tankerako ekonomia eredu sinple batean, oso erraza da biderkatzailearen
oinarrizko ideia ulertzea. Errentaren gaineko zergarik eta inportaziorik ez dagoela jakinik,
inbertsioa handituz gero produkzio- eta errenta-maila ere igo egingo da; errenta igotzeak
kontsumoa igotzea eragingo du, eta kontsumoa igotzean, jakina, produkzio- eta errenta-maila ere
handitu egingo da; errentaren hazkunde horrek berriz ere kontsumoa puztuko du, eta horrek
errenta igoaraziko… Eta prozesuak aurrera jarraituko du (alegia, kontsumoak eta errentak elkar
elikatuko dute), behin eta berriro. Ikus dezagun adibide baten laguntzaz.
Demagun etxetresna elektrikoak egiten dituen enpresa batek (FAGOR enpresak, adibidez) milioi
bat euro inbertitzen dituela fabrika bat eraikitzeko eta martxan jartzeko (∆Io = 1.000.000 €).
Hasieran, ekonomiako produkzio- eta errenta-maila osoa 1 milioi euro igoko da (∆Y1 = 1.000.000
€), horixe ordaintzen baitio gure adibideko enpresak (FAGORek) fabrika eraiki duen enpresa
eraikitzaileari (adibidez, FCC enpresari). FCCko jabeek eta langileek jaso duten errentaren
(milioi bat euro horien) zati bat kontsumoan gastatuko dute: demagun 800.000 € gastatzen
dituztela kotxe berriak (adibidez, Volkswagen Golfak) erosten (∆K1 = c ∆Y1)28. Jakina,
Volkswagenek igo egingo du Golf automobilen ekoizpena, eskari handi hori asetzeko. Eta,
automobilen salmenten truke, Volkswagen enpresako jabeek eta langileek 800.000 € irabaziko
dituzte (∆Y2 = 800.000 €). Demagun, orain, Volkswageneko jabeek eta langileek 800.000 €
horien zati bat (% 80, hain zuzen ere, c = 0,8 delako: hots, 640.000 €) Sony telebistak erosten
gastatzen dituztela (∆K2 = c ∆Y2). Horrela, Sony enpresako jabeek eta langileek beren errentamaila igoko dute (∆Y3 = 640.000), eta errenta horren zati bat beste zerbait kontsumitzeko
erabiliko dute (∆K3 = c ∆Y3 = 0,8 x 640.000 = 512.000 €); eta horrela behin eta berriro. Prozesu
hori bukatu egingo da, errentaren igoerak gero eta txikiagoak dira eta:
∆YTOTALA = ∆Y1 + ∆Y2 + ∆Y3 + ∆Y4 +............ ⇒
∆YTOTALA = 1.000.000 + 800.000 + 640.000 +............
FCC

Volkswagen

Sony

Urrats guztietan egin diren gastuak batzen baldin baditugu, berehala konturatuko gara hasierako
milioi bat euroko gastuak (edo inbertsioak: ∆Io = 1.000.000 €) milioi hori baino askoz igoera
handiagoa eragiten diola ekonomiako produkzio- eta errenta-mailari (∆Y > 1.000.000 €): horixe
da gastuaren prozesu biderkatzailea (kontsumoak eraginda, zeharka edo modu induzituan,
gertatzen/garatzen dena):

28

Adibide horretan suposatu dugu kontsumorako joera marjinala 0,8 dela gizabanako guztien kasuan (c = 0,8).
Horrek esan nahi du produkzio- eta errenta-mailaren igoeren % 80 kontsumora bideratuko dela.
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∆YTOTALA = ∆EA = ∆Io + ∆K1 + ∆K2 + ∆K3 + …
Gastuaren (kasu honetan
inbertsioaren) hasierako
aldaketa (zuzena eta
bat-batekoa)

Gastuaren ondorengo aldaketa
(kontsumoaren aldaketaren
bidezkoa, zeharkakoa, errentaren
aldaketek induzitutakoa)

3.5.2. Biderkatzailearen adierazpen matematikoa
Biderkatzailearen adierazpen matematiko orokorra kalkulatzeko, orekako produkzio- eta errentamailaren formula erabiliko dugu. Lehendabizi, hasierako inbertsio-maila jakin bati (Io) dagokion
orekako produkzio- eta errenta-maila (Yo) aurkituko dugu. Jarraian, bukaerako inbertsio-mailari
(I1) dagokion orekako produkzio- eta errenta-maila (Y1) aurkituko dugu. Horrela, erraz lor
genezake inbertsioaren aldaketen ondorioz (∆I) produkzio- eta errenta-maila nola aldatzen den
(∆Y) adierazten digun formula.
Hasierako inbertsio-maila Io izanik, badakigu orekako produkzio- eta errenta-maila hauxe dela:
Yo =

1
(Ko + Io)
1− c

Era berean, bukaerako inbertsio-maila I1 delarik, orekako produkzio- eta errenta-maila honako
hau da:
Y1 =

1
(Ko + I1)
1− c

Produkzio- eta errenta-mailaren aldaketa (∆Y) hauxe da: hasierako eta bukaerako inbertsio-mailei
dagokien orekako bi produkzio- eta errenta-mailen arteko diferentzia: ∆Y = Y1 − Yo. Produkzioeta errenta-maila konkretuak formula horretan ordezkatzen dira:
∆Y =

1
1
(Ko + I1) −
(Ko + Io)
1− c
1− c
Y1

Yo

Formula horretako bi zatikien beheko partea berdina denez gero (1 − c), faktore komun moduan
atera dezakegu:
∆Y =

1
[(Ko + I1) − (Ko + Io)]
1− c

⇒

∆Y =

1
(I1 − Io)
1− c

Azkenik, (I1 − Io) horrek inbertsioaren aldaketa adierazten duenez (hau da, ∆I), aurreko formula
honela ere idatz genezake:
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∆Y =

1
∆I
1− c

⇔

1
∆Y
=
1− c
∆I

Hortaz, biderkatzailea produkzio- eta errenta-mailaren aldaketaren (∆Y) eta inbertsioaren
aldaketaren (∆I) arteko zatikia izanik, hona hemen bere adierazpen matematikoa:
mI =

1
1− c

Aurreko adibidean bezala, jo dezagun kontsumorako joera marjinala c = 0,8 dela; orduan,
inbertsioaren biderkatzailearen balioa 5 izango da:
mI =

1
1
1
=
=
= 5
1− c
1 − 0,8
0,2

Balio horrek (mI = 5 izateak, alegia) esan nahi du inbertsioa euro bat igotzen (jaisten) den
bakoitzean, orekako produkzio- eta errenta-maila 5 euro igoko (jaitsiko) dela. Hala izanik, milioi
bat euroko inbertsio batek, prozesu osoaren amaieran, produkzio- eta errenta-maila 5 milioi euro
gehitzea eragingo du29:

∆Y = mI ∆I = 5 · 1.000.000 € = 5.000.000 €
Biderkatzaileari buruzko lau ohar:
1) KJMj-k 0 eta 1 arteko balioa duenez (0 < c <1), biderkatzailearen balioa beti izango da 1
baino handiagoa.
2) KJMj zenbat eta altuagoa izan, orduan eta handiagoa izango da biderkatzailea ere (edo,
gauza bera dena, biderkatzailea handitu egiten da, SJMj txikitzen den neurrian). Adibidez,
KJMj 0,4 baldin bada, biderkatzailea 1,67 izango da; KJMj 0,6 baldin bada, biderkatzailea
2,5 izango da; KJMj 0,8 baldin bada, biderkatzailea 5 izango da. Zein da biderkatzailea
haztearen arrazoia? KJMj handitzean, kontsumitzaileek jasotzen duten errenta
gehigarriaren proportzio handiagoa gastatuko dute, eta horrek produkzioaren eta
errentaren igoera gehigarri handiagoak eragingo ditu.
3) Biderkatzailearen “muina” edo “bihotza” kontsumo induzitua da, eta abian jartzen da
errenta aldatu bezain laster. Ikus dezagun aurreko adibidearen laguntzaz: inbertsioa milioi
bat euro igotzen da hasieran (∆I = 1.000.000 €) eta, efektu biderkatzailearen eraginez,
produkzio- eta errenta-maila 5 milioi euro handitzen da azkenean (∆Y = 5.000.000 €).
Zein da milioi bat euroko inbertsio horrek, prozesu biderkatzailearen bidez, eragiten duen
29
Kontuan izan behar dugu, definizioz, biderkatzaileak bi noranzkoetan (bai gorantz bai beherantz) funtzionatzen
duela. Hau da, lehengo adibidean, hasieran inbertsioa milioi bat euro murriztu izan balitz, produkzio- eta errentamaila 5 milioi euro beheratuko zatekeen azkenean.
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gastu edo kontsumo induzitua? produkzio- eta errenta-mailaren bukaerako aldaketaren eta
inbertsioaren hasierako aldaketaren arteko diferentzia, hain justu ere:
∆K = ∆Y − ∆I = 5.000.000 € − 1.000.000 € = 4.000.000 €
Hurrengo irudi grafikoan argi ikusten da nola erabakitzen diren bai hasierako inbertsiomailari (Io) dagokion orekako produkzio- eta errenta-maila (O puntuan) eta bai amaierako
inbertsio-mailari (I1) dagokion oreka ere (O’ puntuan). Inbertsioaren igoerak gorantz
lekualdatzen du EA kurba ∆I balioan. EA kurbak 45º-ko angelua osatzen duen lerroa
ebakitzen duen puntua (orekako puntua, alegia) aldatu egiten da O-tik O’-ra. Orekako
produkzio- eta errenta-maila handitu egiten da Y*-tik Y*’-raino, ∆Y balioan. Irudian argi
ikusten da produkzio- eta errenta-mailaren igoera hori handiagoa dela inbertsioaren igoera
baino: ∆Y > ∆I. Bien arteko aldea kontsumo induzituan datza (hots, inbertsioa gehitzeak
eragin duen kontsumoaren igoeran): ∆K = ∆Y − ∆I.
EA

EA = K + I1
O’

∆I

EA = K + Io

∆K = ∆Y − ∆I = ∆I-ren eraginez
induzitutako kontsumoa

O

∆Y

45º

Y*

Y*’

Y

4) Biderkatzaileari esker, erraz kalkula dezakegu nola eta zenbat aldatu beharko litzatekeen
inbertsioa, baldin eta produkzio- eta errenta-maila jakin bat eskuratu nahiko bagenu
(adibidez, enplegu osoko produkzio- eta errenta-maila: YEO). Egiazta dezagun adibide
konkretu baten bidez.
Har ditzagun aurreko adibideko datuak: K = 100 + 0,8Y eta I = 50. Hortik abiatuta
orekako produkzio- eta errenta-maila aurkitu dugu (Y* = 750), baita inbertsioaren
biderkatzailea ere (mI = 5). Demagun, orain, enplegu osoko produkzio- eta errenta-maila
YEO = 1.200 dela; hala izanik, zenbat handitu beharko litzateke inbertsioa, enplegu osoko
maila hori lortzeko?
Lehenik, YEO lortzeko produkzio- eta errenta-maila zenbat igo beharko litzatekeen
kalkulatuko dugu (hots, beheraldi-tartea kalkulatuko dugu):
∆Y = YEO − Y* = 1.200 − 750 = 450
Beheraldi-tartea
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Jarraian, biderkatzailearen formula aplikatuko dugu:
∆Y = mI ∆I ⇒ 450 = 5 · ∆I ⇒ ∆I =

450
= 90
5

Hortaz, inbertsioak 90 euro egin beharko lituzke gora, hau da, Io = 50etik I1 = 140ra igo
beharko litzateke, enplegu osoko produkzio-maila erdiesteko.
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4. GAIA:
EREDU KEYNESTARRA (bigarren zatia):
POLITIKA FISKAL KEYNESTARRA
Gai honetan eredu keynestarra sakonago aztertzea izango dugu helburu; gogoan hartu eredu
keynestarrean eskari agregatuak (edo gastu osoak) erabakitzen duela produkzio-maila erreala epe
laburrean. Makroekonomian epe laburrak zera esan nahi du: prezioak (interes-tasa barne,
diruaren prezioa den heinean) oso gutxi edo batere aldatzen ez diren denbora-tartea. Eta epe
luzean prezio guztiak aldatzen eta doitzen diren arte, ondasunen eta zerbitzuen eskari agregatua
da BPG erreala erabakitzen duen faktore bakarra. Hau da, epe laburrean, enpresek (ekoizleek)
eskaria adina eskainiko dute (eskatzen zaiena bezainbeste ekoitzi eta eskainiko dute).
Aurreko gaian, arrazoi didaktikoak medio, eredurik sinpleenetik abiatu gara: epe laburreko eredu
horretan ez ditugu aintzat hartu ez sektore publikoa ez kanpo sektorea ere (hau da, familiak eta
enpresak baino ez ditugu kontuan izan). Gai honetan, ordea, aurreko eredu horri gehitu egingo
dizkiogu sektore publikoa (gastu publikoa, transferentziak eta zergak, 4.1. atalean) eta kanposektorea (esportazioak eta inportazioak, 4.2. atalean), eta, hartara, saiatuko gara azaltzen epe
laburrean, prezioak aldatzen ez diren epealdian, ekonomia aski konplexu batean benetan zer
gertatzen den.

4.1. Gastu publikoaren, transferentzien eta zergen eragina BPGan
Gure ereduan sektore publikoa txertatzean, bi aldagai berri gehituko ditugu: gastu publikoa (G)
eta zergak (T, ingelesez Tax esaten baitzaie)30. Bi aldagai horiek aztertuta, politika ekonomikoari
(eta bereziki politika fiskalari) buruzko eztabaidak ulertzeko gai izango gara. Izan ere,
hedabideetan sarritan entzuten dugu adituek gastu publikoa areagotzea edo zergak jaistea
proposatzen dutela hazkunde ekonomikoa areagotzeko. Aurrerago azalduko dugunez, hala gastu
publikoak nola zergek epe laburrean eragiten diote ekonomiako BPGari, eskari agregatua
baldintzatzen baitute.
Gastu publikoa (G) Estatuak erosten dituen ondasunek eta zerbitzuek osatzen dute (hala nola,
defentsan egindako gastuek, hezkuntzan egindakoek, osasunean egindakoek eta abar). Aldagai
horren barruan ez dira sartzen transferentziak (TR) edo laguntza sozialak (horiek ez dutelako
zerikusirik ezein jarduera produktiborekin). Datu esanguratsu bat: 2004an, Europar Batasunean,
gastu publikoak BPGaren % 20 izan ziren; USAn, berriz, % 18.
Sektore publikoaren jarduera edo parte-hartze ekonomikoaren beste atala zergei (T) dagokie
(zaku horretan zerga mota oro barneratuko dugu: zuzenak, zeharkakoak, kontribuzioak, tasak…).
Zergek osatzen dute, funtsean, sektore publikoaren diru-sarreren iturria, haren gastu guztiak
finantzatzeko.
30
Berez, sektore publikoaren kontrolpeko politika fiskalaren tresnak hiru dira (gogoratu 1. gaian esandakoa): zergak
(T), gastu publikoa (G) eta transferentziak (TR). Hala ere, gai honen azalpena errazagoa izan dadin, transferentziak
ez ditugu aintzat hartuko. Hau da, TR = 0 dela pentsatuko dugu.
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4.1.1. Gastu publikoari eta zergei buruzko hipotesi edo sinplifikazioak
Gure azterlana errazteko, gastu publikoaren eta zergen inguruan zenbait sinplifikazio egingo
ditugu.
Jo dezagun gastu publikoa (G) autonomoa dela. Hortaz, G = Go . Horrek esan nahi du, aztertzen
ari garen epealdian, gastu publikoaren balioa finkoa izango dela, alegia, aldez aurretik prozesu
politikoak zehaztutakoa; ez da izango, beraz, ekonomiako unean uneko produkzio- eta errentamailaren menpekoa.
Demagun, ordea, zergak (T), erabat errentaren menpekoak direla; horregatik, honela adieraziko
ditugu: T = t Y non 0 < t < 1 den. Horrela, t zeinuaren bidez ekonomiako errentaren gaineko
batez besteko zerga-tasa islatuko dugu: t horrek erakusten digu nazio errentak (Yk) gora nahiz
behera egiten duenean, Estatuak errenta horren zein ehuneko biltzen duen. Logikoa denez, t
horren balioa 0 eta 1 bitartekoa da. Eredua errazteko, t hori pertsona fisikoen errentaren gaineko
zerga (PFEZ; gaztelaniaz Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF) dela
pentsatuko dugu. Zergen eta errentaren arteko harremana nolakoa den begi-bistakoa da: Y
igotzen bada, zergen balio osoa ere handitu egingo da; eta alderantziz.
2. gaian ikusi genuenez, zerga zuzenen bidez nazio errentaren (NE = Y) eta errenta pertsonal
erabilgarriaren (EPE = YE) arteko bereizketa egin genezake. Estatuak biltzen dituen zerga guztiak
zuzenak direla suposatzen badugu (eta TR = 0 dela gogoan izanik), honako ekuazioa lortuko
dugu:
YE = Y − TN = Y − tY + TR = Y – tY ⇒ Y E = (1 – t) Y
non (1 – t) horrek adierazten baitigu familiei modu erabilgarrian gelditzen zaien errentaren
proportzioa, zerga guztiak ordaindu eta gero.

4.1.2. Zer da politika fiskala?
Estatuak, nazio-mailako zenbait helburu ekonomiko lortzeko, gastu publikoei edota zergei
berariaz eta modu askean eragiten dizkien aldaketek gorpuzten dute politika fiskala. Helburu
ekonomiko nagusiak honako hauek izan ohi dira, besteak beste: enplegu-maila altua lortzea,
prezioen egonkortasuna bermatzea, hazkunde ekonomikoa sustatzea, eta herrialdearen
pagamendu balantza orekatzea. Oro har, politika fiskalaren bidez, gobernuak apropos parte
hartzen du jarduera ekonomikoan, ahalik eta azkarren enplegu osoko mailara iristeko eta prezioak
egonkor mantentzeko.
Politika fiskala John Maynard Keynes-en teoria ekonomikoekin lotu ohi da, gaur egun eredu
keynestar tradizionala deitzen zaionarekin, hain zuzen ere. Keynes-ek 1930eko hamarkadako
Depresio Handiari buruz eman zuen azalpenaren arabera, eskari agregatua ez omen zen nahikoa
(baxuegia ei zen). Egoera hartan ekonomiako prezioak eta soldatak zurrunak zirenez, Keynes-ek
kolokan jarri zuen ekonomialari klasikoen orduko ideia, hots, ekonomia modu automatikoan eta
azkarrean enplegu osoko mailarantz mugitzen zela zioen ideia. Keynes-en aburuz, gobernuak
mailaz maila aldaketak egin behar zituen eskari agregatua handitzeko eta, hartara, produkzioa eta
enplegua sustatzeko. Hau da, gobernuak egindako politika fiskala zen modurik aproposena
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beheraldiak moteltzeko eta, ondorioz, gorabehera ziklikoak baretzeko. Planteamendu horrek
arrakasta handia izan zuen, eta eredu keynestar tradizionala jaun eta jabe izan zen bai arlo
akademikoan bai politika ekonomikoaren arloan, mendebaldeko herrialde aurreratu guztietan,
1960ko hamarkadara heldu arte.
Politika ekonomikoaren neurriek ekonomiaren bilakaeran duten eragina deskribatzeko, hizkera
berezia erabiltzen da. Neurri ekonomiko hedatzaileak dira eskari agregatua eta, ondorioz,
BPGa handitzen duten neurriak. Eskari agregatua eta BPGa jaisten dutenak, berriz, neurri
ekonomiko murriztaileak dira. Neurri fiskalei dagokienez, zergen jaitsiera eta gastu publikoaren
igoera, adibidez, politika fiskal hedatzailearen bi neurri izango dira. Zergen igoera eta gastu
publikoaren jaitsiera, aldiz, politika fiskal murriztailearen bi adibide izango ditugu:
♣ Politika fiskal hedatzailea: G↑ edota t↓ ⇒ ↑EA ⇒ Y↑
♣ Politika fiskal murriztailea: G↓ edota t↑ ⇒ ↓EA ⇒ Y↓
a) Politika fiskala eta aurrekontu publikoa
Gobernuaren neurri fiskalak aurrekontu publikoan islatzen dira. Aurrekontu publikoa honako hau
da: herri-ogasunak ekitaldi ekonomiko bakoitzerako ―normalean urtebeterako― egiten duen
plan ekonomikoaren kontabilitate-adierazpena. Plan horretan jasotzen dira Estatuak aurreikusten
dituen diru-sarrera eta gastu guztiak. Plan hori Legebiltzarrean onartu behar izaten da lege baten
bidez.
Aurrekontu publikoak produkzioan/errentan eta produkzioak/errentak aurrekontu publikoan duten
eragina ulertze aldera, makroekonomiaren ikuspegitik begiratuta funtsezkoa da aurrekontusaldo efektiboa (ASef ikurrarekin adieraziko duguna) ezagutzea eta aztertzea. Gure ereduan,
aurrekontu-saldo efektiboa ondorengo hau izango da: sektore publikoaren diru-sarreren (zergen:
T) eta gastu osoen (sektore publikoak erosten dituen ondasunen eta zerbitzuen: G) arteko
diferentzia31:

ASef =

Diru-sarrera
publikoak

−

Gastu publiko
osoak

= T

− G

=

t·Y − Go

Diru-sarrera Gastu publiko
publikoak
osoak

Diferentzia (edo saldo) hori negatiboa baldin bada, hots, gastuak handiagoak badira diru-sarrerak
baino, defizit publikoa dago (Estatuak finantziazio beharra du). Aitzitik, saldoa positiboa bada,
hots, diru-sarrerak handiagoak badira gastuak baino, superabit publikoa dago (Estatuak
finantziazio ahalmena du):
● ASef > 0 baldin bada ⇒ T > G ⇒ superabit publikoa edo finantziazio ahalmena
● ASef < 0 baldin bada ⇒ T < G ⇒ defizit publikoa edo finantziazio beharra
● ASef = 0 baldin bada ⇒ T = G ⇒ aurrekontu orekatua
31

Gogoan izan TR = 0 suposatu dugula. Bestela, transferentziak ere, G bezala, gastutzat edo diru-irteeratzat hartu
beharko genituzke gobernuaren ikuspegitik.
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Begi-bistakoa denez, aurrekontu-saldo efektiboa ez da gobernuak aurrera daraman politika
fiskalaren araberakoa (eta, ondorioz, gobernuaren kontrolpekoak diren t eta Go aldagaien
menpekoa) soilik; horrez gain, gorabehera ziklikoen (Yren gorabeheren) araberakoa ere bada,
hots, produkzio- eta errenta-mailari (Yri) eragiten dion beste edozein faktoreren menpekoa ere
bada (faktore horiek, gainera, ez dira beti gobernuaren kontrolpekoak izaten: adibidez, inbertsio
pribatua eta kontsumo pribatua). Ikus dezagun aldagai horiek guztiek nola eragiten dioten
aurrekontu-saldo efektiboari:
► Tresna fiskalen eragina ASef-an:
a) Politika fiskal hedatzaile baten eragina (G↑ , t↓ ) ⇒ ∆ASef < 0

Defizita gehitzea edo
superabita murriztea

b) Politika fiskal murriztaile baten eragina (G↓ , t↑ ) ⇒ ∆ASef > 0

Defizita murriztea edo
superabita gehitzea

► Produkzio- eta errenta-mailaren (Y) eragina ASef-an:
a) Hedapenetan32

b) Atzeraldietan33

⇒

⇒

Y murrizten da

⇒ ∆ASef < 0

(adib., Ko↑ edo Io↑-ren eraginez)

⇒

∆ASef > 0

Y handitzen da

(adib., Ko↓ edo Io↓-ren eraginez)

Diru-bilketa fiskala
handitzen da

Diru-bilketa fiskala
murrizten da

Horrek esan nahi du, nahiz eta gobernuak ez aurrera eraman politika fiskalaren neurri zehatzik,
ASef aldatu egingo dela ekonomiaren berezko hazkundearen (edo jaitsieraren) eraginez, beti ere
zerga-tasa 0 ez bada. Izan ere, t = 0 baldin bada, ASef ez da produkzio- eta errenta-mailaren
menpekoa izango.
Horrela, beraz, bi faktore edo osagai bereiz ditzakegu aurrekontu publikoaren baitan: osagai
ziklikoa edo koiunturala, batetik, eta osagai estrukturala edo egiturazkoa, bestetik. Aurrekontu
publikoaren osagai ziklikoak adierazten du ziklo ekonomikoaren (Yren gorabeheren)
ondoriozkoa den defizita edo superabita. Osagai estrukturalak, ordea, politika fiskalaren ondorioz
―gorabehera ziklikoak albora utzita― diru-sarrera publikoen eta gastu publikoaren artean gerta
litezkeen diferentziek eragindako defizita edo superabita islatzen du (politika fiskalaren egiturari
berari dagokion defizita edo superabita bistaratzen du). Adibide baten laguntzaz ikus dezagun:
herrialde bateko ekonomia beheraldi batetik ateratzen denean eta enplegu osoko maila (YEO)
32

Hedapenetan, Y igotzen denez gero, gobernuak diru gehiago biltzen du zergen bidez eta, horrez gain, diru gutxiago
erabili ohi du laguntza sozialetan (adibidez, langabezia-aseguruak ematen). Ondorioz, aurrekontu-saldo efektiboa
hobetu egiten da.
33
Atzeraldietan, Y jaisten denez, gobernuaren diru-sarrera fiskalak murriztu egiten dira eta, gainera, eman beharreko
diru-laguntza sozialak (besteak beste, langabezia-asegurua) areagotu egiten zaizkio. Hartara, aurrekontu-saldo
efektiboa kaltetu egiten da.
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erdiesten duenean, aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa desagertu egiten da, eta osagai
estrukturala baino ez da gelditzen; osagai estruktural hori politika fiskalaren egituraren beraren
(transferentzien eta gastu publikoaren balioen) menpekoa da34.
b) Defizit publikoaren finantziazioa
Herrialde aurreratuetan, ongizate estatuari lotutako premien eraginez35, gobernuaren
aurrekontuetan urtero defizit publikoa nagusitu ohi da. Horrexegatik, defizit publikoaren
finantziazioa erronka itzela izan da (eta da) politika ekonomikoa diseinatzen duten agintarientzat.
Praktikan, defizit publikoa finantzatzeko hiru bide hauek erabil daitezke: 1) zergak igo, 2) dirua
sortu, edota 3) zor publikoa jaulki.
Zergak igotzea ez du begi onez ikusten gizarteak. Zenbait arazo ere ekar litzake horrek; adibidez,
zergak dezente igotzeak hazkunde ekonomikoa moteltzea eragin lezake, batik bat kontsumoa
gutxituko lukeelako. Dirua sortzeak, hurrengo bi gaietan (bereziki 6.ean) aztertuko dugunez, dirupolitika hedatzaile bat aurrera eramatea esan nahi du, eta horrek, oro har, inflazioa igoarazten du.
Gainera, gaur gaurkoz, erabat debekatuta dago praktika hori Eurogunean (eskumen hori
Europako Banku Zentralari baino ez dagokio, zeina gobernuekiko burujabea den). Beraz, defizit
publikoa finantzatzeko biderik arruntena zor publikoa jaulkitzea da.
Zor publikoa da gobernuak jaulki eta herritarren eskuetan dauden bono edo titulu guztien balioa
(Letras del Tesoro, Bonos del Estado, Obligaciones del Estado eta horrelakoen balioa, alegia).
Testuinguru horretan, bono edo titulu publikoa honela definituko dugu: gobernuak herritarrari
egiten dion promesa, etorkizunean (epemuga iristean) diru kantitate jakin bat ordainduko diola.
Zor publikoa hazi egiten da defizit publikoa igotzen denean, eta murriztu egin ohi da superabit
publikoarekin. Dena dela, zor publikoaren bilakaerak ez du soilik adierazten defizit edo superabit
publiko handiagoa dagoenik; gobernuak tituluen jabe diren herritarrei ordaindu behar dizkien
interesen gorabeherak ere adierazten ditu.

4.1.3. Zergen eragina produkzio- eta errenta-mailan
a) BPGaren determinazioa zergekin
Aurreko gaian kontsumo-funtzioa K = Ko + cY zen, zergarik ez izatera, nazio errenta (Y) eta
errenta pertsonal erabilgarria (YE) bat zetozelako: Y = YE. Hemendik aurrera, ordea, errentaren
gaineko zerga zuzena existitzen denez gero (t), kontsumo-funtzioa beste modu honetara agertuko
dugu:
K = Ko + c YE ⇒ K = Ko + c (1 – t) Y
YE
34

Aurrekontu publikoaren osagai estrukturalari enplegu osoko aurrekontu-saldoa (ASEO) ere deitu ohi zaio; izan ere,
gobernuaren aurrekontu-saldoa zein izango litzatekeen islatzen digu baldin eta enplegu osoko egoera ekonomikoan
bageunde: ASEO = t·YEO – G. Aurrerago ikusiko dugu, adibide baten laguntzaz, nola kalkula daitezkeen aurrekontu
publikoaren osagai ziklikoa eta estrukturala.
35
Ongizate Estatua aipatzen dugunean, honako hau adierazi nahi dugu: Estatu horrek gutxieneko ongizate-maila edo
bizi-kalitatea ziurtatu nahi diela herritar guztiei, xede horretara hainbat laguntza eta gizarte-zerbitzu bideratuz:
pentsioak, langabezia-asegurua, hezkuntza publikoa, osasun-sistema publikoa eta abar.
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Nazio errentaren (Yren) alboan dagoen koefiziente berria c(1 – t) da orain, eta zergak ordaindu
osteko kontsumorako joera marjinala adierazten du36. Balio hori kontsumorako joera marjinala
baino baxuagoa denez [c(1 – t) < c], zerga-tasak (t horrek) murriztu egiten du errenta-maila
bakoitzean familiek egin nahi duten kontsumoa (normala denez, zergak ordaindu ostean familien
errenta pertsonal erabilgarria murriztu egiten da). Beheko irudi grafikoari erreparatuz gero,
nabarmen ohartuko gara t-ren eraginez kontsumo-funtzioaren lerroa beherantz lekualdatzen dela
(baina ez modu paraleloan, ardatz bertikalean finkatuta beherantz biratuz baizik). Hau da, zergen
ondorioz kontsumo-funtzioa lauagoa (malda gutxiagokoa) da, zergarik gabeko ekonomia bateko
kontsumo-funtzioa baino:
K
Kontsumo autonomoa (Ko)
berbera da zergekin eta
zergarik gabe; ondorioz, bi
lerroak ardatz bertikaleko
puntu beretik abiatzen dira.
Hala
ere,
kontsumofuntzioaren malda txikiagoa
da zergekin.

K = Ko + c Y

(zergarik gabe)

K’ = Ko + c (1 – t) Y

(zergekin)

Ko
Y = BPG erreala

Kontsumoarekin bezala, eskari agregatuarekin ere beste horrenbeste gertatzen da:
♦ Zergarik gabe: EA = K + I = Ko + Io + c Y
♦ Zergekin: EA’ = K’ + I = Ko + Io + c (1- t) Y

EA’ (zergekin) < EA (zergarik gabe)

Eskari agregatua murrizte horrek orekako produkzio- eta errenta-mailari ere eragingo dio,
txikiagotu egingo baitu:
45º

EA

EA = Ko + Io + c Y

(zergarik gabe)

O
EA’ = Ko + Io + c (1 – t) Y

(zergekin)

O’
Ko + Io

Y*’

Y*

Y = BPG erreala

YEO

Beheraldi-tartea:
YEO eta Y*’-ren arteko diferentzia
36

Zergak ordaindu osteko kontsumorako joera marjinal horrek ondorengoa esan nahi du: errenta 1 euro gehitzen
denean, t euro Estatuak jasotzen dituela zerga moduan, eta familien eskuetara iristen diren (1 – t) euroetatik c
zatia bakarrik bideratzen dutela kontsumora.
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Nola kalkula genezake, modu matematikoan, oreka berriko (O’-ko) produkzio- eta errenta-maila?
Aurreko gaian bezala, errenta-gastuaren ikuspegia erabiliz (kasu honetan Y = EA’ eginez), osagai
bakoitza eskari agregatu berrian ordezkatuz:
Orekan: EA’ = Y

⇒ Ko + Io + c (1 – t) Y = Y

⇒ Ko + Io = Y − c (1 – t) Y
Y* =

⇒

⇒ Ko + Io = [1 − c (1 – t)] Y ⇒

1
(Ko + Io)
1 − c (1 − t)

Oreka berriko Y*-ren formula horrek aurreko gaian ikusitakoaren itxura oso antzekoa du. Alde
bakarra honako hau da: lehen kontsumorako joera marjinala (c) ipintzen genuen lekuan orain c(1
– t) ipini behar dugula, hots, zergak ordaindu osteko kontsumorako joera marjinala.
Adibidea:
Honako datu hauek kontuan izanik (K = 100 + 0,8YE, I = 50 eta t = 0,25), kalkula ditzagun:
a) zergak ordaindu osteko kontsumorako joera marjinala
b) orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*)
c) gobernuaren zerga bilketa (T)
d) familien errenta pertsonal erabilgarria (YE)
e) orekan, eskari agregatuaren deskonposaketa bere osagaietan
Eta konpara dezagun Y*-ren balioa aurreko gaian lortu genuen balioarekin (zergarik gabe, hots,
K = 100 + 0,8 YE eta I = 50 funtzioekin soilik).
Ebazpena:
a) Zergak ordaindu osteko kontsumorako joera marjinala:
100 €-tik gobernuak 25 xurgatzen ditu zerga
eran. Familiek 75 € poltsikoratzen dituzte, eta
horietatik 60 € kontsumitu.

c(1 – t) = 0,8 (1 – 0,25) = 0,8 x 0,75 = 0,6
b) Orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*):
Orekan: Y = EA ⇒

Y* =

1
1
(Ko + Io) =
(100 + 50)
1 − 0,8(1 − 0,75)
1 − c(1 − t)

⇒

Y* =

1 (150) = 1 (150) = 2,5 x 150 = 375
1 − 0,6
0,4

c) Gobernuaren zerga-bilketa (T):

Aurreko gaian
(t-rik gabe),
Y* = 750 zen.

T = t .Y* = 0,25 x 375 = 93,75

d) Familien errenta pertsonal erabilgarria (YE):

YE = Y* – T = 375 – 93,75 = 281,25
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e) Orekan, eskari agregatuaren deskonposaketa bere osagaietan:
Y* = EA = K + I = 375

■ Kontsumoa: K = Ko + cYE = 100 + 0,8(281,25) = 325
■ Inbertsioa: I = 50

b) Inbertsioaren biderkatzailea: zenbaki bidezko adibide bat eta adierazpen matematikoa
Zergak daudenean, eskari agregatuaren atal autonomoaren (hots, Ko edota Io-ren) edozein
aldaketak efektu biderkatua eragingo du produkzio- eta errenta-mailan; baina zergen eraginez
efektu biderkatu hori motelagoa edo leunagoa izango da. Froga dezagun zenbaki bidezko adibide
batekin.
Konparazioa egin ahal izateko, har dezagun aurreko gaiko adibide berbera: hots, demagun
etxetresna elektrikoak egiten dituen enpresa batek (FAGOR enpresak, adibidez) milioi bat euro
inbertitzen dituela fabrika bat eraikitzeko eta martxan jartzeko (∆I = 1.000.000 €). Aurreko gaian
bezala, demagun orain ere kontsumorako joera marjinala 0,8 dela (c = 0,8), baina orain 0,25eko
zerga-tasa barneratuko dugu (t = 0,25). Bi parametro horiek (c eta t, alegia) eta inbertsioaren
hasierako gehikuntza kontuan izanik, erraz egin genezake efektu biderkatzailearen azterketa
urratsez urrats:
1. urratsa:
FAGOR enpresak egindako inbertsioaren eraginez, ekonomiako produkzio- eta errenta-maila
milioi bat euro haziko da hasieran, bat-batean: ∆Y1 = ∆I = 1.000.000 €.
Baina prozesua ez da eteten; hurrengo urratsetan zeharkako efektua (kontsumo induzituaren
bidezkoa) garatuko da.
2. urratsa:
Sortu berri den milioi bat euroko errenta horretatik Estatuak % 25 bilduko du zergen bidez
(250.000 €), eta gainerako 750.000 euro familien eskuetara iritsiko dira; familiek 750.000 euro
horien % 80 kontsumora bideratuko dute (∆K1= c ∆ Y1E = 0,8 · 750.000 = 600.000 €). Hortaz, 2.
urrats honetan ekonomiako produkzio- eta errenta-maila 600.000 € igoko da: ∆Y2 = 600.000 €.
3. urratsa:
Aurreko urratsean sortutako 600.000 euroko errentatik Estatuak % 25 zergetan jasoko du
(150.000 €) eta beste % 75 familiek poltsikoratuko dute (450.000 €). Dirutza horren % 80
kontsumoan xahutuko dute berriz ere (∆K2 = c ∆ Y2E = 0,8 · 450.000 = 360.000 €). Urrats
honetako produkzio- eta errenta-mailaren igoera, beraz, 360.000 eurokoa da; hau da: ∆Y3 =
360.000 €.
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4. urratsa:
Urrats honetan prozesua errepikatu egingo da atzera. Aurreko urratsean sortutako 360.000 euroko
errentatik, Estatuak % 25 (90.000 €) zerga moduan xurgatu ondoren, familiei % 75 (270.000 €)
besterik ez zaie iritsiko, eta dirutza horren % 80 (216.000 €) kontsumora zuzenduko dute (hau da,
∆K3 = c ∆ Y3E = 0,8 · 270.000 = 216.000 €). Ekonomiako produkzio- eta errenta-maila, hortaz,
216.000 € haziko da: ∆Y4 = 216.000 €.
Prozesu horrek aurrera segituko du, errenta gero eta gutxiago gehituz. Azken efektua edo behin
betikoa (∆YOSOA) lortuko dugu urrats guztietan gertatu diren gehikuntzak batuz:

∆YOSOA (zergekin) = ∆Y1 + ∆Y2 + ∆Y3 + ∆Y4 +............ ⇒

∆YOSOA (zergekin) = 1.000.000 + 600.000 + 360.000 + 216.000 + .....
Gogora dezagun errentaren gehikuntzen sekuentzia nolakoa zen aurreko gaian, zergarik ez
zegoelarik:

∆YOSOA (zergarik gabe) = ∆Y1 + ∆Y2 + ∆Y3 + ∆Y4 +............ ⇒

∆YOSOA (zergarik gabe) = 1.000.000 + 800.000 + 640.000 + 512.000 + .....
Bi sekuentziok alderatuz gero, begi-bistakoa da zergen eraginez efektu biderkatzailea moteldu
egin dela.
Biderkatzailearen formula matematikoa kalkulatzeko, orekako soluziotik abiatuko gara eta
inbertsioa aldatu egingo dugu (∆I):
Y* =

1
(Ko + Io)
1 − c (1 − t)

⇒

⇒

∆I gertatzen bada:

1
∆Y
=
1 − c (1 − t)
∆I

mI =

⇒

∆Y =

1
∆I
1 − c (1 − t)

⇒

1
1 − c (1 − t)

Inbertsioaren biderkatzailearen formula berriak argiro bistaratzen du nola errentaren gaineko
zergak (t horrek) efektu biderkatzailearen balioa murriztu egiten duen. Hots:

mI (zergekin)

=

1
1 − c (1 − t)

< mI (zergarik gabe)
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=

1
1− c

Aurreko adibideetako datuak baliatuta, hona hemen zenbait ondorio esanguratsu:
► c = 0,8 izanik ⇒

mI =

1
1
=
= 5
1− c
1 − 0,8

► c = 0,8 eta t = 0,25 izanik ⇒

mI =

1
1
1
=
=
= 2,5
1 − c (1 − t) 1 − 0,8 (1 − 0,25) 1 − 0,6

Ekonomiako errentaren gaineko batez besteko zerga-tasa 0,25 denean, inbertsioa milioi bat euro
igotzeak, prozesu biderkatzailea bukatzean, 2.500.000 euroko gorakada eragingo dio produkzioeta errenta-mailari. Horrek esan nahi du hasierako milioi bete euroek, efektu biderkatzailearen
bidez (zeharka), 1.500.000 euroko kontsumo induzitua eragingo dutela37:

∆K = ∆Y − ∆I = 2.500.000€ − 1.000.000€ = 1.500.000 €
Erraz froga daiteke ekonomiako zerga-tasa (t) igotzen denean, biderkatzailea txikiagoa izango
dela, eta alderantziz. Beste hitz batzuk erabilita, errentaren zenbat eta ehuneko handiagoa
xurgatzen duen Estatuak zergetan, orduan eta txikiagoa izango da gorabehera ekonomikoek
eragiten duten kontsumo induzitua:

► c = 0,8 eta t = 0,4 izanik ⇒ mI =

1
1
1
1
=
=
=
= 1,92
1 − c (1 − t) 1 − 0,8 (1 − 0,4) 1 − 0,48 0,52

► c = 0,8 eta t = 0,5 izanik ⇒ mI =

1
1
1
1
=
=
=
= 1,66
1 − c (1 − t) 1 − 0,8 (1 − 0,5) 1 − 0,4 0,6

► c = 0,8 eta t = 0,6 izanik ⇒ mI =

1
1
1
1
=
=
=
= 1,47
1 − c (1 − t) 1 − 0,8 (1 − 0,6) 1 − 0,32 0,68

c) Errentaren gaineko zerga, egonkortzaile automatiko gisa

Ikusten ari garenez, zergak gobernuaren eskuetan dauden tresnak dira, hark nahi duen politika
fiskala berariaz eta modu askean betearazteko. Izan ere, zergak gobernuaren kontrolpekoak dira,
eta gobernuak balia ditzake politika ekonomikoaren helburuak lortzeko. Nolanahi ere, funtzio
horrez gain, zergek bestelako eragin pasibo edota isileko bat ere badute jarduera ekonomikoan.
Legebiltzarrak politika ekonomikoaren neurri konkreturik onartu behar izan gabe, errentaren
gaineko zergak (t-k) berez eta era automatikoan lortzen du BPGaren gorabeherak moteltzea eta,
hala, ekonomia egonkortzea. Hori dela eta, adituek esan ohi dute errentaren gaineko zergak,
politika fiskalaren tresnak izateaz gain, ekonomiaren egonkortzaile automatikoak ere badirela38.
37

Kontsumo induzitu oso hori, jakina, urrats bakoitzean sortzen den kontsumo-gastu guztien batura da: ∆KOSOA =
∆K1 + ∆K2 + ∆K3 + .... = 600.000 + 360.000 + 216.000 + …. = 1.500.000 €.
38
Gogoan izan egonkortze-politikei buruz 1. gaian esan genuena.
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Hona hemen nola funtzionatzen duen zergen efektu egonkortzaileak. Errenta asko hazten denean
(hedapen ekonomikoetan kasu), Estatuak zerga gehiago biltzen ditu eta, hori dela medio,
kontsumo-gastua motelago hazten da. Bestalde, errenta-maila baxua denean (atzeraldi
ekonomikoetan, adibidez), Estatuak zerga gutxiago biltzen ditu eta, ondorioz, kontsumo-gastua
ez da hainbeste murrizten. Oro har, egonkortzaile automatiko batek ekidin egiten du garai
txarretan kontsumoa asko gutxitzea eta garai onetan kontsumoa asko haztea39. Hots, ziklo
ekonomikoa leundu egiten da egonkortzaile automatikoen bitartez (funtzio antiziklikoa dute,
alegia).

4.1.4. Gastu publikoaren eragina produkzio- eta errenta-mailan
a) BPGa zehaztea zergekin eta gastu publikoarekin
Gastu publikoa gure ereduan eranstean, eskari agregatu berria honako osagai hauek gorpuztuko
dute: EA’ = K + I + G. Irudi grafikoan, Estatuaren erosketa horiek (G = Go) EA lerroa gorantz
lekualdatzen dute modu paraleloan (inbertsio autonomoa edota kontsumo autonomoa gehitzean
bezala, hain zuzen ere). Gastu publikoaren eragin makroekonomikoa adierazteko era horrekin
bistaratu nahi dugu eragin berdina dutela ekonomiako eskari agregatuan gobernuak egiten duen
euro bateko gastuak (G) eta enpresek egindako euro bateko gastuak (I) nahiz familiek egindako
euro bateko gastuak (K)40.
Sektore publikoa daukan ekonomia bateko orekako produkzio- eta errenta-maila aurkitzeko,
eskari agregatu berriaren lerroak (EA’ lerroak) eta 45º-ko angelua osatzen duen lerroak elkar
ebakitzen duten puntura jo behar dugu (O’ puntura, alegia):
45º

EA

EA’= Ko + Io + Go + c (1 – t) Y

O’
Ko + Io + Go

EA = Ko + Io + c (1 – t) Y

(zergekin eta gastu
publikoarekin)

(zergekin baino ez)

O

Ko + Io

Y*

Y

Y*’

Jakina denez, eskari agregatuan gastu handiagoa txertatu dugunez, orekako produkzio- eta
errenta-maila igo egiten da. Oreka berriko formula matematikoa kalkulatzeko, gastu publikoaren
balioa eskari agregatuaren barruan sartu beharko dugu:
39

Errentaren gaineko zergak ez ezik, errentaren araberakoak diren transferentziak ere (langabezia-asegurua eta dirulaguntza sozialak, esaterako) egonkortzaile automatikoak dira: atzeraldietan transferentzia horiek ugaldu egiten dira
modu automatikoan (familien YE asko ez gutxitzen lagunduz); hedapenetan, ordea, gutxitu egiten dira.
40
Ekonomiako EAk eta, ondorioz, produkzio- eta errenta-mailak jasotzen duten eraginari dagokionez, berdin da
automobil bat gobernuak (G), enpresa pribatu batek (I) edo familia batek (K) erosten duen. Hiru kasuetan ere
gastuaren balioa berbera da.
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Orekan: EA’ = Y ⇒ K + I + G = Y ⇒ Ko + Io + c (1 – t) Y + Go = Y ⇒
⇒ Ko + Io + Go = Y − c (1 – t) Y
Y* =

⇒ Ko + Io + Go = [1 − c (1 – t)] Y ⇒

1
(Ko + Io + Go)
1 − c (1 − t)

Orekari dagokion formularen eskema edo itxura ez da apenas aldatu. Orain, osagai berria (Go)
ekonomiako gastu autonomo osoa biltzen duen parentesian barneratuko dugu (Ko eta Io-rekin
batera).
Adibidea:

Demagun honako datu hauek ditugula (aurreko adibidekoak dira, Gren balio berria gehituta):
K = 100 + 0,8YE, I = 50, t = 0,25, G = 100. Kalkula ditzagun:
a) orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*)
b) gobernuaren zerga-bilketa (T)
c) ekonomiako aurrezki-maila (S)
d) orekan, eskari agregatuaren deskonposaketa bere osagaietan
e) aurrekontu publikoa (ASef)
f) aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa (edo koiunturala) eta osagai estrukturala, baldin
eta enplegu osoko produkzio- eta errenta-maila 1.125 bada (YEO = 1.125)41
Eta konpara dezagun kasu honetan lortutako Y*-ren balioa aurreko adibideko balioarekin.
Ebazpena:

a) Orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*):
Orekan: Y = EA ⇒

Y* =

1
1
(Ko + Io + Go) =
(100 + 50 + 100)
1 − 0,8(1 − 0,75)
1 − c(1 − t)

⇒

Y* =

1
(250) = 1 (250) = 2,5 x 250 = 625
1 − 0,6
0,4

b) Gobernuaren zerga-bilketa (T): T = t .Y* = 0,25 x 625 = 156,25

Aurreko adibidean
(Grik gabe),
Y* = 375 zen.

Aurreko adibidean (Grik
gabe), T = 93,75 zen.

c) Ekonomiako aurrezki-maila (S):
S = So – sYE = –Ko + (1 – c)(1 – t)Y = –100 + 0,2(0,75)Y = –100 + 0,15Y
41

Aurrekontu publikoaren osagai estrukturala ASEO = t·YEO – G eginez kalkulatzen da. Bestalde, osagai koiunturala
edo ziklikoa kalkulatzeko, kenketa bat baino ez da egin behar: ASzik = ASef – ASEO.
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Aurrezki-funtzioan Y* ordezkatuz: S = –100 + 0,15x625 = –6,25

Aurrezkia negatiboa da,
kontsumoa handiagoa delako
YE baino

d) Orekan, eskari agregatuaren deskonposaketa bere osagaietan:
Y* = EA = K + I + G = 625
■ Kontsumoa: K = Ko + cYE = Ko + c(Y* – tY*) = 100 + 0,8(625 – 0,25x625) = 475
■ Inbertsioa: I = 50
■ Gastu publikoa: G = 100
YE = 468,75

e) Aurrekontu publikoa (ASef):
Superabit publikoa

ASef = T – G = 156,25 – 100 = 56,25

f) Aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa (edo koiunturala) eta osagai estrukturala, baldin eta
enplegu osoko produkzio- eta errenta-maila 1.125 bada (YEO = 1.125):
Badakigu ASef = 56,25 dela (superabit publikoa):
■ Osagai estrukturala: ASEO = tYEO – Go = 0,25x1.125 – 100 = 181,25
Superabit horrek adierazten du sarrera publikoen (T) eta gastu publikoen (G) artean egiturazko desoreka
bat dagoela; hots, politika fiskalaren egitura superabitarioa dela, berez.

■ Osagai ziklikoa edo koiunturala: ASzik = ASef – ASEO = 56,25 – 181,25 = – 125
Aurrekontu saldoaren osagai ziklikoa defizitarioa da; horrek esan nahi du ekonomian nolabaiteko
beheraldi-tartea dagoela (Y* < YEO ) eta, ondorioz, gobernuak eskuratzen dituen diru-sarrera fiskalak ez
direla enplegu osoko egoeran bilduko lituzkeenak bezain handiak.

b) Gastu publikoaren biderkatzailea: adibide bat
Lehenago esana dugunez, efektu berbera eragiten dio produkzio- eta errenta-mailari gastu
publikoaren euro gehigarri batek (∆G = 1 €), inbertsioaren euro gehigarri batek (∆I = 1 €) edo
kontsumoaren euro gehigarri batek (∆K = 1 €). Horrek esan nahi du gastu publikoaren
biderkatzailea (mG), inbertsioarena (mI) eta kontsumo autonomoarena (mKo) berdinak direla. Hau
da:
Y* =

1
(Ko + Io+ Go)
1 − c (1 − t)
⇒

1
∆Y
=
∆G
1 − c (1 − t)

⇒
⇒

∆G gertatzen bada:
mG =

1
1 − c (1 − t)
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∆Y =

1
∆G ⇒
1 − c (1 − t)

Eta begi-bistakoa denez: mG = mI = mKo =

1
1 − c (1 − t)

Aurreko adibideari berriro helduz, KJMj = 0,8 eta t = 0,25 direnez gero, biderkatzailea 2,5 izango
da. Hots, gastu publikoa milioi bat euro handituko balitz, BPGa 2,5 milioi euro igoko litzateke.
Azken batean, gastu publikoaren biderkatzaileak inbertsioarenak eta kontsumo autonomoarenak
bezala funtzionatzen du42.

Aldameneko grafikoak argi
erakusten du G milioi bat
euro gehitzeak nola eragiten
dion produkzio- eta errentamailari, biderkatzailea 2,5
baldin bada:

45º

EA

EA’ = Ko + Io + G1

EA = K + I + Go

O’
Ko + Io + G1

∆G = 1 milioi €

O

Ko + Io+ Go

∆Y = 2,5 milioi €

Y*

Y

Y*’

Adibidea:
Demagun aurreko adibidean (K = 100 + 0,8YE, I = 50, t = 0,25, G = 100), enplegu osoko
produkzio- eta errenta-mailak 1.125 izaten jarraitzen duela (YEO = 1.125):
a) Gobernuak zenbat handitu beharko du gastu publikoa, ekonomia YEO mailara
igoarazteko?
b) Nola eta zenbat aldatuko da aurrekontu publikoa, G igotzeak Yn duen efektu
biderkatzailea kontuan izanda?
c) Nola aldatuko dira aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa (koiunturala) eta estrukturala,
gobernuak politika fiskal hedatzaile hori aurrera eraman ondoren?

Ebazpena:
a) Gobernuak zenbat handitu beharko du gastu publikoa, ekonomia YEO mailara igoarazteko?
Y* = 625

Beheraldi-tartea: YEO – Y* = 500

YEO = 1.125

Beraz, YEO eskuratzeko, ekonomiako produkzio- eta errenta-maila 500 euro igo beharko
litzateke, eta ∆Y = 500 lortzeko, zenbat aldatu beharko du gobernuak gastu publikoa?
1
1
1
1
=
=
=
= 2,5
■ mG =
1 − c(1 − t) 1 − 0,8(1 − 0,25) 1 − 0,6 0,4

42

Hori dela eta (hots, inbertsioaren, kontsumo autonomoaren eta gastu publikoaren biderkatzailea bat bera denez
gero), aurrerantzean m hizkia erabiliko dugu hiruretako edozein izendatzeko. Hau da, m hizki horrek adieraziko digu
zein den ekonomiako biderkatzailea.
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■ ∆Y = mG . ∆G ⇒ ∆G =

∆Y
500
=
= 200
2,5
mG

Gobernuak gastu publikoa 200 euro hazi beharko luke (Go = 100etik G1 = 300era), neurri fiskal hedatzaile
horri esker produkzio- eta errenta-maila 500 euro haztea lortuko bailuke (efektu biderkatzailea 2,5 delako)
eta, hartara, ekonomia hori enplegu osoko mailara helduko bailitzateke.

b) Nola eta zenbat aldatuko da aurrekontu publikoa, G igotzeak Yn duen efektu biderkatzailea
kontuan izanda?

■ ∆ASef = ∆T – ∆G = t∆Y – ∆G = 0,25x500 – 200 = –75
▶ Lehen: ASef = tY* – Go = 0,25x625 – 100 = 56,25
▶ Orain: ASef’ = tYEO – G1 = 0,25x1.125 – 300 = –18,75

Aurrekontu publikoa 75 euro jaitsi da
(aurreko 56,25 euroko superabit
publikotik oraingo 18,75 euroko
defizitera). Jaitsiera hori logikoa da,
gobernuaren gastu publikoa 200 euro
igo baita, eta zerga-bilketa 125 euro
baino ez delako hazi.

c) Nola aldatuko dira aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa (koiunturala) eta estrukturala,
gobernuak politika fiskal hedatzaile hori aurrera eraman ondoren?
■ Osagai estruktural berria: ASEO’ = tYEO – G1 = 0,25x1.125 – 300 = –18,75
Beraz, zenbat aldatu da lehendik:
▶ ∆ASEO = t∆YEO – ∆G = 0,25x0 – 200 = –200
edo
▶ ∆ASEO = ASEO’ – ASEO = –18,75 – 181,25 = –200

Politika fiskal hori defizitarioa da
berez, egituraz (enplegu osoko
mailan ere AS negatiboa delako). G
igotzearen eraginez, ASren osagai
estrukturalak superabitarioa izateari
utzi dio eta defizitean murgildu da.

■ Osagai zikliko berria: ASzik’ = ASef’ – ASEO’ = –18,75 – (–18,75) = 0
Beraz, zenbat aldatu da lehendik:
▶ ∆ASzik = ∆ASef – ∆ASEO = –75 – (–200) = 125
edo
▶ ∆ASzik = ASzik’ – ASzik = 0 – (–125) = 125
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Enplegu osoko mailan, definizioz
aurrekontu publikoak ez dauka osagai
ziklikorik. G igotzearen eraginez, Y
ere igo egin da eta, ondorioz,
gobernuaren zerga-bilketa 125 euro
hazi da.

4.1.5. Errentaren fluxu zirkularra, hiru sektore dituen ekonomian (familiak,
enpresak eta gobernua)
Eskari agregatua
EA = K + I + G

Produkzio
osoa (Y)

Gastu
publikoa (G)
Planeatutako
inbertsioa (I)

Finantza
merkatua

Kontsumoa (K)

Aurrezkia (S)

FAMILIAK
ENPRESAK

GOBERNUA

Errenta
totala (Y)

Errenta erabilgarria
(YE = Y - T)

Zergak (T)

4.2. BPG zehaztea ekonomia ireki batean
4.2.1. Kanpo-eskari garbia edo esportazio garbiak
a) Esportazioei eta inportazioei buruzko hipotesiak edo sinplifikazioak
Gaur egun munduko edozein herrialde aurreratuk merkataritza-harremanak dituenez gainerako
herrialdeekin, ezinbestekoa zaigu esportazioek eta inportazioek produkzio- eta errenta-mailari
nola eragiten dioten ulertzea43. Jarraian ikusiko dugunez, gure ereduan bi hipotesi edo
sinplifikazio erantsiz erraz ulertuko dugu kanpo-sektoreak nola eragiten dion BPGari epe
laburrean.

43

Azpiatal honetan eredu keynestarra ekonomia ireki batean aztertuko dugu. Orain arte egin dugun azterketa
ekonomia itxi bati buruzkoa izan da, kanpoko sektorearekin (atzerritarrekin) harreman ekonomikorik ez duen
herrialde bati buruzkoa, alegia.
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● Herrialde

baten esportazioak (X) bi faktoreren menpekoak dira nagusiki:
(1) Atzerriko herrialdeetako produkzioaren edo errentaren menpekoak; atzerriko
herrialdeak zenbat eta gehiago hazten diren, orduan eta ondasun eta zerbitzu gehiago
erosten dizkiote gure herrialdeari (hots, gure esportazioak igo egiten dira).
(2) Gure herrialdearen barneko prezioen eta atzerriko prezioen bilakaeren arteko aldearen
menpekoak; izan ere, gure herrialdearen barneko prezioak baxuagoak badira
atzerrikoak baino, gehiago salduko dugu atzerrira, hau da, gehiago esportatuko dugu;
eta alderantziz.

Gure ereduan prezio guztiek konstante dirautela pentsatzen ari gara (epe laburreko azterketa
egiten ari baikara) eta, eredua ahalik gehien sinpletzeko asmoz, esportazioak autonomoak edo
konstanteak direla esango dugu. Hau da, gure ondasun eta zerbitzu nazionalen kanpo-eskaria
balio jakin bat da, finkoa, gure errentarekiko independentea:
X = Xo
● Herrialde

baten inportazioak (N) ere bi faktoreren menpekoak dira funtsean:
(1) Herrialde horretako produkzioaren edo errentaren menpekoak; gure herrialde barneko
produkzioa edo errenta zenbat eta handiagoa izan, orduan eta ondasun eta zerbitzu
gehiago erosiko ditugu atzerrian.
(2) Herrialde barneko prezioen eta atzerriko prezioen arteko aldaketen menpekoak; aldaketa
horien diferentziak erabakiko du atzerritik ondasun eta zerbitzu gehiago edo gutxiago
erosi (inportatu) nahi dugun.

Prezio konstanteekin ari garenez, inportazioak gure herrialdearen barneko produkzio- eta errentamailaren araberakoak izango dira. Hau da, gure ereduan suposatuko dugu errenta igotzen denean
bakarrik haziko direla inportazioak:
N=nY
non n proportzio bat den (0 < n < 1), inportatzeko joera marjinala (IJMj) deritzona. IJMj-k
adierazten du nazio errenta (Y) euro bat gehitzen denean ehuneko zenbat (euro gehigarri horren
zein zati) inportatzen den. Modu orokorragoan esanda, IJMj-k islatzen du inportazioak zenbat
gehitzen diren, errenta igotzen den bakoitzean. Ikuspegi matematikotik begiratuta:
IJMj =

∆N
= n
∆Y

Gure ereduan, inportatzeko joera marjinala (IJMj edo n) barneratzen dugunean lortuko dugu
“zergak ordaindu osteko kontsumorako joera marjinala barneko ondasunetan eta zerbitzuetan”
deritzana. Hori kalkulatzeko, n kendu egingo diogu c(1 – t)-ri, hau da, c(1 – t) – n lortuko dugu.
Ikus dezagun, adibide baten laguntzaz, zer esan nahi duen. Demagun c = 0,8, t = 0,25 eta n = 0,1
direla. Kopuru horiek adierazten dute BPGa euro bat handitzen den bakoitzean, familien
poltsikoetara 0,75 euro iristen dela (euro baten % 75, alegia), eta familiek horietako 0,6 euro
kontsumoan gastatzen dutela (0,75 euroren % 80); baina 0,6 euroko kontsumo-gastu horretatik
0,1 euro atzerriko ondasunak eta zerbitzuak erosteko ―inportatzeko― erabiltzen da (euro baten
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% 10), eta gainerakoa (0,5 euro) herrialde barneko ondasunen eta zerbitzuen kontsumora
bideratzen da. Ondorioz, “zergak ordaindu osteko kontsumorako joera marjinala barneko
ondasunetan eta zerbitzuetan” 0,5 da.
c = 0,8
t = 0,25
n = 0,1
●

c (1 – t) – n = 0,8 (1 – 0,25) – 0,1 = 0,8 · 0,75 – 0,1 = 0,6 – 0,1 = 0,5

Esportazio garbia edo kanpo eskari garbia (XN)44 esportazioen eta inportazioen arteko
diferentzia da. Horrela, gure hipotesien arabera, esportazio garbiak honela definituko ditugu:
XN = X – N ⇒ XN = Xo – n Y
Esportazioen (X) eta inportazioen (N) balioak emanda, hiru kasu bereiz daitezke:
 Esportazioak handiagoak badira inportazioak baino (X > N), atzerritarrekin dugun
merkataritza-saldoak superabita izango du eta XN positiboa izango da. Produkzio- eta
errenta-maila baxua denean gertatuko da hori.
 Esportazioak eta inportazioak bat badatoz (X = N), atzerritarrekin dugun merkataritzasaldoa nulua izango da (XN = 0). Kasu horretan esango dugu kanpo-kontuak orekatuta
dauzkagula, atzerritarrei erosten diegunak atzerritarrek erosten digutenak bezainbeste
balio baitu.
 Esportazioak txikiagoak badira inportazioak baino (X < N), XNren balioa negatiboa
izango da eta, ondorioz, gure ekonomiak defizita izango du kanpo merkataritza-saldoan.
Kasu hori ohikoa izaten da errenta-maila altua denean.

Esportazioek eta inportazioek produkzio- eta errenta-mailari eragingo diote, kanpo eskari garbia
baldintzatzen duten heinean (izan ere, jarraian ikusiko dugunez, kanpo eskari garbia EAren
osagaia da). Esportazioak igotzeak herrialde barnean ekoitzitako ondasunak eta zerbitzuak
igotzea dakar (kanpo-saldoa hazi egiten da: superabita igo edo defizita murriztu egiten da).
Aitzitik, inportazioak hazteak esan nahi du gure herrialdeak erosten dituen ondasun eta zerbitzu
atzerritarrak igo egiten direla (kanpo-saldoa jaitsi egiten da: superabita murriztu edo defizita
areagotu egiten da). Izan ere, kanpotik ondasunak eta zerbitzuak inportatzen direnean, herrialde
barneko ondasunen eta zerbitzuen eskaria jaitsi egiten da.

4.2.2. BPGa zehaztea kanpo-sektorearekin
Gure ereduan esportazioak eta inportazioak barneratzean, eskari agregatuak bi atal erakutsiko
ditu: barne-eskaria (BE), kontsumoak, inbertsioak eta gastu publikoak osatzen dutena, batetik, eta
kanpo-eskari garbia (XN), esportazioen eta inportazioen arteko saldoak osatzen duena, bestetik.
Hortaz, K, I eta Grekin batera, X eta N ere eskari agregatuaren osagaiak dira45:
44

Esportazio garbiak ezagunak dira beste izen batekin ere: kanpo merkataritza-saldoa.
Ez dira nahastu behar EAren osagaiak eta EAren determinanteak. EAren osagaiak honako bost hauek dira: K, I, G,
X eta N. EAren determinanteak, ordea, osagai horien balioan eragiten duten edota eragin dezaketen aldagai guztiak
dira: zergak, transferentziak, KJMj, IJMj, interes-tasa eta abar.
45

97

EA = BE + XN

⇒

EA = K + I + G + X – N
BE

XN

Errenta/gastuaren ikuspegiaren arabera, ekonomia orekan izango da planeatutako eskari
agregatua bat datorrenean produkzio- eta errenta-mailarekin:

Y = EA

⇒ Y = K+I+G+X–N

Ondorengo irudi grafikoan, modu sekuentzialean islatu dugu nola determinatzen den orekako
produkzio- eta errenta-maila. Hau da, lehendabizi esportazioak txertatu ditugu eta orekako
produkzio- eta errenta-maila aurkitu dugu (hots, Y*’). Jarraian, inportazioak barneratu ditugu,
behin betiko orekako produkzio- eta errenta-maila zein den erakusteko (Y*’’). Horrela jokatu
dugu, pausoz pauso, ahalik eta erarik errazenean azaltzeko nolako eragina duten esportazioek eta
inportazioek (nork bere aldetik) BPGan.
Grafikoan antzeman daitekeenez, esportazioek gure ereduan gastu publikoak, edo inbertsioak,
edo kontsumo autonomoak bezalako efektu makroekonomikoa sortzen dute; hau da, eskari
agregatuaren lerroa gorantz lekualdatzen da, modu paraleloan, esportazioen zenbateko berean
(EA → EA’). Horren ondorioz, oreka O puntutik O’ puntura pasatzen da eta, hartara, orekako
produkzio- eta errenta-maila Y*-tik Y*’-raino handitzen da.
45º

EA

EA’ = K + I + G + X
O’

O’’

(esportazioekin)

EA’’= K + I + G + X – N

(esportazio eta inportazioekin)

EA = K + I + G

Ko + Io + Go + Xo

O
Ko + Io + Go

Y*

Y

Y*’’ Y*’

Inportazioei dagokienez, inportatzeko joera marjinala ereduan barneratzeak eragiten du EA lerroa
modu ez paraleloan beherantz lekualdatzea (EA’ → EA’’). Hori horrela gertatzearen arrazoia hau
da: inportatzeko joera marjinalaren arabera, zenbat eta handiagoa izan errenta, errenta horren
gero eta zati handiagoak ihes egiten du atzerrira kanpotik ekarritako ondasunak eta zerbitzuak
ordaintzeko. Horren ondorioz, inportazioek orekako produkzio-maila murriztu egiten dute, hots,
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gure herrialdeko BPGa (nazio barnean ekoitzitakoa) gutxitzen dute (O’ puntutik O’’ puntura
pasatzen gara, produkzio-maila Y*’-tik Y*’’-raino jaitsiz)46.
Azterketa sinple horrek azaltzen digu gobernuak zergatik dauden beti gogotsu herrialdeko
ondasunak eta zerbitzuak esportatzeko. Herrialde baten esportazioek hazi egiten dute bertoko
BPGa eta murriztu egiten dute langabezia epe laburrean; hori horrela da esportatutako ondasunak
eta zerbitzuak zibilak izan (hala nola, automobilak edo elikagaiak) nahiz militarrak izan
(gerraontziak edo metrailetak). Era berean, bistan da gobernuek zergatik dituzten gustuko
herrialde barneko ondasunak eta zerbitzuak erosteko erraztasunak eskaintzen dituzten neurriak:
herrialde barneko ondasunak eta zerbitzuak erosten badira kanpokoen ordez, bertoko BPGa
handiagoa izango da eta lanpostu gehiago sortuko dira (edo lanpostu gutxiago deuseztatuko dira).
Orekako produkzio- eta errenta-mailaren formula erraz ondoriozta liteke, orekari dagokion
baldintzan (EA = Y) EAren osagai eta determinante guztiak ordezkatuz:
EA = Y ⇒

K + I + G + X − N = Y ⇒ Ko + c (1 – t)Y + Io + Go + Xo − n Y = Y

⇒ Ko + Io + Go + Xo = Y − c (1 – t) Y + n Y
⇒

Y* =

⇒

⇒ Ko + Io + Go + Xo = [1 − c (1 – t) + n] Y

1
(Ko + Io + Go + Xo)
1 − c (1 − t) + n

Orekaren formula horretan bi aldagai berri ageri zaizkigu: 1) Xo balioa, ekonomiako gastu
autonomo osoa eratuz; eta 2) n portzentajea, zeinu positiboarekin, zatikiaren beheko aldean. Era
horretan, formulan jasota gelditzen dira bai esportazioen eta produkzioaren arteko harreman
positiboa (X↑ ⇒ Y↑, hots, zenbat eta gehiago esportatu, orduan eta gehiago ekoitzi), batetik, eta
bai inportazioen eta produkzioaren arteko harreman negatiboa ere (n↑ ⇒ Y↓, hau da, zenbat eta
atzerriko ondasun eta zerbitzu gehiago erosi, orduan eta barne ekoizpen txikiagoa), bestetik.
Adibidea:
Demagun gure betiko adibidean beste bi funtzio gehitzen ditugula: K = 100 + 0,8YE, I = 50, t =
0,25, Go = 100, Xo = 75, N = 0,1Y, YEO = 1.125. Hala izanik, kalkula itzazu:
a) orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*)
b) beheraldi-tartea
c) gobernuaren zerga-bilketa (T)
d) familien errenta pertsonal erabilgarria (YE)
e) aurrezkia (S)
f) orekan, eskari agregatuaren deskonposaketa bere osagaietan
g) aurrekontu publikoa (ASef)
h) aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa eta osagai estrukturala
46

Grafikoan irudikatu dugun kasu horretan, inplizituki suposatu dugu esportazioak handiagoak direla inportazioak
baino (X > N); horregatik, hain zuzen ere, azken orekako produkzio- eta errenta-maila (O’’) handiagoa da hasierakoa
(O) baino; hots, Y*’’ > Y*. Kontrako kasuan (hots, kanpo-defizita balego, N > X), azken orekako produkzio- eta
errenta-maila hasierakoa baino baxuagoa izango zatekeen.
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i) inportazioak (N)
j) esportazio garbiak (XN).
Ebazpena:
a) Orekako produkzio- eta errenta-maila (Y*):
Orekan: Y = EA ⇒
⇒
⇒

1
(Ko + Io + Go + Xo)
1 − c(1 − t) + n
1
(100 + 50 + 100 + 75)
Y* =
1 − 0,8(1 − 0,75) + 0,1
1
Y* =
(325) = 1 (325) = 2 x 325 = 650
1 − 0,6 + 0,1
0,5

Y* =

Aurreko adibidean (X eta Nrik gabe),
Y* = 625 zen.

b) Beheraldi-tartea: YEO – Y* = 1.125 – 650 = 475
45º

EA

EA’ = K + I + G + X – N = 325 + 0,5Y

O'
Ko + Io + Go + Xo = 325

EA = K + I + G = 250 + 0,6Y

O

Ko + Io + Go = 250

625

650
Y*

Y

1.125
YEO

Beheraldi-tartea = 475

100

(orain)

(lehen, X eta Nrik gabe)

c) Gobernuaren zerga-bilketa: T = t .Y* = 0,25 x 650 = 162,5

Aurreko adibidean (X eta
Nrik gabe), T = 156,25 zen.

d) Familien errenta pertsonal erabilgarria:
YE = Y* – T = 650 – 162,5 = 487,5

Aurreko adibidean (X eta Nrik gabe), YE = 468,75 zen.

e) Aurrezkia (S):
S = So – sYE = –Ko + (1 – c)(1 – t)Y = –100 + 0,2(0,75)Y = –100 + 0,15Y
Aurrezki-funtzioan Y* ordezkatuz: S = –100 + 0,15x650 = –2,5
f) Orekan, eskari agregatuaren deskonposaketa bere osagaietan:

Aurreko adibidean (X eta
Nrik gabe), S = –6,25 zen.

Y* = EA = K + I + G + X – N = 650
■ Kontsumoa: K = Ko + cYE = Ko + c(Y* – tY*) = 100 + 0,8(650 – 0,25x650) = 490
■ Inbertsioa: I = 50
■ Gastu publikoa: G = 100
■ Esportazioak: X = 75
■ Inportazioak: N = nY* = 0,1x650 = 65

g) Aurrekontu publikoa (ASef):
ASef = T – G = 162,5 – 100 = 62,5

Aurreko adibidean (X eta Nrik
gabe), ASef = 56,25 zen.

h) Aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa (edo koiunturala) eta osagai estrukturala:
Badakigu ASef = 62,5 dela (superabit publikoa):
■ Osagai estrukturala: ASEO = tYEO – Go = 0,25x1.125 – 100 = 181,25
Aurreko adibidean (X eta Nrik gabe) ere aurrekontu publikoaren osagai estrukturala 181,25 euro zen,
lehendik hona ez baita politika fiskalaren egitura aldatu: t eta Gren balioek bere horretan diraute (t = 0,25
eta G = 100).

■ Osagai ziklikoa edo koiunturala: ASzik = ASef – ASEO = 62,5 – 181,25 = – 118,75
Aurreko adibidean (X eta Nrik gabe) aurrekontu publikoaren osagai ziklikoa –125 euro zen. Orain defizit
hori zertxobait arindu da, Y pixka bat handitu delako (beheraldi-tartea mehetuz eta, ondorioz, zikloari
dagokion defizit publikoa murriztuz).

i) Inportazioak: N = nY* = 0,1x650 = 65
j) Esportazio garbiak: XN = X – N = 75 – 65 = 10
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Merkataritza-saldo positiboa edo
superabitarioa

4.2.3. Biderkatzailea ekonomia ireki batean
Ikusi berri dugun orekaren formulatik erraz ondoriozta genezake: ekonomia ireki bateko
biderkatzaileak kontuan hartu behar ditu egoera berriak dakartzan aldaketak. Orain biderkatzailea
ez da soilik kontsumorako joera marjinalaren (c-ren) eta zerga-tasaren (t-ren) menpekoa izango;
orain inportatzeko joera marjinalaren (n-ren) menpekoa ere izango da:
mKo = mI = mG = mX = m

⇒

m

=

1
1 − c (1 − t) + n

m-ren

formula horrek adierazten duen efektu biderkatzailea “zergak ordaindu osteko
kontsumorako joera marjinala barneko ondasunetan eta zerbitzuetan” delakoan oinarritzen da. Eta
hori horrela da zeren, inportatzeko joera marjinalaren eraginez, errentaren aldaketak dakarren
kontsumoaren aldaketaren zati bat atzerrira joaten baita ihesi eta, ondorioz, ez baitio barneko
produkzioari positiboki eragiten. Horregatik, hain zuzen ere, ekonomia irekiko biderkatzailea beti
izango da txikiagoa ekonomia itxiko biderkatzailea baino.

m (ekonomia itxia)

=

1
1 − c (1 − t)

> m (ekonomia irekia)

=

1
1 − c (1 − t) + n

Betiko adibideko datuak kontuan harturik, aurreko baieztapena froga genezake:
1
1
1
♦ c = 0,8 eta t = 0,25 izanik ⇒ m =
=
=
= 2,5
1 − c (1 − t)
1 − 0,8 (1 − 0,25)
1 − 0,6

♦ c = 0,8 , t = 0,25 eta n = 0,1 izanik ⇒ m =

♦ c = 0,8 , t = 0,25 eta n = 0,2 izanik ⇒ m =

1
1
1
=
=
= 2
1 − c (1 − t) + n 1 − 0,6 + 0,1 1 − 0,5

1
1
1
=
=
= 1,6
1 − c (1 − t) + n 1 − 0,6 + 0,2 1 − 0,4

Biderkatzailearen formulatik abiatuta, erraz egiazta genezake zenbat eta handiagoa izan atzerritik
inportatutako ondasunen eta zerbitzuen ehunekoa, orduan eta txikiagoa izango dela biderkatzailea
(n↑ ⇒ m↓). Hortaz, biderkatzailearen eta inportazioen arteko harreman negatiboa ikusita, hau
ondoriozta daiteke: zenbat eta handiagoa den herrialde baten menpekotasun komertziala beste
herrialdeekiko, orduan eta txikiagoa izango da herrialde horretako politika fiskalaren neurrien
eraginkortasuna. Bestela esanda, gobernuak politika fiskalaren bidez ekonomian izan dezakeen
eragina edo kontrola handiagoa izango da ekonomia itxietan, ekonomia irekietan baino.

Adibidea:
Demagun ekonomiako biderkatzailea 2 dela eta inportatzeko joera marjinala 0,1 dela (hau da, m
= 2 eta n = 0,1):
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a) Zenbat aldatuko dira esportazio garbiak (∆XN), baldin eta esportazioak 25 euro igotzen
badira (∆X = 25)?
b) Zergatik igotzen dira gutxiago esportazio garbiak esportazioak baino (hots, ∆XN < ∆X)?
Ebazpena:
a) Zenbat aldatuko dira esportazio garbiak (∆XN), baldin eta esportazioak 25 euro igotzen badira
(∆X = 25)?
Badakigu m =

1
= 2 dela eta
1 − c(1 − t ) + n

n = 0,1 dela

Esportazioak 25 euro igoko balira (∆X = 25), produkzio- eta errenta-maila bi aldiz gehiago
handituko litzateke; hots, ∆Y = 50.
Izan ere: ∆Y = mX . ∆X = 2x25 = 50
Beraz: ∆XN = ∆(X – N) = ∆X – n∆Y = 25 – 0,1x50 = 20

Esportazioak 25 euro igoz gero,
esportazio garbiak 20 euro igoko lirateke.

b) Zergatik igotzen dira gutxiago esportazio garbiak esportazioak baino (hots, ∆XN < ∆X)?
Esportazioak hazteak Y igoarazten du (modu biderkatuan, gainera). Baina Y gehigarri horren
zati bat (n horrek adierazten duen ehunekoa) atzerriko ondasunak eta zerbitzuak erosteko
erabiltzen da, hots, inportatzeko. Ondorioz, esportazioen hasierako igoerak inportazioak ere
igoarazten ditu, zeharka bada ere. Eta horregatik esportazio garbiak (X – N) ez dira hainbeste
hazten.
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4.2.4. Errentaren fluxu zirkularra, lau sektore dituen ekonomian (familiak,
enpresak, gobernua eta kanpo-sektorea)
KANPO
SEKTOREA

Esportazioak
(X)

Inportazioak
(N)

Eskari agregatua
EA = K + I + G + X + X

Produkzio
osoa (Y)

Gastu
publikoa (G)
Planeatutako
inbertsioa (I)

Finantza
merkatua

Kontsumoa (K)

Aurrezkia (S)

FAMILIAK
ENPRESAK
GOBERNUA

Errenta
osoa (Y)

Errenta erabilgarria
(YE = Y - T)

Zergak (T)

4.2.5. Biderkatzaile keynestarra: hipotesien errealismoa eta baliagarritasuna
Biderkatzaile keynestarra kalkulatzea eta aztertzea egokia da ekonomian erabiltzen ez diren
produkzio-faktoreak edo baliabideak daudenean, hots, bereziki langabezia dagoenean
(ekonomian beheraldi-tarte bat dagoenean, alegia). Izan ere, beheraldi-tarte bat izanez gero, gastu
oso (edo eskari agregatu) gehigarriaren zati handi bat produkzio erreal gehigarri bihur liteke,
prezioak apenas aldatu barik (hots, epe laburrean). Dena dela, epe luzean, ekonomia enplegu
osoko mailara hurbiltzen den neurrian, gastua gehitzeak prezioak igotzea eragingo du, produkzioa
eta enplegua apenas ugaldu gabe. Hurrengo ataletan gerturatuko gara errealitate horretara, polikipoliki.
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5. GAIA:
DIRUA ETA BANKU-SISTEMA
Gai honetan eta hurrengoan (5. eta 6. gaietan) diruaren kontzeptua azalduko dugu, baita
ekonomian betetzen duen zeregina ere. Horrela aztertuko dugu dirua zer den, zer itxura duen,
jendeak dirua zergatik eskatzen duen, banku-sistemak nola laguntzen duen dirua sortzen, eta
Banku Zentralak nola kontrolatzen duen ekonomian zirkulazioan dabilen diru kantitatea.
Diru-eskaintza edo ekonomian existitzen den diru kantitatea oso garrantzitsua da ekonomiaren
emaitzetarako. Eskari agregatuaren azterketan, frogatuko dugu diru-eskaintza igotzeak igoarazi
egiten duela eskari agregatua. Epe laburrean (prezioek finko dirauten denbora-tartean) dirueskaintza igotzeak interes-tasa murrizten du eta, ondorioz, eskari agregatua, produkzio osoa eta
enplegua hazi egiten dira. Hala ere, epe luzean, diru-eskaintza etengabe igotzeak inflazioa
eragingo du nagusiki.

5.1. Zer da dirua?
5.1.1. Diruaren definizioa
Ekonomialarientzat, dirua trukerako eta ordaintzeko denok onartutako bidea da. Dirua da
gizabanakook gure arteko harreman eta truke ekonomikoak aurrera eramateko onartzen dugun
guztia; hots, ondasunak eta zerbitzuak erosteko eta zorrak kitatzeko normalean erabil daitekeen
guztia da dirua.
Aurreko definizio horren arabera, diruaren balioa gizabanakoon konfiantzan eta ohitura sozialean
datza; hau da, gizabanako bakoitzak dirua ordaintzeko bide gisa onartzen du, gainerako
gizabanako guztiek onartzen dutela ikusita. Bestela esanda: gizabanako batek dirua onartzen du,
etorkizunean egingo dituen truke ekonomikoetan diru hori berriro erabili ahal izango duela uste
baldin badu (konfiantza edo berme osoa badu, alegia). Beste garai eta gizarte batzuetan, bestelako
ondasun batzuk erabili izan dira diru moduan. Antzinako zenbait kulturatan, adibidez,
harribitxiak erabiltzen ziren diru modura. Erdi Aroan, urrea, zilarra eta antzekoak zerabiltzaten
trukerako eta ordainketetarako. Bigarren Mundu Gerran, kartzeletako presoek zigarroak baliatzen
zituzten funtzio hori betetzeko. Are gehiago, ikastolako umeentzako kromoek diruaren kategoria
izan dezakete, trukeak eta ordainketak egiteko onartzen diren heinean.
Gizabanakook dirua konfiantza osoz onartzeko, Estatuak ez dauka dirua erabiltzea behartu
beharrik. Izan ere, nahiz eta gobernua gogotik saiatu txanpon jakin bat dirutzat ezartzen, jendeak
oro har ez badu sinisten txanpon horretan, gobernuaren ahalegina alferrikakoa izango da (gogoan
izan duela urte gutxi batzuk Argentinan “corralito”arekin gertatu zena)47.

47

Ikusi gai honen amaieran dagoen eranskina.
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5.1.2. Diruaren ezaugarriak edo funtzioak
Edozein delarik ere dirutzat erabiltzen den ondasuna (harribitxiak, urrea, zilarra, zigarroak,
kromoak, txanponak eta billeteak…), ondasun horrek hiru ezaugarri/funtzio izan behar ditu, truke
ekonomikoa erraztea helburu dutenak. Hiru ezaugarri edo funtzioak ondorengo hauek dira:
(1) Dirua trukerako bitartekoa da. Dirua ondasunen eta zerbitzuen truke orokorrean onartzen den
objektua da. Dirurik ez balego, ondasun eta zerbitzu jakin batzuk zuzenean beste ondasun eta
zerbitzu batzuen ordez trukatu beharko genituzke: eskualdaketa horri trukea deitzen zaio.
Adibidez, Aitorrek itsasontzi bat erosi nahi badu, bere automobila eskain dezake
itsasontziaren ordez; baina truke horrek (truke orok) arazo bat du: bi aldetako nahiak bat ez
baletoz, truke hori gauzatzerik ez legoke. Hau da, Aitorrek nahi duen itsasontzia lortzeko
itsasontziak saltzen dituen norbait aurkitu beharko luke eta, gainera, Aitorrek berak trukean
eskaintzen duen automobil hori nahiko lukeena. Bi nahi horiek bat etortzeko probabilitatea
hutsaren hurrena da.
Diruak, trukerako bitartekoa den aldetik, bi trukatzaileak bat ez baletoz sortuko litzatekeen
arazoa konpondu egiten du. Diruari esker, trukea bezalako eragiketa konplexu bat bi eragiketa
sinpletan desegiten da: Aitorrek bere automobila diru truke aldatzen du lehenbizi, eta diru
horrekin itsasontzia erosten du gero. Horrexegatik dago dirua gizarte guztietan: diruak trukea
errazten duen olio labaingarri moduan jokatzen duelako, alegia.
(2) Dirua zenbatzeko unitate gisa erabiltzen da, hots, ondasunen eta zerbitzuen balioa neurtzeko
eta adierazteko unitatea da. Funtzio horrek nabarmen sinplifikatzen du errealitate
ekonomikoa; diruaren bidez gizarteak ekonomiako ondasun eta zerbitzu bakoitzari ematen
dion balioa diru-unitate berberean islatzen da (adibidez, mahai batek 200 euro balio duela
esaten dugu, ordenadore batek 1.000 euro balio duela, eta abar). Bestalde, gizarteak
adostutako diru-unitate horri esker, askoz errazago kalkula dezakegu ondasun eta zerbitzu
ezberdinak erostearen aukera-kostua; konparaketak samurrago egitea ahalbideratzen du.
Europar Batasunean zenbatzeko unitate hori (dirua) euroa (€) da; Ameriketako Estatu
Batuetan, berriz, dolarra ($); Japonian yen-a (¥) eta Erresuma Batuan libera esterlina (£).
(3) Dirua balio-gordailu bat ere bada. Dirua gorde egin daiteke eta geroago erabili ondasunen eta
zerbitzuen truke (diruak denboran zehar bere balioa mantendu eta garraia dezake). Dirua
balio-gordailua ez balitz, ez luke balioko ordainketak egiteko. Dena dela, inflazioaren erruz,
dirua ez da balio-gordailu perfektua. Demagun urte hasieran CD batek 10 € balio duela,
baina, inflazioaren ondorioz, urte amaieran % 10 gehiago balio duela (11 €). Urte osoan zehar
100 € gorde baditugu, gure erosteko ahalmena murriztu egin dela konturatuko gara; urte
hasieran 100 € horiekin 10 CD eros genitzakeen eta urte bukaeran, aldiz, 9 CD baino ez (eta
euro bat geldituko litzaiguke soberan). Bistan denez, prezioen igoera (inflazioa) dela eta,
diruak bere balioa (hasieran zeukana) zertxobait galdu du; horrexegatik diogu dirua,
inflazioaren erruz, ez dela balio gordailu perfektua.
Inflazioa baxua baldin bada eta guk dirua eskuartean ez badugu luzaroan edukitzen, diruaren
eros-ahalmena murriztea ez da arazo larria izango. Baina inflazioa altua bada, diruak baliogordailu erabilgarri izateari uzten dio. Hori dela eta, hurrengo atal batean ikusiko dugu
jendea, inflazioaren eraginetik babesteko, saiatuko dela bere aberastasunari beste objektu edo
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merkantzia batzuetan eusten (adibidez, etxebizitzetan, bitxietan, artelanetan eta abarretan);
izan ere, beste objektu edo merkantzia horien balioa inflazioaren zentzu berean aldatu ohi da.

5.1.3. Diruaren neurketa gaur egun
Gaur egun, ekonomiako diru-sisteman bi diru mota daude:
 Diru legala (zirkulazio fiduziarioa, efektiboa edo esku-dirua): diru-agintariak (Banku
Zentralak) sortzen eta jaulkitzen dituen billeteak eta txanponak, eta gizabanakook legearen
indarrez onartzen ditugunak.
 Banku-dirua: familiek eta enpresek bankuetan (eta beste finantza-erakunde batzuetan:
aurrezki-kutxetan, kreditu-kooperatibetan eta abarretan) dauzkaten gordailuak. Normalean,
gordailu horiek txekeen, kreditu-txartelen (VISA, American Express...) eta zordunketatxartelen (Servired, 4B, Cajacard...) bidez erabil daitezke.
Esana dugunez, herrialde batean betebehar legala dago bertako diru-agintariak sortutako eta
jaulkitako billeteak eta txanponak onartzekoa (Euroguneko herrialde guztietan, Europako Banku
Zentrala da diru-agintaria, euroaren txanponak eta billeteak jaulkitzen dituena). Bankuko
gordailuekin (banku-diruarekin), aldiz, ez da horrelakorik gertatzen. Bankuko gordailuak ez dira
legeak hala ezarrita onartzen; saltzaileei dagokie, askatasun osoz, bezero batek ordainketa bat
egin nahi duenean bankuko gordailuak onartzea ala ez: adibidez, denda guztietan ez dute
onartzen txartelen bidezko ordainketarik: okindegietan edo fruitu-dendetan, esaterako, eskudirutan kobratzen dute, ez beste inola.
Hainbatek uste du (oker uste ere) bai txekeak, bai kreditu-txartelak, bai zordunketa-txartelak
dirua direla. Hiru tresna horietako bat bera ere ez da dirua; dirua da tresna horiek ordezkatzen
duten gordailua (hots, tresna horien atzean dagoen likidezia48). Izan ere, txartel batekin ezingo
dugu ezer erosi, txartelaren atzean ez baldin badago gordailurik erosketa hori finantzatzea
baimentzen duenik. Azter dezagun xehetasun gehiagorekin:
► Txekeen edo zordunketa-txartelen kasua. Demagun Gorkak 100 €-ko jaka bat erosi diola
Ainhoari, eta 4B txartel batekin ordaindu duela. Hasieran, Gorka Ainhoaren dendara joan
denean, Gorkak 500 € zeuzkan bankuko kontuan; Ainhoak, berriz, 1.000 € zeuzkan. Hortaz,
hasieran, bi lagun horien gordailu osoak 1.500 €-koak ziren. Gorkak bere 4B txartelaren
(zordunketa-txartelaren) bidez ordainketa egin duenean, une horretan Ainhoaren bankuko
saldoa igo egin da 1.000 €-tik 1.100 €-ra, eta Gorkarena jaitsi 500 €-tik 400 €-ra49. Ondorioz,
48

Ekonomialarien ikuspegitik begiratuta, likideziaren kontzeptua honako hau da: aktibo batek diru (hots,
ordainbide: txanpon, billete nahiz gordailu) bihurtzeko daukan erraztasuna. Dirua da aktiborik likidoena (ordainketak
egiteko bitartekorik azkarrena, errazena eta erabilgarriena). Akzioek eta bonoek ere likidezia handia dute, erraz eta
kostu gutxirekin sal baitaitezke eta, hartara, diru bihurtu. Aitzitik, etxebizitza bat (edo antzerako edozein aktibo
erreal) diru bihurtzea zailagoa da, hura saltzeak denbora luzeagoa eta esfortzu nekezagoa baitakar; horregatik,
etxebizitza bat ez da dirua bezain aktibo likidoa.
49
Eragiketa horretan Gorkaren bankuak Ainhoaren bankuari egiten dio ordainketa. Geroago aztertuko dugu nola
egiten diren bankuen arteko ordainketak.
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erosketaren ostean bi lagunek orotara daukaten gordailu osoa hasierakoa bera da: 1.500 €.
Gorkak 100 € gutxiago dauzka orain, eta Ainhoak 100 € gehiago.
Eragiketa horretan dirua joan egin da Gorkarengandik Ainhoarenganaino. Zordunketatxartela, berez, ez da dirua; sekula ez dira 100 € gehiago izan. Zordunketa-txartelak, besterik
gabe, agindua eman dio bankuari Gorkaren kontutik Ainhoarenera dirua eramateko.
► Kreditu-txartelen kasua. Kreditu-txartela, izatez, identifikazio-txartel bat baino ez da; bere
jabeari mailegu bat eskuratzeko aukera ematen dio zerbait erosten duenean. Pertsona batek
zerbait erosi, kreditu-txartelaren bidez ordaindu, eta saltzaileak dakarkion papertxoa sinatzen
duenean, honako hau esaten du: “nik onartzen dut erosketa honen zenbatekoa ordainduko
dudala, kreditu-txartelaren enpresak kontua bidaltzen didanean”. Pertsona horrek bere etxean
kreditu-txartelaren enpresaren ordainketa-abisua jasotzen duenean, gutxieneko kopuru bat
behintzat ordaindu beharko du. Ordainketa hori egiteko, pertsona horrek dirua beharko du;
hau da, bankuan gordailu bat eduki beharko du kreditu-txartelaren enpresari ordaindu ahal
izateko. Hortaz, kreditu-txartela, nahiz eta ordaintzeko erabiltzen den, berez ez da dirua;
kreditu-txartel horren atzean dagoen gordailua da, benetan, dirua.

5.2. Diru agregatuak
Gaur egungo ekonomia aurreratuak oso konplexuak dira; ez da batere erraza “dirutzat” har
daitezkeen aktiboen eta “diru” ez diren aktiboen artean bereiztea. Azken hamarkadotan
berrikuntza ugari izan da finantza alorrean, eta horrek finantza aktibo asko sortzea eragin du.
Horregatik, eta finantza aktibo horien guztien likidezia-maila ezberdina kontuan izanik, diruaren
definizio enpiriko asko eta askotarikoak sortu dira.
Dena dela, diru agregatu motak (hots, ekonomiako dirua neurtzeko dauden moduak) aurkeztu
baino lehenago, diru-agregatu horren oinarrian dauden zenbait kontzeptu definituko ditugu.
Nolanahi ere, definizio horiek askoz sakonago aztertuko ditugu hurrengo ataletan.
★ Diru legala (esku-dirua, efektiboa, edo zirkulazio fiduziarioa): familien eta enpresen eskuetan
(EMP), batetik, eta bankuen eskuetan, bestetik, dauden txanpon eta billete guztiek osatzen
dute diru-agregatu hori:
Diru legala =

EMP

+

Familien eta
enpresen eskuetan
dauden txanponak
eta billeteak

Bankuen efektiboa
Bankuen eskuetan
dauden txanponak
eta billeteak

★ Bankuko erreserbak (edo banku-sistemako kutxako aktiboak): bankuek daukaten diru legalak,
batetik, eta bankuek Banku Zentralean mantentzen dituzten gordailuek, bestetik, osatzen dute
diru agregatu hori (R zeinuarekin adieraziko dugu).
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Aurrerago ikusiko dugunez, bankuek bi arrazoirengatik mantentzen dituzte zenbait gordailu
Banku Zentralean: (1) gutxiengo erreserba bat nahitaez eduki behar dutelako (legez), eta (2)
bankuen arteko ordainketak eta eragiketak egin ahal izateko (bankuek Banku Zentralean
dauzkaten gordailuen bitartez kitatzen dituzte zorrak).
★ Diru-oinarria (MO) edo sistemaren oinarrian dagoen likidezia: maileguak emanez, bankuei
gordailu handiagoa sortzea ahalbidetzen dien diru-agregatua da honako hau. Diru-oinarria,
zehazki, jendearen esku dagoen esku-diruaren (EMP) eta bankuko erreserben (R) batura da:
MO = EMP + R
★ Diru-eskaintza (M) edo ekonomiako diru kantitate osoa: ekonomian ordainbide gisa
onartutako bitarteko guztien balioa da. Diru agregatu hori jendearen esku dagoen eskudiruaren (EMP) eta bankuko gordailuen (G) baturak osatzen du:
M = EMP + G
Aurrerago ikusiko dugunez, diru-eskaintza (M) diru-oinarriaren (MOren) multiplo bat da (M
= mM . MO), bankuek banku-dirua sortzeko aukera dutelako maileguen bidez. Hau da, beste
modu batera esanda: ekonomian den diru guztitik (M osotik), zati txiki batek baino ez du
izango likideziaren bermea edo babesa (MOrena); gainerakoa maileguen bidez sortutako
dirua izango da, berme edo babes likidorik (txanpon eta billete bidezkorik) batere ez daukana:
M = EMP + G ⇔ M = MO + Maileguak ⇔ M = EMP + R + Maileguak
Gordailuak

Irudia:

Diru-eskaintza (M)
EMP

Bankuko Gordailuak (G)

Maileguak

⇒
EMP

Bankuko erreserbak
(R)

Diru-oinarria (MO)
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M = mM . MO
non mM diru-biderkatzailea
den: mM > 1

Lehenago esan dugun moduan, praktikan diru-agregatu mota ugari dago, likidezia-maila (hau da,
esku-diru bihurtzeko erraztasun) ezberdina dutenak. Horrela, M1, M2, M3 eta M4 diru agregatuak
existitzen dira, besteak beste; guztiak ere “diru” dira, diruaren definizio baten edo bestearen
arabera. Guk, hala ere, sinpletasunez, ekonomian existitzen den diru kantitate osoa izendatzeko,
M bakarrik hartuko dugu kontuan (M = EMP + G dela jakinda).

5.3. Diruaren eskaria
Diruaren eskariak ez du adierazten gizabanakoek eduki nahi duten diru kantitatea; izan ere,
horrela balitz, gizabanakoek diru kantitate mugagabea eduki nahi izango bailukete (zenbat eta
aberatsago, hainbat eta hobe). Ekonomialariek honela definitzen dute diruaren eskaria:
gizabanakoek beren aberastasunaren zein zati mantendu nahi duten diru moduan, diruak izan
dezakeen itxura bat edo beste hartuz (esku-dirua nahiz banku-dirua).
Edozein gizabanakoren aberastasuna hiru aktibo mota hauek osatzen dute: [1] aktibo errealak,
hots, aberastasun materiala gorpuzten duten ondasun fisikoak (etxebizitzak, automobilak, bitxiak,
artelanak…); [2] finantza-aktibo ez monetarioak, hau da, hertsiki diru ez diren finantza-aktiboak
(akzioak, bonoak eta abar); eta [3] dirua edo finantza-aktibo monetarioak, esku-dirua eta bankuko
gordailuak bere baitan biltzen dituena. Bada, ekonomialariek diruaren eskaritzat hartzen dutena
aberastasun osoaren zati hori baino ez da (diruaren itxura daukana, hain zuzen ere). Demagun
beheko tarta hau dela gizabanako baten aberastasun osoa:

Akzioak, obligazioak,
bonoak, zor publikoa...
(hauek ez dira dirua)

Finantzaaktibo ez
monetarioak

Aktibo
errealak

Ondasun fisikoak,
aberastasun materiala:
etxebizitza, lurra, lantegia...
(hauek ere ez dira dirua)

Dirua
Esku-dirua + Bankuko gordailuak
(EMP)
(G)

Diruaren eskaria

5.3.1. Dirua eskatzeko arrazoiak
Gizabanakoak epealdi batean diru moduan izan nahi duen kantitatea (hots, eskatzen duen dirua)
bi faktoreren araberakoa izaten da:
1. Dirua eskuragarri (likido eta guztiz erabilgarri) izateak dakartzan abantailak, ordainketak
azkar eta erraz egin ahal izateko.
2. Dirua likido, eskuragarri eta erabilgarri (esku-dirutan edo errentagarritasun txikiko
gordailuetan) edukitzeak dakarren aukera-kostua, galdutako interesen arabera neur
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litekeena, eta diruaren preziotzat har genezakeena. Diruaren prezio horri (edo dirua
eskuragarri edukitzearen aukera-kostu horri) interes-tasa deituko diogu.
Ildo horretan, jendeak hiru arrazoi nagusirengatik eskatzen eta mantentzen du dirua: 1) trukeak
eta transakzioak egiteko; 2) zuhurtasunagatik; eta 3) espekulatzeko.
1) Trukeetarako eta transakzioetarako diru-eskaria ( M TD ). Ohiko gastuak egin ahal izateko
jendeak eskatzen eta mantentzen duen diru kantitatea da. Familiek, esate baterako, dirua
behar dute zenbait erosketa arrunt egiteko: janaria, arropa, ondasun iraunkorrak, argi-indarra,
ura, gasa eta abar. Enpresek ere dirua behar dute beren hornitzaileei ordaintzeko, soldatak
ordaintzeko eta abarrerako. Diru premia hori sortzen da agente ekonomikoen diru-sarrerak eta
diru-ordainketak ez daudelako sinkronizatuta.
2) Zuhurtasun arrazoiengatik egindako diru-eskaria ( Μ DZ ). Zalantzak eragiten du diru-eskari hau;
izan ere, ordaintzeko/kobratzeko uneaz eta zenbatekoaz beti dago nolabaiteko zalantza, eta
hala familiek nola enpresek zuhurtasunez jokatu ohi dute. Horrela, dirua eskatu ohi da,
zuhurtasunez, ustekabeko ordainketa handien nahiz ustekabeko kobrantza txikien aurrean
babesteko. Hori dela eta, zenbait pertsonak ohiko transakzioetarako behar duena baino diru
gehiago edukitzen du, badaezpada.
3) Espekulatzeko egindako diru-eskaria ( M DE ). Jendeak diru-eskari hau egiten du, dirua ez diren
beste finantza-aktiboen (akzioen, obligazioen, bonoen, zor publikoen…) prezioek
gorabeherak izateko duten arriskuaren aurrean babestu nahian. Hau da, inbertsioak egitean,
jendeak ez du dena “karta berberaren alde” jokatzen. Alegia, gizabanakoek nahiz enpresek
finantza-inbertsioak egiten dituztenean, beren inbertsioak edo aktibo-karterak dibertsifikatu
egiten dituzte, galerak izateko arriskuaren aurrean babesteko. Dibertsifikazio horren arabera,
beren inbertsioen zati bat aktibo oso arriskutsuetan mantenduko dute, eta beste zati bat arrisku
gutxiko aktiboetan. Dirua arrisku gutxiko aktiboa da eta, horregatik, inbertitzaileek babesleku
moduan darabilte, finantza-inbertsioen gorabeherei eta ez-egonkortasunari aurre egiteko.
Laburbilduz, diruaren eskari nominal osoa (aurrerantzean diru-eskari nominala deituko diogu eta
MD ikurrarekin adieraziko dugu) goian aipatu ditugun hiru arrazoiengatik eskatutako diru
kantitate osoa batuz lortzen da:
MD = M TD + Μ DZ + M DE

Diru-eskari nominala

Diru-eskari nominala honako hiru faktore nagusiren araberakoa izaten da: 1) interes-tasa, 2)
produkzio- eta errenta-maila, eta 3) prezioak50.

50

Diru-eskari nominalari eragiten dion beste faktore bat, nahiz eta guk aztertuko ez dugun, jendeak dirua kobratzen
duen maiztasuna da. Oro har, zenbat eta maiztasun txikiagoarekin kobratu, orduan eta handiagoa izango da jendeak
diru gisa mantendu nahi izango duen kantitatea (bereziki, transakzioetarako eta zuhurtasunagatik). Horrela, hilean
behin dirutza jakin bat kobratzen duen pertsonak batez beste diru gehiago izango du bankuan, astean behin kobratzen
duenak baino (biek ere hilabetean dirutza berbera jaso eta gastu berbera egiten badute ere).
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1) Interes-tasa. Dirua eskatu eta mantentzearen aukera-kostua honako hau izaten da: diru hori
beste aktiboren batean inbertituta izango bagenu, aktibo horri esker eskuratuko genukeen
errendimendua; hots, dirua (eta ez beste aktiboren bat) edukitzea aukeratzearren, uko egiten
diogu errendimendu jakin bati; eta horixe da, hain zuzen ere, diruaren aukera-kostua (edo
prezioa). Aukera-kostu hori interes-tasaren bidez neurtzen da. Ekonomiako interes-tasa
igotzen denean, dirua edukitzearen aukera-kostua ere igo egiten da. Hortik abiatuta,
ekonomialariek ikusi dute harreman negatiboa dagoela interes-tasaren eta diru-eskariaren
artean: interes-tasak gora egiten badu, diru-eskaria murriztu egiten da, diruaren aukera-kostua
handiagoa delako.
2) Produkzio- eta errenta-maila. Diru-eskariaren eta errenta-mailaren arteko harremana positiboa
da: familien eta enpresen errenta-maila igo ahala, handiagoak dira beren erosketak edo
gastuak eta, ondorioz, handiagoa da beren diru-eskaria.
3) Prezio-maila orokorra. Ekonomiako prezio-maila orokorra igotzen denean, diru-eskaria ere
handitu egiten da. Esate baterako, erosi nahi ditugun elikagaien prezioak bi aldiz handiagoak
badira, guk ere bi aldiz diru gehiago behar izango dugu elikagaiok erosteko. Bistan denez,
edozein epealditan normalean behar dugun diru kantitatea hertsiki erlazionatuta dago egiten
ditugun eragiketen diru-balioarekin.
5.3.2. Saldo errealen kurba (edo likideziagatiko lehentasuna)
Jendeak ez du dirua eskatzen txanpon eta billete gehiago edukitzeko, txanpon eta billete horien
berezko balioa (metalari eta paperari dagokiona) oso urria baita. Jendeak dirua eskatzen du, diru
horren eros-ahalmenarengatik, hots, diru horrekin eros daitezkeen ondasunen eta zerbitzuen
kantitateagatik.
Horregatik, diru-eskariaz ari garenean, garrantzitsuena ―ekonomia-eragileei benetan axola
zaiena― diru-eskari erreala edo saldo errealen eskaria izango da (eta ez orain arte ikusitako dirueskari nominala). Izan ere, ekonomia-eragileek ez dute nahi txanpon eta billete kopuru jakin bat
edukitzerik, eros-ahalmen jakin bat izatea baizik. Jendeari diru-eskari erreala (edo saldo errealen
eskaria) axola zaio, eta diru-eskari errealaz hitz egiten dugunean, diruaren eros-ahalmenaz ari
gara. Eta hori honela lortzen da: diru-eskari nominala (MD) zati prezio-maila (P).
D
Diru-eskari erreala = diru-eskari nominala = M
P
prezio-maila

Diru-eskari erreala
edo saldo errealen eskaria

Diru-eskari erreala aztertzean, pentsatzen dugu gizabanakoek, modu arrazionalean jokatzean, ez
daukatela diruaren ilusiorik. Horrek esan nahi du diru-eskari erreala soilik aldagai errealen
menpekoa dela (eta ez aldagai nominalen aldaketen menpekoa). Hau da, gizabanakoek erosahalmen berberari eutsi nahi badiote (saldo errealen eskari bera egin nahi badute), prezioak
igotzen direnean beren errenten (soldaten, alokairuen, pentsioen…) igoera proportzionala
eskatuko dute. Horrela, adibidez, prezioak % 3 igotzen badira batez beste, beren soldata edo
alokairua edo pentsioa ere % 3 igotzea eskatuko dute, eros-ahalmen berbera izateko.
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a) Saldo errealen eskaria: adibide bat
Demagun 1980an gizabanako batek hilabetean 4.000 euro zituela diru moduan (esku-dirutan
eta gordailu moduan): MD1980 = 4.000 €. Demagun, bestalde, 2000. urtean 10.000 euro zituela
diru gisa: MD2000 = 10.000 €. Era berean, demagun 1980-2000 urteen artean, prezioak
bikoiztu egin zirela batez beste. Hau da: P1980 = 1 eta P2000 = 2. Zenbat aldatu da gizabanako
horren diru-eskari erreala (edo saldo errealen eskaria)?
Ebazpena:
► 1980ko diru-eskari erreala:

► 2000ko diru-eskari erreala:

D
4.000
M 1980
=
= 4.000 €
P1980
1

M D2000 10.000
=
= 5.000 €
P2000
2

Beraz, 1980. urtea erreferentziatzat hartuz, gizabanakoak bere eros-ahalmena % 25 igo zuen
1980-2000 bitartean (4.000 €-tik 5.000 €-ra pasatu zen); hau da, 2000. urteko dirueskariarekin (10.000 €-rekin) eros zitzakeen ondasunak eta zerbitzuak bat zetozen, gutxi
gorabehera, 1980an 5.000 €-rekin eros zitzakeenarekin.
b) Saldo errealen eskari-kurbaren irudi grafikoa

Saldo errealen eskari osoari likideziagatiko lehentasuna ere deitu ohi zaio, L hizkiaz adieraziz
(ingelesez Liquidity delako):
Diru-eskari = Saldo errealen = Likideziagatiko = L = MD
P
erreala
eskaria
lehentasuna
Likideziagatiko lehentasun (L) hori lehen ikusitako hiru diru-eskarien (transakzioak,
zuhurtasuna eta espekulazioa) batura da; interes-tasa errealarekiko (iR) harreman negatiboa
dauka eta errenta-maila errealarekiko (Y) harreman positiboa.

L = LT + LZ + LE ⇒

L = f ( Y , iR )
+

−

Zeinu positibo (+) eta negatibo (−) horiek adierazten dute zer nolako harremana duten
errenta-maila errealak (Y-k) eta interes-tasa errealak (iR-k), hurrenez hurren, diru-eskari
errealarekin (L-rekin).
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● Zeinu positiboa (+): Y ↑ ⇒ L ↑

eta

Y↓ ⇒ L↓

● Zeinu negatiboa (–): iR ↑ ⇒ L ↓

eta

iR ↓ ⇒ L ↑

Komeni da nabarmentzea aurreko funtzioan ez dugula L hori prezio-mailaren arabera
adierazi. Nahita egin dugu horrela. Izan ere, prezioak barneratuta daude modu inplizituan
aldagaien balio errealen kalkuluan.
Aurreko funtzioaren irudi grafikoa egiten badugu, likideziagatiko lehentasunaren kurba
lortuko dugu:
Interes-tasa
erreala: iR

Interes-tasa erreala igotzen bada, L
kurban zehar gorantz mugituko gara.

Errenta-maila erreala handitzen bada, L kurba
eskuinerantz lekualdatuko da: Y↑ ⇒ L↑

Likideziaren tranpa
Y↓ bada ⇒ L↓

L (Y)
Saldo errealak:

M
P

Grafikoari begira, honako ohar hauek egin genitzake:
1. L kurbak malda negatiboa dauka, interes-tasa erreala (iR) igotzean saldo errealen eskaria
murriztu egiten baita. Gainera, interes-tasa errealaren aldaketek L kurban zehar (gora nahiz
behera) mugitzea eragiten dute, baina L kurba bera ez da lekualdatzen.
2. Errenta-maila erreala (Y) aldatzean, L kurba lekualdatu egiten da. Hedapenetan (hazkunde
ekonomikoa gertatzen denean: Y↑), produkzio- eta errenta-mailaren igoeraren ondorioz L
kurba eskuinera lekualdatuko da: gizabanakoek eros-ahalmen handiagoa eduki nahiko dute
(beren diru-eskari erreala handitu egingo da), ekonomian dauden gero eta ondasun eta
zerbitzu gehiago erosi ahal izateko. Aitzitik, beheraldietan (Y↓), produkzio- eta errentamailaren murrizketek L kurba ezkerrera lekualdatuko dute.
3. Grafikoan dakusagunez, L kurbak malda negatiboa dauka (hots, kurba beherakorra da)
interes-tasa errealaren gutxieneko maila bateraino; eta iR-ren gutxieneko maila horretatik
aurrera, L kurba lerro zuzen eta horizontal bihurtzen da (grafikoan marra more lodiagoz ageri
zaiguna). L kurbaren tarte horizontal horri likideziaren tranpa deitzen zaio. Likideziaren
tranpak honako hau esan nahi du: interes-tasa erreala oso baxua denean, dirua edukitzearen
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aukera-kostua hain da txikia, ezen gizabanakoak prest baitaude edozein diru kantitate
eskatzeko eta edukitzeko. Hau da, L kurba guztiz elastiko bihurtzen da51.

5.4. Nola sortzen da banku-dirua?
Bankuek dirua sortzen dute. Baina horrek ez du esan nahi banku guztietan ezkutuko gela bat
dagoenik eta bertan gizon maltzur faltsutzaile batzuek, makina berezi baten bidez, txanponak eta
billeteak sortzen dituztenik. Bankuek dirua sortzen dute, finantza-bitartekari gisa jarduten
dutelako. Banku komertzial bat, azken batean, enpresa bat da, aurreztaileengandik (dirua
aurrezten duten enpresengandik eta gizabanakoengandik) zenbait fondo onartzen dituena,
gordailu moduan jasoz (kontu korronte batean edo aurrezki-libreta batean, adibidez)52. Dena dela,
bankuak ez ditu jasotako dirutza edo fondo horiek besterik gabe gorde eta ukitu gabe
uzten.Bankuak fondo horien zati bat erabili egiten du beste enpresa eta gizabanako batzuei
maileguak emateko. Bankuak mailegua ematen duenean, ekonomian beste gordailu bat sortzen du
eta, horrekin batera, beste banku-diru kantitate bat ere bai. Hortaz, bankuek sortzen duten dirua
hauxe da: maileguak ematean sortzen diren gordailuak. Gordailu horiek ez dira diru legala,
banku-dirua baizik (gogoan izan Banku Zentralari soilik dagokiola txanponak eta billeteak
sortzeko eta jaulkitzeko eskumena). Horregatik guztiagatik, ekonomian dagoen diru-kantitate
gehiena (% 85 inguru) gordailuak dira, eta ez eskurik esku dabiltzan txanponak eta billeteak.

5.4.1. Banku-dirua nola sortzen eta biderkatzen den
Banku-dirua sortzeko arrazoiak bi dira:
 Gizabanakoek eta enpresek beren diruaren zati txiki bat bakarrik edukitzen dute esku-dirutan.
Gainerakoa bankuetan gordetzen dute, gordailu gisa.
 Bankuko bezeroek (gizabanakoek eta enpresek) esku-diru gisa bankuetatik ateratzen duten
diru kantitatea, bertan sartu eta gordailu gisa mantentzen dutena baino askoz txikiagoa da.
Ondorioz, bankuek beren bezeroengandik jasotako diru osoaren (gordailu guztien) zati txiki
bat baino ez dute gordetzen. Gainerakoa maileguz ematen dute, eta horrela hasten da
gordailuen prozesu biderkatzailea.
Banku-diruaren sortze-prozesua ulertzeko, beharrezkoa da ondorengo bi kontzeptu hauek ondo
ezagutzea: bankuko erreserbak edo kutxa-koefizientea, batetik, eta esku-diru/gordailu
koefizientea, bestetik. Azter ditzagun jarraian.
a) Bankuko erreserbak: kutxa-koefizientea (r)
Gogora dezagun bankuko erreserbek ―edo kutxako aktiboek, guk R zeinuz adierazten
ditugunek― bi osagai dituztela: batetik, bankuek beren altzairuzko kutxetan giltzapean daukaten
51

Hurrengo gaian ikusiko dugunez, likideziaren tranpan bagaude, diru-politika erabat antzua izango da, dirueskaintzaren aldaketek interes-tasa ez baitute mugiaraziko.
52
“Banku komertziala” diogunean, zaku berean sartzen dugu edozein herritako edozein kaletan aurki genezakeen
edozein finantza-erakunde: bankuak (BBVA, BSCH, Banesto…), aurrezki-kutxak (BBK, Gipuzkoa Donostia Kutxa,
Caja Vital, la Caixa…), kreditu-kooperatibak (Caja Laboral-Euskadiko Kutxa…) eta abar.
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diru legala edo esku-dirua eta, bestetik, bankuek Banku Zentralean dauzkaten gordailuak.
Bankuko erreserbak (R) mailegatzen ez diren aktibo guztiz likidoak dira53.
Bankuek beren altzairuzko kutxen barruan gordetzen dute esku-diru kantitate jakin bat, bankuko
bezeroei zerbitzu egokia eman ahal izateko bankura dirua ateratzera doazenean. Altzairuzko
kutxaren barruko esku-diru kantitate hori da, adibidez, bankuen kanpoaldean dauden kutxazainak
hornitzen dituena, baita bankuko leihatiletan egiten diren ordainketetan erabiltzen dena ere.
Banku komertzialek hainbat gordailu edukitzen dituzte Banku Zentralean (gizabanakoek eta
enpresek bankuetan dauzkaten gordailuen tankerakoak). Bankuek Banku Zentralean dauzkaten
gordailu horiek erabiltzen dituzte bankuen arteko kobrantzak eta ordainketak egiteko. Banku
jakin batek, beraz, dirua sartu nahiz atera egingo du Banku Zentralean daukan kontutik, eta kontu
horri lotutako txekeak eman ahal izango ditu beste bankuekiko dauzkan zorrak ordaintzeko.
Bankuko erreserbek (R) bi osagai dituzte: bankuko erreserba legalak (RL) eta bankuko erreserba
gehigarriak (RG):
R = RL + RG
● Erreserba legalak edo derrigorrezkoak (RL). Bankuek nahitaez gorde behar duten erreserben
kantitate minimoa da, legearen indarrez eta Banku Zentralak hala aginduta, jaso dituzten
gordailuen berme gisa. Erreserba legal horiek ezin dira maileguz eman; denak Banku
Zentralean gordetzen dira eta Banku Zentralak berak zaintzen ditu; izan ere, lehenago ere esana
dugunez, bankuek kontuak irekitzen dituzte Banku Zentralean bertan.
Erreserba legalak diru-politikaren tresna moduan erabiltzen ditu Banku Zentralak (aurrerago
ikusiko dugu).
● Erreserba gehigarriak (RG). Bankuek, beraiek hala nahita gordetzen dituzten erreserbak dira,
derrigorrezko erreserba minimoez gain. Erreserba gehigarri horien funtzioa argia da: eguneroko
eragiketetarako bankuen likidezia bermatzea,
i) bezeroek atera nahi duten esku-dirua emateko gai izan daitezen.
ii) bankuen arteko maileguak eta eragiketak burutzeko gai izan daitezen.
Erreserba horien zati bat bankuek beraiek gordeko dute, altzairuzko kutxa baten barruan, eskudiru gisa. Gainerakoa, ordea, Banku Zentralean gordeko dute, erreserba legal moduan.
Zer da kutxa-koefizientea (edo bankuko erreserben koefizientea)? Bankuek erreserba moduan
mantendu behar duten gordailuen proportzioa:

53

Bankuko erreserbak ez dira dirua; izan ere, bankuko erreserbak ez dira ordainbideak; familia edo enpresa bati
mailegatu ezin zaizkionez, ezin dira ondasunak eta zerbitzuak erosteko erabili. Horretarako erabil daitekeena
familien eta enpresen esku dagoena baino ez da: poltsikoan dauzkaten txanponak eta billeteak (EMP), eta bankuan
sartuta baina eskuragarri dauzkaten gordailuak (G). Eta, horregatik, horixe baino ezin dugu dirutzat hartu: M = EMP
+ G.
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Erreserbak
R
=
Gordailuak
G

Kutxa-koefizientea: r =
Eta ondorioz:

Erreserbak: R = r . G

Adibidea. Demagun r = 0,05 dela (hau da, % 5). Horrek hau adierazten du: bankuko gordailuen
% 5 erreserba gisa gordetzen dela. Horrela, bankuek beren gordailuen % 5aren likidezia bakarrik
bermatzen dute (bezeroei, esku-diru bila datozenean, erantzun ahal izateko); hots, bezeroek
bankuetan gordeta daukatenaren % 5 soilik bihur lezaketela esku-diru ziurtatzen dute bankuek.
G = 100 euro bada ⇒ R = r . G = 0,05 . 100 = 5 euro

Beraz:

Bankuan gordetako 100 euroren berme likido gisa 5 euro baino ez daude (erreserbak).
Hau da, bankuak 5 euro soilik mantenduko ditu erreserbatuta, bezeroei dirua ateratzera
datozenean erantzun ahal izateko. Gainerakoa (95 euro) maileguak emateko baliatuko
du bankuak.

Erreserba osoak (R) erreserba legaletan (RL) eta erreserba gehigarrietan (RG) banatzen direnez,
kutxa-koefizientea ere kutxa-koefiziente legalaren (rL) eta erreserba gehigarrien koefizientearen
(rG) arteko batura izango da:

► Kutxa-koefiziente legala (rL): erreserba legalek (RL) gordailuekiko (G) osatzen duten
ehunekoa; hots, bankuek beren gordailu guztietatik, legeak hala aginduta, erreserba moduan
mantendu behar duten ehunekoa:

rL =

Erreserba legalak
RL
=
Gordailuak
G

⇒

RL = rL . G

rL Banku Zentralak
legez finkatzen du

► Erreserba gehigarrien koefizientea (rG): erreserba gehigarriek (RG) gordailuekiko (G) osatzen
duten ehunekoa:

rG =

Erreserba gehigarriak
RG
=
Gordailuak
G

⇒

RG = rG . G

R = RL + RG denez gero, r = rL + rG ere betetzen da. Froga:
R
RL
RG
R = RL + RG ⇒
=
+
⇒ r = rL + rG
G
G
G
Gaur egun, Europako Banku Zentralak finkatzen duen kutxa-koefiziente legala % 2 da. Hau da,
bankuek Banku Zentralean erreserba gisa gordeta eduki behar dute beren gordailuen % 2.
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Adibidea. Demagun G = 1.000.000 euro, r = 0,05 eta rL = 0,02 direla. Zein da rG, RL eta RG-en
balioa?
● rG = r – rL = 0,05 – 0,02 = 0,03 → Erreserba gehigarrien koefizientea % 3 da
● RL = rL . G = 0,02 . 1.000.000 = 20.000 euro
● RG = rG . G = 0,03 . 1.000.000 = 30.000 euro

b) Esku-diru/gordailu koefizientea (e)
Esku-diru/gordailu koefizienteak (e zeinuarekin islatuko dugunak) honako hau adierazten du:
familiek eta enpresek esku-dirutan duten kantitateak (EMP delakoak) zein ehuneko osatzen duen
bankuan gordailu (G) gisa gordetzen duten kantitatearekiko:
Esku-diru/gordailu koefizientea: e =

EMP
G

⇒

EMP = e . G

Esku-diru/gordailu koefizientea (e) familien eta enpresen jarreraren araberakoa da; bereziki,
haien diru-ordainketen eta diru-sarreren araberakoa da. Epe laburrean, e konstantea eta aldez
aurretik ezaguna dela suposatuko dugu.
Adibidea:
Gizabanako batek, batez beste, hilean esku-dirutan 300 euro izaten baditu eta bankuan gordeta
2.000 euro, zein izango da bere e koefizientea?

e=

EMP
G

⇒ e=

300
= 0,15
2.000

Hilero, gizabanako honek esku-dirutan
izaten duen kantitatea bere bankuko
gordailuen % 15 da. Hots, 300 euro
2.000 euroren % 15 da.

KONTUZ!!!
e koefizienteak adierazten du gizabanakoak esku-dirutan bere gordailuen zein zati mantentzen
duen, eta ez bere dirutza osoaren zein zati mantentzen duen esku-dirutan.

Ariketa:
Demagun gizabanako batek 2.000 euro irabazten dituela hilean eta bere e koefizientea 0,25 dela
(e = 0,25). Zenbat diru izango du esku-dirutan eta zenbat gordeko du bankuan?

e = 0,25 → Hau da: e = 0,25 =

EMP
25
=
100
G

125 euro baditu, 25 euro esku-dirutan izango ditu (% 20) eta beste 100 euroak bankuan, gordailu
moduan (% 80).

118

Beraz, hileko 2.000 euro horietatik % 20 esku-dirutan mantenduko du (EMP = 400 euro, 2.000
euroren % 20) eta beste % 80 gordailu moduan (G = 1.600 euro, 2.000 euroren % 80).
M = 2.000 euro

EMP = 400 euro

e=

G = 1.600 euro

400
EMP
=
= 0,25
1.600
G

5.4.2. Banku-diruaren sorrera: adibide bat
Dagoeneko gai gara taxuz azaltzeko banku-dirua nola sortzen den eta, bide batez, bankuek dirueskaintzaren determinazioan duten zeregina. Gure azalpena argiagoa izan dadin, gertuko adibide
bat erabiliko dugu, aurrez honako hau uste izanda:
► Esku-diruaren gordailu koefizientea 0,25 izango da (hau da, e = 0,25). Horrek esan nahi
du, aurreko ariketan ikusi dugunez, gizabanako batek jasotzen duen dirutza osoaren % 80
bankuan sartuko duela gordailu gisa, eta beste % 20 esku-dirutan izango duela.
► Kutxa-koefizientea % 10 izango da (r = 0,1). Hau da, bankuek jasotzen dituzten gordailuen
% 10 erreserba moduan mantenduko dituzte (erreserba legalak gehi erreserba
gehigarriak).
► Gizabanakoek dirutza jakin bat jasotzen duten bakoitzean, banku ezberdinetan sartuko
dute gordailu moduan. Horrela frogatu ahal izango dugu banku-diruaren sorrerak ez duela
zerikusirik ekonomian aritu litezkeen bankuen kopuruarekin.
Adibidea urratsez urrats garatuko dugu. Horrela, amaieran argi ikusiko dugu urrats bakoitzean
zenbat diru sortu den.
■ 1. URRATSA. Aitziberrek ume bat izan du, eta Eusko Jaurlaritzak 10.000 euroko dirulaguntza eman dio. e koefizientearen arabera, Aitziberrek dirutza horren % 20 esku-dirutan
mantenduko du (∆EMP = 2.000 €) eta gainerako guztia (8.000 €) BBKn sartuko du, bere izenean,
gordailu batean. Eragiketa hori honela jasoko du BBKren balantzeak54:
BBK
Aktiboa
∆R = 8.000 €

Pasiboa
∆G (Aitziber) = 8.000 €

BBK erakundeak, kutxa-koefizientea kontuan izanik (r = 0,1), Aitziberren gordailuaren % 10
baino ez dauka erreserba gisa mantendu beharrik (hots, 800 €). Hortaz, Aitziberren gordailuari
54

Balantzea honako hau da: enpresa batek (gure kasuan banku batek) une jakin batean daukan finantza egoeraren
esperientzia kontablea. Aktiboak adierazten du bankuak zer daukan (bere baliabideak zertan darabiltzan: erreserbak,
maileguak, eta abar), eta pasiboak adierazten du bankuak zer zor duen (zeintzuk diren bere finantza-iturriak:
bezeroen gordailuak, Banku Zentralaren maileguak, funts propioak, eta abar).
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esker, BBK erakundeak 7.200 € dauzka erreserba-soberakin gisa, eta horiek guztiak maileguz
eman ahal izango ditu.
■ 2. URRATSA. Demagun orain BBK erakundeak bere erreserba-soberakinak (7.200 €)
maileguz ematen dizkiola Aitorri, motor bat eros dezan. Aitorri Mikelek salduko dio motorra.
Mikelek, motorraren truke, 7.200 € jasoko ditu Aitorren eskutik, eta kopuru horren % 20 eskudirutan mantenduko du (1.440 €), bere “bizio txikiak” finantzatzeko. Jasotako beste guztia (5.760
€) Baneston sartuko du gordailu gisa.
Urrats honetako eragiketak honela jasoko dira BBKren eta Banestoren balantzeetan:
A) BBKren mailegua Aitorri.
Aktiboa

BBK

∆R = 8.000 €
∆Mailegua (Aitor) = 7.200 €

Pasiboa

∆G (Aitziber) = 8.000 €
∆G (Aitor) = 7.200 €

BBK erakundeak Aitorri 7.200 euroko mailegua ematean, Aitorren izenean kopuru bereko
gordailu berezi bat zabaltzen du, gordailu horren aurka edozein kantitate erabiltzeko
(ordainketak egiteko). Gordailu berezi horri “gordailu deribatua” deitzen zaio; Aitziberren
gordailuari, berriz, “gordailu primario” deitzen zaio.
B) Motorraren ordaina Mikeli. Aitorrek motorra erosten dio Mikeli, 7.200 euroko txeke baten
bidez. Mikelek txeke hori onartu eta Baneston sartzen du. Eragiketa horren ondorioz, Aitorrek
BBKn zeukan 7.200 euroko gordailu deribatua desagertu egiten da, batetik, eta Banestok
Mikelen izenean 7.200 euroko gordailu bat zabaltzen du, bestetik.
BBK
Aktiboa

Banesto
Pasiboa

Aktiboa

∆R = 800 €
∆G (Aitziber) = 8.000 €
∆Mailegua (Aitor) = 7.200 €

∆R = 7.200 €

Pasiboa
∆G (Mikel) = 7.200 €

Bistan denez, 7.200 euroak BBKtik Banestora lekuz aldatu dira. Likidazio hori egiten da bai
BBK-k eta bai Banestok ere Banku Zentralean dauzkaten gordailuen bidez.
C) Mikelek Banestoko bere kontutik zenbait esku-diru erretiratzen du. Mikelek Aitorren
ordainketa jasotzean, dirutza horren % 20 esku-dirutan erretiratzen du (1.440 €). Ondorioz,
Banestoko erreserbak kopuru horretan murrizten dira.
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Aktiboa

Banesto

∆R = 5.760€

Pasiboa

∆D (Mikel) = 5.760€

■ 3. URRATSA. (2. urratseko prozesua errepikatuko dugu) Banestok ―lehenago BBK
erakundeak bezala― jaso berri duen (Mikelen) gordailuaren % 10 besterik ez du mantenduko
erreserba moduan (576 €) eta, hartara, beste guztia maileguz eman ahal izango du (5.760 − 576 =
5.184 €). Demagun Banestok erreserba-soberakin horiek (5.184 €) Amaiari mailegatzen dizkiola,
urrezko belarritako eder batzuk erosteko. Urrezko belarritakoen saltzailea Izaskun da; Izaskunek
5.184 euro jasoko ditu, eta zenbateko horren % 20 esku-dirutan mantenduko du (1.036,8 €),
gainerakoa la Caixan sartuz (4.147,2 €).
Eragiketa horiek honela jasoko dira bankuen balantzeetan:
A) Banestoren mailegua Amaiari:
Aktiboa

Banesto

Pasiboa

∆R = 5.760 €
∆G (Mikel) = 5.760 €
∆Mailegua (Amaia) = 5.184 € ∆G (Amaia) = 5.184 €
Banestok Amaiari 5.184 euroko mailegua ematean, haren kontuan sartuko du kopuru hori
(gordailu deribatu bat zabalduko du Amaiaren izenean). Kontuan izan aktiboko eta pasiboko
aldaketak berdinak direla.
B) Urrezko belarritakoen ordaina Izaskuni:
Banesto
Aktiboa

la Caixa
Pasiboa

∆R = 576 €
∆G (Mikel) = 5.760 €
∆Mailegua (Amaia) = 5.184 €

Aktiboa
∆R = 5.184 €

Pasiboa
∆G (Izaskun) = 5.184 €

Ikus daitekeenez, Amaiak Baneston 5.184 euro edukitzeari utzi dio eta kopuru hori la Caixara
pasatu da (Izaskunen izenean); bertako erreserbak zenbateko horretan ugaldu dira.

121

C) Izaskunek la Caixako bere kontutik zenbait esku-diru erretiratzen du. e koefizienteari
jarraiki, Izaskunek bere gordailuaren % 20 esku-dirutan poltsikoratzen du (1.036,8 €); eta
beste % 80 la Caixan uzten du gordeta. La Caixako erreserbak murriztu egingo dira, Izaskunek
ateratako esku-dirua bezainbeste.
la Caixa
Aktiboa
∆R = 4.147,2 €

Pasiboa
∆G (Izaskun) = 4,147,2 €

Prozesu hori behin eta berriro errepikatzen da, harik eta banku guztiek beren erreserbak kutxakoefizientearen arabera doitu arte, hau da, erreserba berriak gordailu berrien % 10 baino ez
izatera iristen diren arte (hots, beste modu batera esanda, prozesu horrek aurrera jarraitzen du
banku guztien erreserba-soberakinak desagertu arte).
Gure adibideko datu guztiak erabilita, azter dezagun orain diru-kantitatea nola hazi den urratsez
urrats, bankuek maileguak eman dituztelako eta, hartara, banku-dirua sortu dutelako.
1. urratsa:
Hasieran, gordailuen aldaketa eta bankuko erreserben aldaketa bat datoz (∆R = ∆G). Hortaz,
lehenengo urratsean, ekonomiako diru-kantitatearen aldaketa (∆M) eta ekonomiako oinarrizko
likideziaren ―edo diru-oinarriaren― aldaketa (∆MO) berdinak dira (∆M = ∆MO):
∆M = ∆EMP (Aitziber) + ∆G (Aitziber) = 2.000 + 8.000 = 10.000 €
2. urratsa:
Bigarren urratsean, zeinek dauka diru gehiago? Aitziberrek lehengo dirutza berbera dauka: 2.000
€ esku-dirutan eta beste 8.000 € gordailuan. Mikelek orain 1.440 € gehiago dauzka esku-dirutan
eta 5.760 € gordailuan. Beraz, bigarren urratsa igarota, ekonomiako diru kantitatearen hazkunde
metatua 17.200 € da guztira. Bestela esanda, bigarren urrats honetan sortu den diru kantitatea
7.200 € da, hain zuzen ere BBK-k Aitorri emandako maileguaren zenbatekoa (Aitorrek Mikeli
motorra eros ziezaion).
∆M = ∆EMP (Aitziber) + ∆EMP (Mikel) + ∆G (Aitziber) + ∆G (Mikel) =
= 2.000 + 1.440 + 8.000 + 5.760 = 17.200€
2. urratsean sortutako dirua: ∆Mailegua = ∆M − ∆MO = 17.200 − 10.000 = 7.200€
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3. urratsa:
Hirugarren urratsean, Aitziberri eta Mikeli Izaskun batzen zaie diru-jabe moduan. Hiru lagun
horien esku-dirua eta gordailuak batzen baditugu, 22.384 € lortzen dugu; horrek esan nahi du
hasierako 10.000 €-etatik abiatuta, ekonomian sortu den diru kantitate gehigarria 12.384 €-koa
dela. Eta kopuru hori, era berean, bat dator Aitorrek eta Amaiak jaso dituzten maileguen
baturarekin: 7.200 + 5.184 = 12.384 €.
∆M = ∆EMP (Aitzi) + ∆EMP (Mikel) + ∆EMP (Izask) + ∆G (Aitzi) + ∆G (Mikel) + ∆G (Izask)

= 2.000 + 1.440 + 1.036,8 + 8.000 + 5.760 + 4.147,2 = 22.384 €
3. urratsean sortutako dirua: ∆Mailegua = ∆M − ∆MO = 22.384 − 10.000 = 12.384€
...eta horrela behin eta berriro.
Kopuruei erreparatuta ohar gaitezke, prozesu horrek halako batean amaiera izango duela; izan
ere, hasierako zenbatekotik abiatuta urrats bakoitzean maileguz ematen den zenbatekoa gero eta
txikiagoa da: 2. urratsean 7.200 € sortzen dira, 3. urratsean 5.184 €, 4. urratsean 3.732,48 €, eta
abar. Amaierako efektua (behin betikoa) ezagutu ahal izateko, diru-biderkatzailea (edo bankudiruaren biderkatzailea) kalkulatu beharrean gara.

5.5. Diru-biderkatzailea (edo banku-diruaren biderkatzailea)
Diru-biderkatzailea (mM ikurrarekin adieraziko duguna) kalkulatzeko, diru-oinarriaren (MOren)
eta diru-eskaintzaren (Mren) arteko harremana zein den jakin behar dugu; hau da, aztertu behar
dugu nola aldatzen den ekonomiako ordainbideen kantitatea (hots, diru kantitatearen aldaketa:
∆M), ekonomiako oinarrizko likidezia edo diru-oinarria aldatzen denean (∆MO).
Diru-biderkatzailea modu analitikoan eratortzeko, Mren eta MOren definiziotik abiatuko gara:
M = EMP + G 
⇒
MΟ = EMP + R 

M
EMP + G
=
MΟ
EMP + R

⇒ M=

EMP + G
⋅ MΟ
EMP + R

Zatikiaren bi osagaiak (goikoa eta behekoa) zati G egiten badugu:

EMP G
+
G
G . MO
M =
⇒ M = e + 1 . MO
EMP R
e+r
+
G
G
Beraz, diru-biderkatzailea (mM) honako hau da:
mM =

e +1
>1
e+r
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⇒

M = mM . MO

Kontuan hartzen badugu kutxa-koefizientea (r) kutxa-koefiziente legalaren (rL) eta erreserba
gehigarrien koefizientearen (rG) arteko batura dela (hots, r = rL + rG), diru-biderkatzailea beste
modu honetan ere adieraziko dugu:
mM =

e +1
e + rL + rG

>1

Diru-biderkatzaileak argiro bistaratuko digu MO aldatzean zenbat aldatzen den M, hau da, ∆M =
mM ∆MO.
Diru-biderkatzaile hori aurreko adibidean aplikatzen badugu (gogoan izan e = 0,25 eta r = rL + rG
= 0,1 direla adibide horretan), diru-oinarriaren aldaketaren eraginak lortzeko eta baloratzeko
modua izango dugu:
mM =

1+ e
1 + 0,25
=
= 3,5714285
e + rL + rG 0,25 + 0,1

Biderkatzaile horrek adierazten du ekonomiako likideziaren euro bakoitza, banku-diruaren
sortze-prozesuaren eraginez, ekonomian ordainketak egin ahal izateko 3,571 euro bihurtzen dela.
Beste era batera esanda, sisteman sartzen den euro bakoitzeko, beste 2,571 euro sortzen dira
maileguen bidez. Horrek esan nahi du, era berean, ekonomian existitzen diren 3,571 euroko, euro
bat baino ez dela esku-dirua.
Gure adibideko datuak erabilita:

∆MO = 10.000 €

⇒ ∆M = mM ∆MO = 3,571 x 10.000 = 35.710 €

Hau da, hasieran gertatu den likidezian (MOn) 10.000 euro gehitzeari esker, bankuek 25.710 euro
gehiago sortu dituzte maileguak emanez; ondorioz, azkenean, ekonomiako diru kantitate osoa
35.710 euro da:

∆Mailegua = ∆M − ∆MO = 35.710 − 10.000 = 25.710 €

5.5.1. Diru-biderkatzailea zehazten duten faktoreak
Diru-biderkatzailearen formula hiru faktorek determinatzen dute:

 Kutxa-koefiziente legala (rL) Banku Zentralak zehazten du, aldebakarreko erabakiz. rL
handitzen bada, bankuek erreserba legal gehiago “inmobilizatu” beharko dituzte gordailu
kantitate berberaren berme eran. Ondorioz, maileguz emateko aukerak eta zenbatekoak
murriztu egingo dira, eta diru-biderkatzailearen balioa beheratu egingo da. Hau da, kutxakoefiziente legalaren eta diru-biderkatzailearen arteko harremana negatiboa da:

rL ↑ ⇒ mM ↓

eta

rL ↓ ⇒ mM ↑
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 Erreserba gehigarrien koefizientea (rG) bankuen jarreraren araberakoa da. Dirubiderkatzailearekin daukan harremana rL-rena bezalakoa da, hots, negatiboa. Kasu horretan,
gordailu kantitate berberarentzako berme gisa erreserba gehigarriak ugaritu egiten badira,
maileguen hazkundea mugatu eta moteldu egiten da, mM murriztuz:

rG ↑ ⇒ mM ↓

eta

rG ↓ ⇒ mM ↑

 Esku-diru/gordailu koefizientea (e) familien eta enpresen jarreraren araberakoa da (beren dirua
esku-dirutan edo gordailu moduan izan nahi dutenaren araberakoa). Poltsikoan esku-diru
gehiago izan nahi badute, diru gutxiago sartuko dute bankuetan (EMP↑ eta G↓). Bankuek
erreserba gutxiago izango dituzte eta, kutxa-koefizientea errespetatu behar dutenez gero,
maileguak mugatu beharrean izango dira. Horrek esan nahi du diru-biderkatzailea txikiagoa
izango dela. Beraz, e-ren eta mM-ren arteko harremana ere negatiboa da:

e ↑ ⇒ mM ↓

eta

e ↓ ⇒ mM ↑

ONDORIOA: koefiziente guztiek (rL, rG eta e) harreman negatiboa dute dirubiderkatzailearekin.
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ERANSKINA
(5. gaia)
 Diruari buruzko zenbait bitxikeria
Historian zehar hainbat ondasun erabili izan da diru gisa, ondoko hauek esate baterako:
Amerikako indiarren wampum izeneko maskor aleak, Indian erabilitako cowries izeneko kolore
oso biziak zituzten maskorrak, Fijiko balea hortzak, Iparramerikako lehen kolonietako tabakoa,
Yap irlan (Ozeano Barean) erabilitako harrizko disko handiak, eta abar. Guretzat ezagunagoak
diren beste hainbat ondasun ere dirutzat erabili izan da garai jakinetan: gatza (hortik dator
gaztelaniazko salario hitzaren esanahia), azukrea, kafea, zigarroak, nylonezko galtzerdiak,
likoreak, abereak, harribitxiak, eta abar.
Aipatutako ondasun horiek guztiak diru-merkantzia dira: hau da, guztiek ere berezko balioa
dute. Abereak, adibidez, akabatu eta elikagai bihur daitezke; harribitxiak harro-harro erakuts
daitezke; kafea eta likoreak edan egin daitezke, eta abar. Baina trukerako eta ordainketak egiteko
erabilgarriak badira ere, ezin ditugu diruaren idealtzat hartu. Hartara, zeintzuk dira modu idealean
diruak izan beharko lituzkeen ezaugarriak?
1) Ordainbide moduan joka dezan, dirua jende guztiak onartu behar du. Diru-merkantziak,
onartua izateko, jendearentzat berezko balioa izan behar du.
2) Diruak denboran zehar luze iraun behar du hondatu aurretik, batez ere ondare moduan
gorde nahi bada. Ildo horretan, oso egokiak dira harrizko disko handiak (Yap irlakoak).
Arrain freskoa, aldiz, ez.
3) Diruak erabilerraza izan behar du. Eskuz esku dabilen diruaren kasuan, pisuz arina eta
tamainaz txikia behar du izan, erraz eraman eta trukatu ahal izateko.
4) Diruak zatikagarria izan behar du, balio desberdineko ordainketak egin ahal izateko:
hargatik, euro zentimo bateko txanpona dago, baita 500 euroko billetea ere. Ildo horretan,
abereak ez dira diru gisa oso egokiak: ez dago trukatzerik txerri erdia (bizirik).
5) Balio bereko diruak kalitate uniformea izan behar du, bereziki diruak berezko balioa
duenean. Bistan denez, jendea ez legoke prest behi gazte eta sendo batekin ordainketak
egiteko, trukean behi zahar eta mehe baten pareko balioa emango balitzaio.
6) Diruak ekoizteko zaila izan behar du jendearentzat: dirua erraz faltsutzea ekidin behar da
(batez ere txanponen eta bereziki billeteen kasuan). Diru-merkantziari dagokionez, arazoa
izango genuke baldin eta diru-merkantzia horren balio monetarioa handiagoa balitz
berezko balioa baino.
7) Diruak denboran zehar bere balioari eutsi behar dio: balio iraunkorra izan behar du
(ondare moduan gordetzeko edota etorkizuneko ordainketak egiteko erabili nahi bada).
Billeteek goiko ezaugarri ideal horiek guztiak dituzte, berezko baliorik ez izan arren. Billetearen
azalean nahi den zenbakia jar daitekeenez, guk nahi bezain zatikagarria egin genezake. Gainera,
erraz gorde, eraman eta truka daiteke. Eta berezko baliorik ez badu ere, agintaritza ofizialak
legearen indarrez ematen dio dagokion balioa ―paperaren azalean inprimatuta ageri den
zenbakiarena―.
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Berezko baliorik ez duen diruari diru fiduziarioa deitzen zaio eta, agintaritza ofizialak hala
ezarrita, dirutzat onartzen du jendeak. Guk poltsikoan daramatzagun billeteak (Europako Banku
Zentralaren sinadura eta zigilu eta guzti) eta Monopoly jokoari dagozkion billeteak alderatuz
gero, zergatik erabil ditzakegu lehenengoak jatetxe bateko faktura ordaintzeko, eta bigarrenak,
aldiz, ez? Diru-agintaritzak legearen bitartez ezarri duelako billeteok baliozkoak eta onargarriak
direla. Eta kito. Jendeak badaki diru legala dela, ordainketak egiteko guztiz baliagarria.
Haatik, diru-agintaritza beharrezkoa bada ere diru fiduziarioaren sistema ezartzeko eta arautzeko,
hori ez da nahikoa; beste faktore batzuk ere premiazkoak dira sistemak arrakasta izan dezan:
jendearen ohitura sozialak, itxaropena eta konfiantza ezinbestekoak dira. 1980ko hamarkadan,
Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuneko gobernuak ez zuen inoiz baztertu errubloa diru
ofizialtzat. Dena dela, sobietar biztanleek nahiago zituzten zigarretak (baita AEBetako dolarrak
ere) ondasunen eta zerbitzuen truke, konfiantza handiagoa zutelako diru horietan etorkizuneko
ordainketak egiteko.
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 Euroa: billeteak eta txanponak
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6. GAIA:
BANKU ZENTRALA ETA DIRU-POLITIKA
6.1. Banku Zentralaren zeregina banku-dirua sortzeko prozesuan
6.1.1. Espainiako Bankua55
Herrialde bakoitzeko banku zentral nazionalek oinarrizko zeregina dute herrialde horretako
diruaren merkatuan. Europar Batasunean banku zentral nazionalen zeregina errotik baldintzatua
dago 1999ko urtarrilaren 1az geroztik, hots, Europako Banku Zentralen Sistema (EBZS) eta
Europako Banku Zentrala (EBZ) sortu zirenetik; izan ere, orduz geroztik euroa baita Europar
Batasunean (zehatzago esanda, Eurogunean) indarrean dagoen dirua, eta EBZ da euroaren
merkatua kontrolatzen eta diru-politika aplikatzen dituena (tokian tokiko banku zentral
nazionalez baliatuz). Espainiako Estatuko banku zentrala, esate baterako, Banco de España da;
Alemaniakoari Bundesbank deritzo; Frantziakoa Banque de France da; eta euroaren eremutik
kanpo, adibidez, USAkoa Federal Reserve (Fed) da.
Euroguneko herrialdeak56:
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgika
Alemania
Grezia
Espainia
Frantzia
Irlanda
Italia
Luxenburgo

•
•
•
•
•
•
•
•

Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Eslovenia
Txipre
Malta
Eslovakia

55

Atal hau Espainiako Bankuaren funtzioei buruzkoa da. Informazio gehiago aurki daiteke haren web-orri ofizialean:
www.bde.es. Europako Banku Zentralaren web-orria ere informazio-iturri oparoa da: www.ecb.int.
56
Bestalde, badira hamaika herrialde, Europar Batasuneko kide izanik ere, euroa txanpontzat ez dutenak
(Euroguneari ez dagozkionak): Bulgaria, Danimarka, Estonia, Letonia, Lituania, Hungaria, Polonia, Txekiar
Errepublika, Erresuma Batua, Errumania eta Suedia.
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Funtsean, honako hauek dira Europako Banku Zentralaren funtzio garrantzitsuenak:
 Euroguneko diru-politika definitzea eta aplikatzea, helburu nagusia Eurogunean prezioak
egonkor mantentzea delarik. Diru-eskaintza kontrolatzea oso garrantzitsua da helburu hori
lortzeko eta ekonomiaren premietara egokitzeko; izan ere, diru gehiegi baldin badago,
diruak balioa galduko du, eta diru gutxiegi badago, aldiz, diru horren balioa handitu egingo
da.
 Diru legala (txanpon eta billete ofizialak) sortzea eta jaulkitzea.
 Banku-sistemaren funtzionamendu egokia eta egonkortasuna sustatzea.
 Banku komertzialek diru-araudia betetzen ote duten eta likidezia nahikorik ote duten
ziurtatzea eta zaintzea.
 Betetzen dituen funtzioei buruzko estatistikak lantzea eta argitaratzea.
 Altxorraren zerbitzuak eskaintzea eta zor publikoaren finantza eragile moduan jardutea.
 Gobernuei aholkuak ematea, eta txostenak eta ikerketak burutzea.
Bistan da Europako Banku Zentralak, Eurogune osoko diru-agintaria den aldetik, eragin handia
duela herrialdeen ekonomian. Eragin hori bi bidetatik gauzatzen da nagusiki: 1) diru-merkatuko
interes-tasetan eraginez; eta 2) ekonomiako diru kantitatea aldatuz. Gai honetan aztergai izango
ditugu Banku Zentralak ekonomian eragiteko dauzkan bi bide horiek eta, oro har, bi bide horiez
baliatuz indarrean jartzen duen diru-politika.

6.1.2. Zer faktorek aldatzen dute diru-oinarria?
Aurreko gaia gogoan izanik, badakigu diru-eskaintza (M) diru-oinarriaren (MOren) multiplo
dela. Hau da, diru-oinarriari horrela deritzo, bere gainean eusten diolako herrialde bateko dirueskaintzari, banku-diruaren efektu biderkatzailearen (mM-ren) bidez. Hartara, diru-oinarria zenbat
eta handiagoa izan, orduan eta diru kantitate handiagoa izango dugu ekonomian:

M = mM . MO

non

mM =

e +1
e +1
=
den
e + rL + rG
e+r

Formula horren arabera, argi dago diru-eskaintzari (Mri) eragiten dion edozein faktorek dirubiderkatzailearen (mM-ren) bidez edo diru-oinarriaren (MOren) bidez eragiten duela, horiek
baitira M baldintzatzeko bide bakarrak.
Diru-biderkatzailea zehazten duten faktoreak ezagutzen ditugu, 3. gaiaren azken atalean aztertu
genituen-eta: [1] familiek eta enpresek beren dirutza osoa esku-dirutan edota gordailu moduan
izan nahi duten (esku-diru/gordailu koefizientea: e); [2] bankuen jarrera zein den beren likideziamailari dagokionez (erreserba gehigarrien koefizientea: rG); eta [3] Banku Zentralaren jarrera
zein den bankuen erreserba legalak kudeatzeko eta kontrolatzeko orduan (kutxa-koefiziente
legala: rL). Beraz, aipatutako hiru faktore horiek diru-eskaintzari (Mri) ere eragingo diote, dirubiderkatzailearen (mM-ren) bidez.
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Atal honetan, diru-oinarriari ―eta hedaduraz, baita diru-eskaintzari ere― eragiten dioten
faktoreak aztertuko ditugu. Bi motatakoak dira faktoreok: (1) faktore autonomoak edo Banku
Zentralak kontrolatzen ez dituenak, eta (2) Banku Zentralaren kontrolpeko faktoreak. Azter
ditzagun jarraian.
A) Faktore autonomoak (Banku Zentralak kontrolatzen ez dituenak)
Diru-oinarriari bi faktore autonomok eragiten diote: batetik, herrialde bateko dibisen erreserbak
aldatzeak (pagamendu balantzaren superabit edo defizit garbien ondorioz gertatzen direnak57),
eta, bestetik, herrialde bateko altxorraren kontua aldatzeak (sektore publikoaren ordainketen eta
diru-sarreren ondorioz gertatzen direnak).
◙ Herrialde batek kanpo-sektorearekin egiten dituen truke ekonomikoak
Herrialde batek kanpo-sektorearekin dauzkan harreman ekonomikoetan superabita badauka
(hots, pagamendu balantzaren saldoa positiboa bada), herrialde horretan dibisen hazkundea
gertatuko da, atzerritik dibisak sartuko zaizkiolako. Adibidez, Euskal Herriak USAra egiten
dituen esportazioak handiagoak badira inportazioak baino, Euskal Herrian dolarren kopurua
handitu egingo da, Euskal Herrira dolarrak sartuko baitira; dibisa horiek (dolarrak) bertako
diruaren (kasu honetan, euroen) truke aldatuko dira (Banku Zentralak egiten du aldaketa hori,
dibisak erosiz euroen truke) eta, ondorioz, gure ekonomiako diru-oinarria igo egingo da (diru
likido gehiago izango da familien, enpresen eta bankuen eskuetan).
Kanpo-sektoreko
superabita

dolarrak

dolarrak
Banku-sistema

euroak

Banku Zentrala

Diruoinarria ↑

euroak

Kanpo-harremanetan defizita badago (hots, pagamendu balantzaren saldoa negatiboa bada),
aldiz, herrialde horretan dibisak (adibidez, dolarrak) murriztu egingo dira; bertako dirua (euroa)
dibisa horien truke aldatuko da (Banku Zentralak dibisak saltzen ditu euroen ordez, dibisa horiek
atzerriko ordainketetan erabil daitezen); ondorioz, ekonomiako diru-oinarria murriztu egingo da.
Kanpo-sektoreko
defizita

euroak

euroak
Banku-sistema

dolarrak

dolarrak

Banku Zentrala

Diruoinarria ↓

57
Pagamendu balantzan jasotzen dira herrialde batek munduko gainerako herrialdeekin (hots, kanpo-sektorearekin)
dituen merkataritza- eta finantza-harremanak. Truke horien ondorioz, dibisak gure herrialdera sartu edo gure
herrialdetik irten egingo dira, segidan ikusiko dugunez.
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◙ Altxorraren kontuaren aldaketak58
Altxorraren kontuan igoera gertatzen bada, diru-oinarria murriztu den seinale da; izan ere,
gobernuak ekonomiatik dirua atera eta Banku Zentralean daukan gordailuan sartu duela
adierazten baitu. Demagun gobernuak superabit publikoa daukala (hau da, aurrekontu saldo
efektiboa positiboa dela; diru-sarrera publikoak handiagoak direla gastu publikoa baino); kasu
horretan gobernuak dirua atera du ekonomiatik (zergen bidez diru gehiago kendu die familiei eta
enpresei, gastu publikoen eta transferentzien bidez eman diena baino); horren ondorioz,
ekonomian likidezia gutxiago dago, diru gutxiago dabil hara eta hona, hots, diru-oinarria
txikiagoa da.
Banku Zentrala
(Altxorraren kontua)

euroak

Sektore pribatua
(familiak eta enpresak)

Diruoinarria ↓

Altxorraren kontuan murrizketa gertatzen bada, aldiz, diru-oinarria hazi egingo da; izan ere,
gobernuak dirua ateratzen du Banku Zentralean daukan gordailutik eta ekonomian sartzen du
(familien edota enpresen eskuetan jartzen du) .
Banku Zentrala
(Altxorraren
kontua)

euroak

Sektore pribatua
(familiak eta
enpresak)

Diruoinarria ↑

Altxorraren kontuaren murrizketa defizit publikoak eragiten du gehienetan (gobernuaren
aurrekontu saldo efektiboa negatiboa izateak, alegia). Oro har, zenbat eta handiagoa izan defizit
publikoa, orduan eta gehiago hazten da diru-oinarria. Baina, dena dela, defizit publikoak diruoinarriari eragiten dion azken efektua gobernuaren zorpetzeko moduaren araberakoa izaten da
(hots, gobernua nola zorpetzen den, halakoa izaten da diru-oinarriari eragindako efektua).
Zorpetzeko hiru modu aztertuko ditugu (eta demagun hiru kasuetan ere defizit publikoa ehun
milioi eurokoa dela):
1) Gobernuak zor publikoaren tituluak saltzen dizkio Banku Zentralari. Gaur egun herrialde
aurreratu gehienetan horrelako salmentak legez debekatuta badaude ere (Banku Zentrala
gobernuarekiko burujabea delako eta, ondorioz, gobernuari zor publikoaren titulurik
erosterik ez daukalako), iraganean sarri gertatu ohi ziren (Banco de España eta Espainiako
gobernuaren artean, adibidez). Gainera, munduko zenbait herrialdetan indarrean diraute
oraindik horrelako praktikek, Banku Zentral nazionalaren eta gobernuaren artean.
Horregatik aztertuko ditugu.
Demagun Banku Zentralak zor publikoaren hainbat titulu erosten dizkiola gobernuari ehun
milioi euroan, eta zenbateko hori gobernuak Banku Zentralean daukan gordailuan sartzen
duela. Hortaz, gobernuak ehun milioi euro horiek izango ditu bere gastuetarako. Nola
gastatuko ditu? Altxorraren kontuaren (Banku Zentralean daukan gordailuaren) aurkako
58

Altxorraren kontua honela defini genezake: gobernuak Banku Zentralean mantentzen duen gordailua, eragiketa
ekonomikoak egiteko darabilena.
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txekeen bidez egiten ditu ordainketak. Txeke horiek jasotzen dituztenek beren bankuetan
sartzen dituzte txekeok; eta bankuek txeke horiek Banku Zentralari aurkezten dizkiote,
Banku Zentralak txekeen zenbatekoa ordain diezaien (ehun milioi euro). Horrela, bistan
denez, diru-oinarria ehun milioi euro gehitu da. Prozesu horri (Banku Zentralak
gobernuaren zor publikoaren tituluak erosteari, alegia) defizit publikoaren monetizazioa
deritzo.
2) Gobernuak altxorraren kontuan daukan dirutza darabil defizit publikoa finantzatzeko.
Demagun gobernuak Banku Zentraleko gordailuan ehun milioi euro baino gehiago
dauzkala. Gobernuak Banku Zentraletik ehun milioi euro ateratzen baditu bere gastuak
(erosi dituen ondasunak eta zerbitzuak) ordaintzeko, kopuru horretan jaitsiko da altxorraren
kontuko zenbatekoa eta, ondorioz, kopuru berberean haziko da diru-oinarria.
3) Gobernuak jendeari saltzen dizkio zor publikoaren tituluak; hots, sektore pribatu ez
bankarioari: familiei eta enpresei. Jendeak, zor publikoa erosteko, dirua ateratzen du
bankuetako gordailuetatik. Gobernuak dirutza hori jasotzen du eta bere ordainketak egiteko
erabiltzen du. Hots, dirutza hori gastatu egiten du eta, ondorioz, berriz itzultzen da
bankuetako gordailuetara. Beraz, diru-oinarria ez da batere aldatuko, hasierako berbera
izango da. Kasu horretan zera gertatu da: dirua batetik bestera joan da, baina ez da ez gehitu
ez murriztu (jabetza aldatu da, baina ez kopurua).
B) Banku Zentralaren kontrolpeko faktoreak (edo diru-tresnak)
Banku Zentralak nahita handitu nahiz txikitu dezake diru-oinarria, horretarako banku-sistemako
(banku komertzialek eman/jasotzen dituzten) maileguak baldintzatuz; modu horretan
konpentsatuko ditu faktore autonomoek eragiten dituzten diru-oinarriaren gorabehera ez
desiragarriak. Banku Zentralak bi modu nagusitan ―bere kontrolpeko bi faktore (bi diru-tresna)
nahierara erabiliz― baldintza ditzake banku-sistemako maileguak: merkatu irekiko eragiketak
eginez (open-market) edo deskontu-tasaren aldaketen bidez59.
◙ Merkatu irekiko eragiketak (open-market)
Merkatu irekiko eragiketak Banku Zentralak erosten eta saltzen dituen zor publikoaren tituluak
dira, banku-sistemak behar adina likidezia izan dezan. Banku Zentralak merkatu irekiko eragiketa
bat burutzen duenean, titulu publikoak (Letras del Tesoro, Bonos del Estado, Obligaciones del
Estado... eta horrelakoak) erosi edota saltzen dizkio banku komertzial edo gizabanako bati60,
inoiz ez gobernuari. Praktikan, merkatu irekiko eragiketa horiek dira Banku Zentralak gehien
darabiltzan tresnak ekonomiako diru kantitatea kontrolatzeko (diru-oinarria baldintzatuz).
59

Diru-oinarria kontrolatzeko aipatu ditugun bi faktore horiez gain, beste bitarteko zehatzago eta bitxiago batzuk ere
erabil ditzake Banku Zentralak banku-sistemari egunero likidezia emateko. Baina bitarteko horiek aztertzeak
irakasgai honen egitasmoez harantzago eramango gintuzke eta, gainera, luzeegi joko liguke. Gure helburua Banku
Zentralak bere kontrolpekoa den diru-politika egikaritzeko/aplikatzeko darabiltzan oinarrizko tresna nagusiak
azaletik aurkeztea baino ez da.
60
Espainiako Estatuan, merkatu irekiko eragiketak Banco de España eta banku komertzialen artean soilik egiten
dira.
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Banku Zentralak merkatu irekiko eragiketa baten bidez banku-sistemari titulu publikoak erosten
dizkionean, diru-oinarria handitu egiten da erosketa horren zenbateko berean: Banku Zentralak
tituluak bereganatzen ditu eta, tituluon truke, banku komertzialek dirua jasotzen dute. Diruoinarriaren igoera horrek, hasieran, bankuen erreserben tamaina bereko igoera ekarriko du. Baina,
dagoeneko badakigunez, erreserben gorakada horri esker bankuek diru gehiago eman ahal izango
dute maileguz eta, hartara, banku-dirua sortuko dute, ekonomiako diru kantitate osoa ugaldu
araziz.
Tituluen erosketa
Banku Zentrala

Banku-sistema
euroak

Diruoinarria ↑

Bestalde, Banku Zentralak merkatu irekiko eragiketa baten bidez banku-sistemari titulu
publikoak saltzen dizkionean, diru-oinarria murriztu egiten da salmenta horren zenbateko berean.
Kasu horretan banku komertzialek titulu publikoak eskuratzen dituzte eta Banku Zentrala
likideziaz jabetzen da. Diru-oinarriaren murrizketa horrek bankuen erreserben beherakada dakar.
Erantzun gisa, bankuek beren maileguak gutxitzen dituzte eta banku-diruaren sortze-prozesua
irauli egiten da, atzekoz aurrera; hots, ekonomiako diru kantitatea urritu egiten da.
Tituluen salmenta
Banku Zentrala

Banku-sistema

Diruoinarria ↓

euroak

◙ Deskontu-tasa
Deskontu-tasa ―“diruaren prezio ofizial” izenarekin ezagutzen dugun hori― Banku Zentralak
banku komertzialei ematen dizkien maileguen interes-tasa da. Jar dezagun adibide bat: bezero
garrantzitsu bat bankura doa eta mailegu handi bat eskatzen du. Banku hori beste banku batzuei
diru hori maileguz eskatzen saiatzen da banku arteko merkatuaren bidez (merkatu horretan
banku komertzialek likidezia elkarri ematen edota eskatzen diote maileguz). Banku arteko
interes-tasa61 altuegia dela baderitzo edo beste bankuek ez badaukate likidezia nahikorik
maileguz emateko, banku horrek mailegu bat eska diezaioke zuzenean Banku Zentralari,
indarrean dagoen deskontu-tasan.
Banku Zentralak deskontu-tasa igotzen duenean, banku komertzialek prezio altuagoa ordaindu
behar izaten dute Banku Zentralari maileguz eskatutako erreserben truke. Hortaz, maileguz
eskatutako erreserbak garestiagoak direnez, banku komertzialek erreserba gutxiagorekin
moldatzeko ahalegina egiten dute; horren ondorioz diru-oinarria murriztu egiten da eta bai,
halaber, diru-eskaintza ere.
Banku Zentrala
(deskontu-tasaren
igoera)

61

Mailegu gutxiago

Banku
komertzialak

MO↓ ⇒ R↓ ⇒ Maileguak↓ ⇒ M↓

Bankuen arteko interes-tasen batezbestekoak Euribor izena du Eurogunean.
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Aitzitik, Banku Zentralak deskontu-tasa murrizten duenean, banku komertzialek prezio baxuagoa
ordaintzen dute Banku Zentralari eskatzen dizkioten erreserbengatik. Hala izanik (hots, dirua
merkea denez), bankuak prest izango dira erreserba gehiago maileguz eskatzeko eta, hala, beraiek
emandako maileguak ugaltzeko. Horrela, diru-oinarriak gora egiten du eta, ondorioz, dirueskaintzak ere bai.
Banku Zentrala
(deskontu-tasaren
jaitsiera)

Mailegu gehiago

Banku
komertzialak

MO↑ ⇒ R↑ ⇒ Maileguak↑ ⇒ M↑

Azpiatal hau laburbiltzeko, esan dezagun sistemako diru-oinarriaren bilakaeraren funtsean
honako hiru eragiketa multzo hauek daudela: (1) Banku Zentralaren eta kanpo-sektorearen arteko
eragiketak (dibisen sarrerak eta irteerak); (2) Banku Zentralaren eta sektore publikoaren arteko
eragiketak (altxorraren kontua haztea eta murriztea); eta (3) Banku Zentralaren eta bankusistemaren arteko eragiketak (Banku Zentralak eskaintzen duen likideziaren gorakadak eta
beherakadak).

6.1.3. Diru-eskaintza kontrolatzeko dauden arazoak
Orain artekoa ikusita, badakigu diru-eskaintzari eragiten dioten faktore guztietatik ―e, rL eta rG
koefizienteak (biderkatzailea baldintzatzen dutenak), batetik, eta kanpo-sektorea, sektore
publikoa eta banku-sistema (diru-oinarria baldintzatzen dutenak), bestetik― Banku Zentralak
hiru tresna baino ez dituela kontrolatzen: [1] merkatu irekiko eragiketak, [2] deskontu-tasa eta [3]
kutxa-koefiziente legala (hiru horiek dira, hain zuzen ere, diru-politikaren tresnak). Horrek esan
nahi du Banku Zentralak ez duela diru-eskaintza zehaztasun osoarekin kontrolatzen. Izan ere,
Banku Zentralak ez du kontrolatzen familiek zenbat diru eduki nahi duten bankuetan gordeta,
ezta bankuek maileguz ematea erabakitzen dutena ere; era berean, ez ditu kontrolatzen dibisek
jasaten dituzten gorabeherak kanpo-sektorearekin egiten diren trukeen eta eragiketen ondorioz,
eta ezta altxorraren kontuaren gorakadak edo beherakadak ere.
Ondorioz, Banku Zentralak aipaturiko ekonomia-eragile horien jokamoldea eta mugimenduak
zehatz-mehatz ezagutzen ez dituenez, ez dauka diru-eskaintza modu perfektuan kontrolatzerik.
Nolanahi ere, erne badago, horrek guztiak ez du arazorik ekarriko. Izan ere, Banku Zentralak
maiztasun handiarekin bil dezake ekonomia-eragile autonomo horien jokamolde eta
mugimenduen bilakaerari buruzko informazioa eta, hala, aurreikuspen zorrotz eta fidagarriak
egin ditzake.
Jar dezagun adibide bat: Banku Zentralak diru-eskaintzaren maila jakin bat lortu nahi du,
prezioak egonkortzeko. Ezaguna zaigun M = mM MO ekuazioari begiratuta, Banku Zentrala
saiatuko da helburu duen Mren maila jakin horri dagokion diru-oinarriaren maila erdiesten. Eta
horretarako, honela jokatu beharko du:
 Lehendabizi, ezagutzen dituen datuetan oinarrituz, aurreikusi egingo du (1) zein den
diru-biderkatzailearen balioa, gutxi gorabehera (hori erraz egiten da, e eta rG
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koefizienteek oso balio txikia eta nahiko finkoa izaten baitute), eta (2) zein den MOri
eragiten dioten faktore autonomoen (kanpo-sektorearen eta sektore publikoaren)
jokabidea.
 Jarraian, aldaketa horiei aurre egin diezaieke banku-sistemari maileguak emanez eta,
horrela, helburu duen Mren maila jakin horri dagokion MOren maila lor dezake.

6.2. Diruaren merkatua
6.2.1. Interes-tasa zehaztea
Diru-eskaintza (M) eta diru-eskaria (L) konbinatuz, erraz azter genezake nola erabakitzen diren
epe laburrean interes-tasak diruaren merkatuan.
Azterketa sinplifikatzeko, demagun Banku Zentralak erabat kontrolatzen eta determinatzen duela
diru-eskaintza eta, gainera, diru-eskaintza hori interes-tasarekiko independentea dela: M . Horrek
esan nahi du Banku Zentralak, bere kontrolpeko tresnak erabilita, beti lortuko duela nahi duen
diru-eskaintza konkretua finkatzea. Horrez gain, diruaren merkatua termino errealetan aztertu
nahi dugunez, diru-eskaintza erreala hartuko dugu kontuan (hots, orain arteko diru-eskaintza
nominala zati ekonomiako prezio-maila egin beharko dugu):
Diru-eskaintza erreala:

M
P

Diru-eskaintza erreala interes-tasarekiko independentea denez (hots, Banku Zentralak zehatzmehatz zehazten duenez), irudi grafikoa egitean diru-eskaintza erreala lerro zuzen bertikal batez
marraztuko dugu. Grafiko horretan bertan, 3. gaian aztertu genuen diru-eskari errealaren (L)
kurba irudikatu dugu. Bi kurba horiek elkar ebakitzen duten puntuan dago diruaren merkatuaren
oreka (O puntuan): hots, interes-tasa errealaren maila jakin batean ( i R∗ ), ekonomia-eragileek nahi
duten eros-ahalmen maila (egiten duten diru-eskari erreala) bat datorrenean ekonomian dagoen
eros-ahalmen mailarekin (Banku Zentralak eskaintzen duen diru kantitate errealarekin).
iR

M
P

i∗R

DIRUAREN
MERKATUA

O
L (Y)

M
P
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Nola iristen da orekara? Orekara iristeko, interes-tasa erreala (iR) aldatu eta doitu egiten da.
Interes-tasa erreala altuegia balitz, pertsonek diru kantitate txikiagoa eskatuko lukete eskaintzen
zaiena baino; ondorioz, gehiegizko diru-eskaintza izango genuke diruaren merkatuan: jendeak
diru gehiegi edukiko luke. Eskariaren eta eskaintzaren legearen arabera, badakigu edozein
merkatutan gehiegizko eskaintza badago, prezioak behera egingo duela. Kasu horretan ere berdin
gertatuko da: “diruaren prezioa” interes-tasa erreala denez, interes-tasa erreala jaitsi egingo
litzateke, orekako baliora heldu arte. Kontrako kasuan, hots, interes-tasa erreala baxuegia balitz,
pertsonek eskaintzen zaiena baino diru kantitate handiagoa eskatuko lukete. Hau da, jendeak
nahi baino diru gutxiago edukiko luke: merkatuan gehiegizko eskaria legoke. Jakina, prezioak
gora egingo du, beste edozein merkatutan gehiegizko eskaria dagoenean gertatzen den moduan.
Kasu horretan, interes-tasa erreala igo egingo litzateke, orekako baliora iritsi arte.
Ñabardura txiki bat. Interes-tasari buruz modu orokorrean hitz egiten badugu ere, ekonomian ez
dago interes-tasa bakarra. Merkatu askotan gertatzen dira diruaren trukeak, eta merkatu horietako
bakoitzean interes-tasa jakin bat erabakitzen da. Hala ere, interes-tasa horien guztien artean
harreman estua dago, eta denek Banku Zentralak hartzen dituen erabakien arabera egiten dute
gora edo behera. Hortaz, interes-tasa igotzen dela diogunean, esan nahi dugu ekonomiako interestasa gehienek gora egiten dutela (eta alderantziz).
Aintzat hartu behar dugun aurreneko interes-tasa Banku Zentralak berak zuzenean zehaztu eta
banku komertzialei ematen dizkien maileguei aplikatzen diena da (hots, deskontu-tasa edo
diruaren prezio ofiziala). Beste interes-tasa ezagun bat Euriborra da (Eurogunean banku
komertzialek elkarri maileguak ematean ezartzen duten interes-tasa); interes-tasa hori aldakorra
da. Beste interes-tasa batzuk ere badira: Estatuko obligazioena edo bonoena, banku komertzialek
enpresei ematen dizkieten maileguena, aurreztaileek (gordailu bat bankuan daukatenek) lortu ohi
dutena, eta abar.
Laburbilduz, interes-tasa oso faktore garrantzitsua da, diruaren prezioa islatzen du-eta. Batetik,
mailegu-hartzaileek dituzten finantza-kostuak adierazten ditu; bestetik, inbertsio orori gutxienez
eskatu behar zaion errentagarritasuna ere adierazten du. Guztiz baliagarria da, beraz, herrialde
bateko egoera ekonomikoari buruzko ideia argi bat izateko.

6.2.2. Ekonomiako interes-tasa aldarazten duten faktoreak
Diruaren merkatuaz egiten ari garen azterketa honetan, hiru faktorek alda dezakete diruaren
merkatuko oreka eta, hedaduraz, ekonomiako interes-tasa erreala:
a) BPG edo produkzio- eta errenta-maila errealaren aldaketek (∆Y)
b) Ekonomiako prezio-mailaren aldaketek (∆P)
c) Diru-eskaintzaren aldaketek (∆ M )
Azter ditzagun banan-banan.
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a) BPG edo produkzio- eta errenta-maila errealaren aldaketak (∆Y)
Diruaren eskaria aztertzean, argiro esan dugu BPGak edo Yk diru-eskari erreala (L) zehazten
duela, bien arteko harremana positiboa delarik: errenta-maila errealak gora egiten badu (Y↑) dirueskari erreala ere hazi egiten da (L↑), eta alderantziz. Ikus dezagun harreman horrek nola eragiten
dion interes-tasari:
Errenta-mailak gora egiten duenean (adibidez, hedapen ekonomikoetan; ondorengo grafikoan Yotik Y1-ra pasatuz), familiek eta enpresek diru gehiago eduki nahiko dute, ondasun eta zerbitzu
gehiago erosi ahal izateko. Hortaz, diru-eskari erreala hazi egingo dute eta, ondorioz, L kurba
eskuinerantz lekualdatuko da. Hala izanik, diruaren merkatuan gehiegizko eskaria izango dugu
eta horrek interes-tasa gorantz bultzatuko du (oreka berri baterantz): oreka berrian interes-tasa
altuagoa izango da ( i1R > i oR ).
Errenta-maila murrizten bada (adibidez, atzeraldi ekonomiko baten ondorioz; beheko grafikoan
Y2-tik Y3-ra pasatuz), L kurba ezkerrerantz lekualdatuko da eta diruaren merkatua desorekatu
egingo da, saldo errealen gehiegizko eskaintza eraginez. Oreka berria ezartzeko, interes-tasa
beheratu egingo da ( i 3R < i 2R ).
iR

M
P

iR

i 2R

i1R
i oR

M
P

L (Y1)
L (Yo)

L (Y2)

i 3R

L (Y3)

M
P
BPG errealaren igoera (Y1 > Yo)

M
M
P
P

BPG errealaren murrizketa (Y3 < Y2)

b) Ekonomiako prezio-mailaren aldaketak (∆P)
Diru-ilusiorik ez badago (hau da, jendeak aldaketa errealen arabera jokatzen badu, eta ez aldaketa
nominalen arabera), diru-eskari errealaren L kurba ez da aldatuko P aldatzean. Prezio-maila
ehuneko jakin batean igoz gero, gizabanakoek ehuneko berean haziko dute beren diru-eskari
nominala (soldaten igoera, alokairuen gorakada, pentsioen hazkundea, eta abar), eros-ahalmen
berbera edukitzen jarraitzeko. Diru-eskari erreala zatiki bat denez (MD/P), horrek esan nahi du bai
MD eta bai P ere ehuneko berean haziko direla eta, hartara, zatikia ez dela aldatuko (hots, L =
MD/P ez da aldatuko).
Hortaz, diruaren merkatuari dagokion grafikoan, prezio-maila aldatzen denean, L kurba ez da
aldatuko; lekualdatuko den kurba bakarra diru-eskaintza errealari dagokiona izango da, hau da,
ekonomiako diru kantitate osoaren eros-ahalmena adierazten duen zatikia aldatuko da: M .
P
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Ekonomiako prezio-maila igo egiten bada, diru-eskaintza errealaren kurba ezkerrera lekualdatuko
da ( M zatikia murriztu egingo da) eta oreka berrian interes-tasa erreala altuagoa izango da.
P

Aldaketa horien esanahia sinplea da: gizabanakoek, prezioak goratzean beren eros-ahalmenari
eusten saiatzen direnean, ikusten dute ekonomian ez dagoela diru nahikorik beren eskaria
asetzeko. Diru gutxiegi dagoenez, diruaren prezioak gora egiten du, hots, interes-tasa erreala
handitu egiten da. Hori dela-eta, inflazioa oso altua den garaietan, interes-tasak gora egiten du
prezio-mailaren igoeraren ondorioz.
Ekonomiako prezio-maila jaisten bada, kontrakoa gertatuko da. Diru-eskaintza errealaren kurba
eskuinera lekualdatuko da (diru-eskaintza nominalaren eta prezio-mailaren arteko zatikia handitu
egingo da) eta oreka berrian interes-tasa erreala baxuagoa izango da. Kasu horretan,
gizabanakoek ez dute hainbeste diru behar eros-ahalmen berberari eusteko. Ekonomian
gehiegizko diru-eskaintza izango dugu eta, ondorioz, diruaren prezioa (hots, interes-tasa erreala)
murriztu egingo da.
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Prezioen murrizketa (P3 < P2)
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c) Diru-eskaintzaren aldaketak (∆ M )
Gure eredu sinplean, diru-eskaintzaren aldaketek argi erakusten dute nolakoa den Banku
Zentralaren boterea.
Demagun Banku Zentralak diru-eskaintza handitu egiten duela (M↑), merkatu irekiko eragiketa
baten bidez titulu publikoak erosiz. Horren ondorioz, diru-eskaintza errealaren kurba eskuinera
lekualdatuko da, eta interes-tasa jaitsi egingo da.
Aitzitik, Banku Zentralak diru-eskaintza murriztuko balu (M↓), merkatu irekiko eragiketa baten
bidez titulu publikoak salduz, diru-eskaintza errealaren kurba ezkerrera lekualdatuko litzateke,
interes-tasa igoaraziz (ikus ondorengo grafikoak).
Horregatik jakin nahi dute etxebizitza bat erosi behar duten pertsonek (edo inbertsio bat
egitekotan diren enpresek) zer egingo duen Banku Zentralak etorkizun hurbilean. Banku
Zentralak zuzenean kontrolatzen ditu interes-tasak epe laburrean. Banku Zentralak uste baldin
badu interes-tasek baxuagoak izan beharko luketela, titulu publikoak erosiko ditu merkatu
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irekian, diru-eskaintza handitzeko. Aitzitik, interes-tasak altuagoak izatea egoki ikusten badu,
titulu publikoak salduko ditu merkatu irekian, diru-eskaintza murrizteko.
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L (Y)

M
P
Diru-eskaintzaren murrizketa
( M1 <

M
M
P
P

Diru-eskaintzaren igoera
( M3 > M2 )

Mo )

Kontuan izan behar da Banku Zentralak ezin dituela aldi berean finkatu berak nahi dituen interestasa eta diru kantitatea. Azterketa grafiko baten bidez hobeto uler daiteke: Banku Zentralak
interes-tasa altuagoa izatea nahi baldin badu, diru-eskaintza maila baxuan mantendu beharko du;
aitzitik, Banku Zentralak ekonomian diru-eskaintza handia izatea nahi baldin badu, interes-tasa
maila baxuan mantendu beharko du. Interes-tasa altua eta diru-eskaintza altua aldi berean izatea
bateraezina da, diru-eskari erreala konstante mantentzen bada.

6.3.

Diru-politika: interes-tasa, inbertsioa eta produkzioa

Banku Zentralak diruaren prezioa (interes-tasa) baldintzatzen du diru-eskaintza darabilenean.
Diru-eskaintza handitzen badu, diruaren prezioak (interes-tasak) behera egingo du, eta
alderantziz. Baina nola eragiten dio diruaren prezioak ekonomiako produkzio- eta errenta-mailari
(Yri)? Eragin hori bistaratzeko, zabaldu eta aberastu egingo dugu orain arte aztertu dugun epe
laburreko eskari agregatuaren eredua, eta dirua eta interes-tasa ere barruan txertatuko ditugu.

6.3.1. Diru-transmisioaren mekanismoa
Zenbait grafikoren laguntzaz, modu sinplean azalduko dugu diru-eskaintzaren aldaketak nola
―zein prozesuren bidez― proiektatzen diren diruaren merkatutik ondasun eta zerbitzuen
merkatura: prozesu horri diru-transmisioaren mekanismoa deitzen zaio62. Mekanismo horretan
interes-tasa errealak lotailu lanak egiten ditu diruaren merkatuaren eta ondasun eta zerbitzuen
merkatuaren artean: interes-tasa errealaren bidez, diru-eskaintzak inbertsioan, kontsumoan,
esportazioetan eta inportazioetan eragiten du (hots, eskari agregatuari eragiten dio). Hiru

62
Diru-transmisioaren ideia automobilen transmisioaren parekoa da: automobiletan motorraren indarra gurpiletara
igarotzen (transmititzen) da martxak jartzeari, azeleragailua sakatzeari eta beste zenbait mekanismori esker; horrela
eragiten zaie gurpilei mugimendua.
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grafikoren laguntzaz irudikatuko dugu, urratsez urrats, prozesu hori. Sinplifikatzeko, demagun
interes-tasa errealak inbertsioari soilik eragiten diola:
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Epe laburreko eskari agregatuaren eredu zabal eta aberatsago horretan, hara zer gertatzen den:
1) Diruaren merkatuan (A grafikoan), diru-eskaintza nominala murrizteak (M↓: Mo-tik M1-era)
interes-tasa erreala igoarazten du (iR↑: ioR -tik i1R -era); ondorioz, mailegu gutxiago eskainiko
dira eta, oro har, ekonomiako diru kantitatea murriztu egingo da.
2) B grafikoan, interes-tasa erreala igotzen denez (iR↑), inbertsio-proiektu gutxiago izango dira
errentagarriak. Hortaz, enpresek gutxiago inbertituko dute; bistan denez, ekonomiako
inbertsio-maila murriztu egingo da (I↓: Io-tik I1-era).
3) Inbertsioa murrizteak (I↓) eskari agregatua jaistea eragingo du (EA↓: EAo-tik EA1-era),
efektu biderkatzailearen bidez (C grafikoan). Eskari agregatuaren jaitsiera horren ondorioz,
ekonomiako produkzio-eta errenta-maila baxuagoa (Y↓: Yo-tik Y1-era) izango da oreka
berrian (eta hurrengo gaian ikusiko dugunez, inflazioa ere jaitsi egingo da).
Interes-tasa errealaren aldaketek ez diote inbertsioari bakarrik eragiten: interes-tasa errealarekin
negatiboki loturik dago ondasun iraunkorretan egindako kontsumo-gastua ere ―adibidez,
automobilen edo etxetresna elektriko handien (hozkailuen, garbigailuen, telebisten, eta abarren)
erosketa―. Azken batean, familiak inbertsiotzat har lezake ondasun iraunkorretan egindako
kontsumo-gastu hori.

6.3.2. Diru-politika: epe laburreko efektuak
Bistaratu ditugu diru-eskaintza kontrolatzeko Banku Zentralak erabiltzen dituen tresnak, eta
azaldu dugu diru-transmisioaren mekanismoak nola funtzionatzen duen ere. Hortik abiatuta, erraz
defini dezakegu diru-politika: Banku Zentralak hartzen dituen erabakiak diruaren merkatuko
oreka aldatzeko eta, horren bidez, politika ekonomikoaren helburuei eragiteko (BPG erreala,
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prezioen egonkortasuna, enplegu-maila, eta abar)63. Diru-politikak interes-tasaren aldaketen bidez
eragiten du finantza merkatuetan; izan ere, interes-tasaren gorabeherek ekonomia-eragileen
gastua baldintzatzen dute. Horregatik, hain zuzen ere, diru-politikaren funtsezko elementuak dira
diru-eskaintzaren kontrola eta diruaren prezioaren (interes-tasaren) kontrola.
Politika fiskalaren kasuan bezala, diru-politikaren kasuan ere tresna jakin batzuk erabiltzen dira
(diru-tresnak, alegia):
1) merkatu irekiko eragiketak
2) deskontu-tasa
3) kutxa-koefiziente legala64
Eta politika fiskala bezala, diru-politika ere izan liteke hedatzailea ―diru-eskaintza nominala
handitzean (M↑) edo interes-tasa erreala murriztean (iR↓)― nahiz murriztailea ―diru-eskaintza
nominala murriztean (M↓) edo interes-tasa erreala goratzean (iR↑), ekonomia-eragileen
gastatzeko ahalmena beheratzen bada―.
Hala izanik, Banku Zentralak diru-politika hedatzailea jarriko du abian, merkatu irekian titulu
publikoak erosten dituenean, kutxa-koefiziente legala murrizten duenean edo, deskontu-tasa
beheratuz, banku komertzialei ematen dizkien maileguak “merkatzen” eta ugaritzen dituenean.
Aitzitik, Banku Zentralak diru-politika murriztailea ezarriko du, merkatu irekian titulu publikoak
saltzen dituenean, kutxa-koefiziente legala igotzen duenean edo, deskontu-tasa igoz, banku
komertzialei ematen dizkien maileguak “garestitzen” eta murrizten dituenean.
Diru-transmisioaren mekanismoan oinarrituz, honako hauek izango lirateke aipatu ditugun
politika horietako bakoitzaren urrats sekuentzialak:

Diru-politika murriztailea

• Merkatu irekian,
tituluak saltzea
• Kutxa-koefiziente
legala igotzea
• Deskontu-tasa
igotzea

Dirueskaintza
murriztea

Eskari
agregatua
jaistea

Interes-tasa
igotzea

63

• BPG erreala
murriztea
• Prezioak jaistea

Europako Banku Zentralak helburu nagusi bat dauka, bere kontrolpeko diru-politika indarrean jartzean: prezioen
egonkortasuna bermatzea. Prezioen egonkortasuna funtsezkoa da herrialdeen arteko bat egitea bideratzeko eta
inflazioak ekonomiari dakarzkion arazoak saihesteko (inflazioak lehiagarritasuna kaltetzen du, aurrezkia eta
inbertsioa moteltzen ditu, eta interes-tasak igoarazten ditu).
64
Gaur egun, Eurogunean aplikatzen den diru-politikak merkatu irekiko eragiketetan eta deskontu-tasan errotzen ditu
bere sustraiak nagusiki. Kutxa-koefiziente legala % 2an finkatuta dago.
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Diru-politika hedatzailea

• Merkatu irekian,
tituluak erostea
• Kutxa-koefiziente
legala jaistea
• Deskontu-tasaren
murrizketa

Dirueskaintza
haztea

Eskari
agregatua
igotzea

Interes-tasa
jaistea

• BPG erreala
haztea
• Prezioak igotzea

Praktikan, diru-politikak efektu asimetrikoa izan ohi du; hau da, eraginkorragoa izan ohi da eskari
agregatua murrizteko, EA igotzeko baino (hots, Banku Zentralarentzat errazagoa da diru-politika
murriztailea aplikatzea, diru-politika hedatzailea abiaraztea baino). Izan ere, Banku Zentralak
kontrol estuagoa ezartzen badie banku komertzialei mailegu gutxiago eman ditzaten, ekonomiaeragileek nahitaez murriztuko dituzte beren gastuak, zorpetzearen ―maileguak hartzearen―
kostua handiagoa izango baita (interes-tasa erreala altuagoa izango delako). Aitzitik, Banku
Zentralak interes-tasa erreala jaisten badu (hots, abian jartzen badu diru-politika hedatzaile bat),
baliteke hala ere ekonomia-eragileek mailegu gehiago hartzeko gogorik ez izatea (ekonomiaren
etorkizunari buruz dituzten itxarobideak nahikoa ilun eta ezkorrak direlako eta, ondorioz,
zorpetzerik nahi ez dutelako)65. Hala balitz, diru-politika hori ez litzateke eraginkorra. Argitu
dezagun ideia hori hurrengo azpiatalean.

6.3.3. Diru-politikaren eraginkortasunik eza
Diru-transmisioaren eskemaren arabera, diru-politikak ondasun eta zerbitzuen merkatuari
eragiteko daukan gaitasuna bi faktoreren menpekoa da:
a) Diru-eskaintzaren gorabeherek interes-tasa errealean duten eraginaren menpekoa, batetik.
b) Interes-tasa errealak ekonomiako eskari agregatuan (inbertsioan, kontsumoan eta esportazio
garbietan) duen eraginaren menpekoa, bestetik.
Zehazki, diru-politika ez da eraginkorra izango honako kasu hauetan:
◙ Diruaren merkatua likideziaren tranpan dagoenean; hau da, diruaren merkatuko oreka dirueskari errealaren kurbaren (likideziagatiko lehentasun kurbaren: Lren) zati horizontalean
kokatuta dagoenean. Kasu horretan, interes-tasa aldatzen ez denez, diru-politika erabat
antzua edo ez-eraginkorra izango da, diru-eskaintzaren (Mren) aldaketek interes-tasa ez
baitute mugiaraziko.
65

Keynes-en hitzak baliatuko ditugu: “Badago zaldia askara edatera eramatea; ez dago, ordea, zaldiari edanaraztea”.
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◙ Inbertsio-eskariaren kurba (Id) interes-tasa errealarekiko oso inelastikoa denean (hots, ia
bertikala denean). Izan ere, kasu horretan, Mren aldaketek eragindako iR-ren gorabeherek ez
diote apenas eragingo inbertsioari eta, hedaduraz, ezta ekonomiako eskari agregatuari eta
produkzio- eta errenta-mailari ere.
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6.4.

I

Zer da egonkortze-politika bat?

Dirua gure eskari agregatuaren ereduan barneratu ondoren, agintariek ―dela gobernua, dela
Banku Zentrala― bi tresna mota dauzkate epe laburrean BPG errealari gora edo behera
eragiteko:
 Gobernuak politika fiskala erabil dezake, hots, zergak (T) edota gastu publikoa (G) igo
nahiz jaits ditzake (transferentziak albora utziz gero).
 Banku Zentralak diru-politika erabil dezake, hots, diru-eskaintza (M) edota interes-tasa
(iR) igo nahiz jaits ditzake.
Orekako BPG erreala txikiagoa baldin bada enplegu osokoa baino (Y* < YEO), politika hedatzaile
bat ―monetarioa zein fiskala― abian jar liteke ekonomiako produkzio- eta errenta-maila
igotzeko eta langabezia murrizteko. Adibidez, gobernuak zergak gutxitu edota gastu publikoa
handitu lezake, eta Banku Zentralak diru-eskaintza igo lezake.
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Orekako BPG erreala handiagoa baldin bada enplegu osokoa baino (Y* > YEO), ekonomia
“berotu” egingo da eta inflazio-tasak gora egingo du, enpresak normala dena baino biziago
darabiltelako beren produkzio-ahalmena. Ekonomia gehiegi “berotu” ez dadin, politika
murriztaile bat ―politika anti-inflazionista bat― jarriko dute indarrean, ekonomia enplegu osoko
mailara itzularazteko. Kasu horretan, gobernuak zergak handitu edota gastu publikoa murriztuko
luke, eta Banku Zentralak diru-eskaintza jaitsiko luke.
Hartara, bai politika hedatzailea eta bai politika murriztailea egonkortze-politikak dira; hots, biak
ere ekonomia enplegu osoko mailara (BPG potentzialera) hurbilarazten saiatzen dira, ziklo
ekonomikoen gorabeherak ahalik gehien leunduz. Beheko grafikoak egonkortze-politika baten
efektuak bistaratzen ditu. Lerro beltz potoloak BPG errealaren bilakaera adierazten du, politika
edo neurri ekonomikorik aplikatuko ez balitz. Bistan denez, arrakastaz aplikatutako egonkortzepolitika batek gorabehera ekonomikoak motelduko ditu (ikus puntukako lerroa), enplegu osokoa
baino handiagoa denean produkzioa murriztuz eta enplegu osokoaren azpitik dagoenean
produkzioa haziz.
BPG erreala

Enplegu osoko BPG

Denbora

6.4.1. Egonkortze-politiken mugak
Teorian, sinpleak dirudite egonkortze-politikek, baina praktikan oso zaila da egonkortze-politikak
egoki indarrean jartzea, bi arrazoi hauek tarteko:
1) Egonkortze-politiken efektuak atzerapenez gertatu ohi dira; hau da, erabakiak hartzeko ardura
dutenak berandu konturatzen dira ekonomiaren egoeraz edota ekonomian jazotako aldaketez
eta, ondorioz, atzerapenez erreakzionatzen dute. Bi motatako atzerapenak daude:
◘ Barne-atzerapenak. Bi arrazoirengatik:
A) Denbora behar izaten da arazo bat identifikatu eta aztertzeko (datuak nahasgarriak eta
kontraesanez beteak izan baitaitezke). Sarritan, hilabeteak edo urtebete behar izaten da
ekonomian arazo larriren bat dagoela ohartzeko.
Esandakoaren adibide ezin hobea da AEBek 1990ean jasan zuten atzeraldi ekonomikoa.
Gaur egun, badakigu atzeraldi hura 1990eko uztailean hasi zela, Irakek Kuwaiti eraso
egin eta hura indarrez hartu baino hilabete lehenago. Hala ere, urte hartako abenduan
baino ez zuten ofizialki onartu ekonomia atzeraldian murgildua zela.
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Beste adibide bat Depresio Handiaren garaikoa dugu. Burtsak 1929ko urrian egin zuen
porrot, baina jendea 1930. urtearen bukaeran-edo hasi zen jabetzen beheraldiaren
larritasunaz.
B) Gainera, arazoa identifikatu eta diagnostikatu ondoren, denbora joaten da dagozkion
neurriak hartu aurretik (adibidez, politika fiskalaren kasuan, negoziazio-prozedura edo
tramite luzea pasatu behar izaten da, batzuetan, adostasuna lortzeko eta erabaki zehatzak
hartzeko; izan ere, gobernuak gehiengo absoluturik ez badauka Legebiltzarrean edo
Kongresuan, beste alderdi politiko batzuen babesa eskuratu beharko du).
◘ Kanpo-atzerapenak. Hartutako neurriek (egonkortze-politikek) denbora-tarte bat behar izaten
dute eraginak sortzen. Efektuak ez dira bat-batean igartzen. Adibidez, zenbait eredu
matematikotan oinarritutako aurreikuspenen arabera, interes-tasak murriztu ostean
gutxienez bi urte behar dira hark eragina izateko.
Politika fiskalak barne-atzerapen handiagoa du diru-politikak baino; kanpo-atzerapena,
ordea, laburragoa da politika fiskalaren kasuan. Eredu matematiko batzuek aurreikusten
dutenez, gastu publikoaren igoera batek sei hilabete behar ditu BPGan efektu
biderkatzailerik handiena eragiteko.
2) Egonkortze-politikak abiaraztea zailtzen duen beste arrazoia ekonomialarien ezjakintasuna
da: ekonomialariek, gogotik saiatu arren, ezin dute ezagutu ekonomia bere osotasunean eta,
hartara, beren aurreikuspenak ez dira izaten zehatzak eta perfektuak. Esate baterako,
hazkunde ekonomikoa moteltzen denean, agintari ekonomikoek ez dute jakiten motelaldi hori
laburra eta iragankorra izango den edo luzea eta iraunkorra izango den. Oro har, agintari
ekonomiko gehienak jabetzen dira beren mugez eta gabeziez, eta, hargatik, zuhurrak izaten
dira politika ekonomikoari dagozkion neurriak diseinatzerakoan eta indarrean jartzerakoan.
6.4.2. Egonkortze-politiken eragin desegonkortzailea
Egonkortze-politiken eraginaren atzerapenen erruz, gerta liteke indarrean jarritako neurriek ziklo
ekonomikoaren gorabeherak gaiztotzea. Adibide bat jarriko dugu. Demagun urte hasieran BPGa
enplegu osokoa baino txikiagoa dela, baina urte bukaerarako YEO-ra iristen dela. Era berean,
demagun egonkortze-politikaren efektuak nabaritu aurretik urte osoa pasatzen dela. Agintari
ekonomikoek urte hasieran neurri hedatzaileak abiarazita ere ekonomia sustatzeko, eraginak ez
dira iritsiko urtea amaitu arte; hau da, efektu hedatzaile horiek ekonomia YEO-ra berez heldu
denean iritsiko dira; ondorioz, enplegu osoko produkzio-mailaren gainetik bultzatuko dute
ekonomia. Bistan denez, neurri hedatzaileak desgaraiz hartzeak ekonomia behar ez bezala susta
dezake, ziklo ekonomikoaren gorabeherak areagotuz.
Neurri murriztaileekin antzeko zerbait gerta liteke. Aurreikuspen ekonomikoak egiten adituak
direnek diote ekonomia gehiegi hazten (“berotzen”) ari dela; beraz, Banku Zentralak politika
murriztaile bat abian jartzen badu, emaitza ezin okerragoa izan liteke, baldin eta ekonomia berez
moteltzen bada, politika murriztaileak eragina izan aurretik.
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Ondorengo irudiak argiro bistaratzen du ondorio kaltegarriak gerta daitezkeela politika
ekonomikoari dagozkion neurriek eragina izaten jasan dezaketen atzerapenen erruz: bai
hedapenak eta bai atzeraldiak puztu egin litezke, nahi eta behar ez bezala.
BPG erreala

Enplegu osoko BPG

Denbora
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7. GAIA:
ESKARI AGREGATUAREN ETA
ESKAINTZA AGREGATUAREN EREDUA
Gai honetan beste balizko bat barneratuko dugu gure ereduan: prezioen aldagaia; hau da,
prezioak aldatu egingo dira. Beste modu batera esanda, inflazio-tasa aldakorrak kontuan hartuko
ditugu (inflazio-tasa: ekonomiako prezio-mailaren hazkunde-tasa). Prezio aldakorren ingurumari
horretan, gai izango gara epe laburra eta epe luzea behar bezala bereizteko eta alderatzeko.
Gainera, eskari agregatua eta eskaintza agregatua eraiki eta elkarrekin uztartuko ditugu, bai epe
laburreko eta bai epe luzeko oreka makroekonomikoa bistaratzeko.

7.1. Eskari agregatua
Lehenago ikusia dugunez, eskari agregatua (EA) honako hau da: ekonomia-eragileek (familiek,
enpresek, sektore publikoak eta kanpo-sektoreak) erosi nahi dituzten eta gure herrialdearen
barnean ekoitziak izan diren amaierako ondasun eta zerbitzuen kantitatea. Hortaz, eskari
agregatuak bere baitan biltzen ditu kontsumo pribatuan egindako gastua (K), inbertsioa (I),
gobernuaren gastuak (G) eta esportazio garbiak (XN; hau da, esportazioak ken inportazioak):
EA = K + I + G + X – N
Eskari agregatua hainbat faktoreren menpekoa da. Garrantzitsuenak honako hauek dira:
 prezio-maila
 itxarobideak
 politika fiskala eta diru-politika
 munduko ekonomia
Prezio-maila izan ezik, gainerako
faktore guztiek konstante dirautela
suposatuz gero (ceteris paribus, alegia),
eskari agregatuaren kurba lortuko
dugu. Eskari agregatuaren kurbak argi
adierazten digu zein den ekonomian
orotara eskatzen den ondasun eta
zerbitzuen kantitatea edozein preziomailatan,
beste faktore
guztiak
aldatzeke mantentzen badira. Alboko
irudiak bistaratzen duen legez, eskari
agregatuaren kurbak malda negatiboa
du: prezio-maila jaisten denean, orotara
eskatutako ondasun eta zerbitzuen
kantitatea igo
egiten da (eta
alderantziz).
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EA kurbak produkzio-mailaren (Y) eta prezio-maila orokorraren (P) arteko harremanaren berri
ematen digu, bai ondasun eta zerbitzuen merkatua eta bai diruaren merkatua orekan daudela
kontuan hartuta. Beste nolabait esatearren, EA kurba, ondasun eta zerbitzuen merkatua eta
diruaren merkatua orekatzen duten produkzio-maila eta prezio-maila bikoteek ―(Y , P) bikoteek,
alegia― osatzen dute. Beraz, EA kurbako edozein puntutan, ondasun eta zerbitzuen merkatua
orekatuta dago (Y = K + I + G + X – N betetzen da) eta diruaren merkatua ere orekan dago (M/P
= L betetzen da)66.
EA kurbak zer adierazten duen hobeto ulertzeko, beharrezkoa zaigu jakitea zergatik daukan
malda negatiboa, batetik, eta zein faktorek lekualdatzen duten, bestetik.

7.1.1. Eskari agregatuaren kurbak zergatik duen malda negatiboa
Eskari agregatuaren kurbak malda negatiboa du (hots, EAren eta prezio-mailaren artean harreman
negatiboa dago), honako hiru arrazoi hauek medio:


Prezio-mailak kontsumoan duen eragina: aberastasunaren eragina



Prezio-mailak inbertsioan duen eragina: interes-tasaren eragina



Prezio-mailak esportazio garbietan duen eragina: nazioarteko merkataritzaren eragina

■ Aberastasunaren eragina. Prezioek behera egiten badute (baina gainerako guztiak konstante
badirau), gizabanakoen aberastasun erreala handitu egingo da. Eta hori horrela da, prezioak
jaistean diruak balio handiagoa duelako (hau da, diruaren eros-ahalmena handiagoa delako; diru
kantitate berberarekin ondasun eta zerbitzu gehiago eros daitezke). Ondorioz, prezio-maila
baxuagoarekin gizabanakoak aberatsago sentituko dira, gehiago gastatu nahi izango dute eta,
hartara, ekonomiako eskari agregatua puztu egingo da. Kontrakoa gertatuko litzateke, prezioak
goratuko balira: diruaren balio errealak behera egingo luke eta, ondorioz, kontsumo pribatua
eta, hedaduraz, eskari agregatua murriztu egingo lirateke.
Laburbilduz, prezio-maila aldatzean diruaren balio erreala ere aldatzen da eta horrek gastuaren
(eskariaren) aldaketa dakar. Horri guztiari aberastasunaren eragina deitzen zaio.
■ Interes-tasaren eragina. Aurreko gaian diruaren merkatua aztertzean esan genuen legez,
prezio-mailak behera egiten badu (P↓), ekonomiako diru-eskaintza erreala ugaldu egiten da
(M/P↑) eta interes-tasa erreala murriztu (iR↓). Hau da, diruaren eros-ahalmena handitzean,
familiek diru gutxiago beharko dute ondasun eta zerbitzu kantitate berbera erosteko, edo, gauza
bera dena, banku komertzialek diru gehiago erabili ahal izango dute maileguz emateko.
Mailegu gehiagorekin, interes-tasa errealak behera egingo du eta, hori horrela izanik, enpresek
66

Eskari agregatuaren kurba ondasun edo zerbitzu jakin baten merkatuko eskariaren kurba baino modu
konplexuagoan eraikitzen da: ez da merkatu jakin bateko eskari kurba indibidualen batura hutsa (mikroekonomian
gertatzen den moduan). EA kurbak bi makromerkaturen arteko harremanak eta elkarreraginak hartzen ditu kontuan:
1) Ondasun eta zerbitzu guztien merkatua (edo makromerkatua).
2) Diruaren merkatua (edo makromerkatua).
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inbertsio gehiago egin nahiko dituzte (I↑) eta familiek etxebizitza eta kontsumo iraunkorreko
ondasun gehiago erosi nahi izango dituzte (K↑); horrek guztiak ekonomiako eskari
agregatuaren gorakada ekarriko du (EA↑). Aitzitik, prezio-maila goratuz gero, aurkakoa
gertatuko da: interes-tasa erreala igoko da eta inbertsioa eta kontsumoa murriztuko dira.
Hortaz, interes-tasaren eraginak islatzen duena zera da: prezioen aldaketek eragiten dituzten
gorabeherak interes-tasetan eta, ondorioz, inbertsioan eta kontsumoan eta, hedaduraz, eskari
agregatuan.
Interes-tasaren eraginaren ondorioetako bat honako hau da: eskari agregatuaren kurbako puntu
bakoitzean ekonomiako interes-tasa erreala ezberdina da; hartara, prezio-maila zenbat eta
altuagoa izan, ekonomiako interes-tasa erreala ere orduan eta handiagoa izango da (eta
alderantziz).
■ Nazioarteko merkataritzaren eragina. Ekonomia ireki batean (kanpo-sektorearekin harremanak
dauzkana, alegia), herrialde barneko prezio-maila beheratzen denean, barneko ondasun eta
zerbitzuak erlatiboki merkeagoak izango dira atzerrikoak baino, eta, ondorioz, esportazioak
ugaldu eta inportazioak gutxitu egingo dira. Esportazio garbien handitze horrek barneko
ondasun eta zerbitzuen eskaria (eskari agregatua) goratzea dakar. Gainera, prezioen
murrizketak truke-tasari ere eragingo dio, barneko ondasun eta zerbitzuak merkatuz,
atzerrikoekin alderatuta.
Amaitzeko, beraz, esan dezagun elkar elikatzen dutela bai aberastasunaren eraginak, bai interestasaren eraginak eta bai nazioarteko merkataritzaren eraginak ere; eskari agregatuaren kurbak
malda negatiboa izatea eragiten dute67.

7.1.2. Eskari agregatuaren kurba lekualdatzen duten faktoreak
Prezio-maila ez den beste edozein faktore (ekonomia-eragileen erosketetan eragiten duena, noski)
aldatzen bada, eskari agregatuaren kurba lekualdatu egingo da68. Horietako faktore nagusiak
honako hauek dira: 1) itxarobideak; 2) politika fiskala eta diru-politika; eta 3) munduko
ekonomia.
1) Itxarobideak
Familiek aurreikusten badute etorkizunean beren diru-sarrerak handiagoak izango direla, gaur
egun erosi nahi izango duten kontsumo-ondasunen kantitatea hazi egingo da (batez ere ondasun
garestiak, hala nola automobilak). Bistan denez, horrek gaur egungo eskari agregatuaren
gorakada eragingo du.
Beste adibide bat: familiek uste baldin badute etorkizunean inflazio-tasak gora egingo duela, gaur
egun ondasun eta zerbitzu gehiago erostea erabakiko dute, prezioak gero baino merkeagoak diraeta.
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Ikus, eranskinean, eskari agregatuaren kurbaren ondorioztapen grafikoa.
Mikroekonomian gertatzen den moduan, eskari agregatua handitzen (murrizten) bada, EA kurba eskuinera
(ezkerrera) lekualdatuko da.
68
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Enpresek etorkizunean irabazi gehiago eskuratuko dituztela sumatzen badute, gaur egungo
inbertsioak ugaldu egingo dituzte. Horrek ere EAren igoera ekarriko du.
2) Politika fiskala eta diru-politika
Politika fiskal hedatzaile bat aurrera eramateko, gobernuak aukera du zergak jaisteko (t↓),
transferentziak igotzeko (TR↑)69 edota gastu publikoa hazteko (G↑). Gobernuaren hiru aukera
horietako edozeinek eskari agregatua puztuko du.
Zergek eta transferentziek zeharka eragiten diote eskari agregatuari; hots, familien errenta
erabilgarriaren bitartez eragiten diote. Izan ere, zenbat eta handiagoa izan familien errenta
erabilgarria, orduan eta handiagoa izango da familiek egin nahi izango duten kontsumoa eta,
ondorioz, baita eskari agregatua ere (t↓ edo TR↑ ⇒ YE↑ ⇒ K↑ ⇒ EA↑). Bestalde, gastu
publikoak, eskari agregatuaren osagai bat denez gero, zuzenean eragiten dio ekonomiako gastu
osoari (alegia, eskari agregatuari). Hau da, gobernuak diru gehiago gastatzen badu arma, ospitale,
eskola nahiz autopistetan, eskari agregatua zenbateko horretan ugalduko da lehen unean, batbatean (G↑ ⇒ EA↑).
Politika fiskal murriztaileak kontrako zentzuan darabiltza aurreko tresnak: hots, zergen igoera
(t↑), transferentzien jaitsiera (TR↓) edota gastu publikoaren murrizketa (G↓). Hiru kasuotan ere,
behera egingo du eskari agregatuak (EA↓).
Diru-politika hedatzaile bat abiarazteko, Banku Zentralak diru-eskaintza igo (M↑) edota interestasa erreala jaitsi (iR↓) ditzake, eskari agregatuaren gorakada eraginez (EA↑). Arrazoia oso
sinplea da. Batetik, gizabanakoek, diru gehiago edukitzean, gehiago gastatzea erabakiko dute.
Bestetik, banku komertzialek, diru gehiago izango dutenez maileguz eman ahal izateko, interestasak jaitsiko dituzte; eta interes-tasa baxuagoekin, gizabanakoek kontsumo iraunkorreko
ondasun gehiago erosi eta enpresek inbertsio gehiago egin nahi izango dituzte.
Diru-politika murriztailearekin kontrakoa jazoko da: diru-eskaintza murriztu, interes-tasa igo eta
eskari agregatua beheratu.
3) Munduko ekonomia
Munduko ekonomiari dagozkion eta gure eskari agregatuari eragiten dioten bi faktore
garrantzitsuenak hauek dira: truke-tasa eta munduko gainerako herrialdeen errenta-maila.
Truke-tasa hauxe da: gure herrialdeko diru-unitate batekin (adibidez, euro batekin) eros daitekeen
atzerriko diru-kantitatea (adibidez, AEBetako dolarrak edo Japoniako yen-ak). Gainerako guztiak
konstante badirau, truke-tasaren igoerak (hots, gure herrialdeko diruaren apreziazioak)
jaitsiraziko du eskari agregatua, zeren eta esportazioak murriztu eta inportazioak haziko
bailituzke. Jar dezagun adibide bat. Demagun euro bat 100 yen-engatik trukatzen dela (1€ =
100¥). Horrez gain, demagun Japonian egindako telefono batek 12.500 yen balio dituela eta
Euskal Herrian egindakoak, aldiz, 110 euro. Eurotan, japoniar telefonoak 125 euro balio ditu;
beraz, euskaldunok EHko telefonoak erostea nahiago izango dugu, merkeagoak baitira. Baina
69

Guk, dena dela, transferentziarik ez dagoela suposatuko dugu (TR = 0).
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demagun orain euroaren truke-tasa 125 yen-era igotzen dela (1€ = 125¥). Euro bakoitzean 125
yen izanik, japoniar telefonoak 100 euro balio ditu eta, hartara, EHko telefonoa baino merkeagoa
da. Jakina, gizabanakook nahiago izango dugu japoniar telefonoa, EHkoarekin alderatuta.
Ondorioz, euroaren truke-tasa igo (euroa apreziatu) denez gero, EHren esportazioak murriztu eta
inportazioak gehitu egingo dira, eta, hala, eskari agregatua jaitsi egingo da. Aitzitik, truke-tasa
murriztuko (euroa depreziatuko) balitz, kontrakoa gertatuko litzateke: esportazioak igo,
inportazioak murriztu eta, jakina, eskari agregatua hazi.
Munduko gainerako herrialdeen errenta-maila igoko balitz, gure esportazioek gora egingo lukete
eta, ondorioz, gure herrialdeko EAk ere bai. Adibidez, Alemaniako errenta-maila goratuz gero,
EHn ekoitzitako ondasun eta zerbitzu gehiago erosi nahi izango dituzte alemaniar familiek eta
enpresek (gure esportazioak ugalduz eta, hedaduraz, eskari agregatua handituz).
P
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7.2. Eskaintza agregatua
7.2.1. Eskaintza agregatuaren oinarriak
Eskaintza agregatuaren kurbak (SA kurbak) adierazten du ekonomiako ondasun eta zerbitzuen
prezio-mailaren (Pren) eta herrialdeko enpresa guztiek ekoitzitako BPG errealaren (Yren) arteko
harremana. Hala izanik, eskaintza agregatuak ekonomiaren funtzionamendua ikuspegi
produktibotik begiratuta deskribatzen du.
Dena dela, eskari agregatuaren (EA) kurbak beti malda negatiboa duela (hots, EA kurba
beherakorra dela) egiaztatu badugu ere, eskaintza agregatuaren (SA) kurbak bestelako itxura bat
izango du ekonomian aintzat hartzen dugun epearen (epe labur edo epe luzearen) arabera.
Badakigu Makroekonomian bereizi egin behar direla epe laburra eta epe luzea; bereizketa hori
egiteko, aurrez, ondoko bi kontzeptu hauek ulertu behar ditugu: produkzio agregatuaren funtzioa,
batetik, eta enplegu osoko produkzio-maila, bestetik.
 Produkzio agregatuaren funtzioak bistaratzen digu enpresek ekoizten eta eskaintzen duten
BPG erreala hiru produkzio-faktoreren menpekoa dela: (1) lan kantitate osoaren (Lren)
menpekoa; (2) kapital kantitate osoaren (Kren) menpekoa; eta (3) teknologia kantitatearen
(Tren) menpekoa. Zenbat eta handiagoak izan L, K eta T kantitateak, orduan eta handiagoa
izango da BPG erreala.
152

Y = BPG erreala
Y = f (L)

Produkzio
agregatuaren
funtzioa
Y = f (L, K, T)
L
(lan kantitatea)

Gainerako
produkziofaktoreak konstante mantenduz, lan kantitatearen
(Lren)
araberakoa
da
ekonomiako
produkziomaila osoa (Y). L handituz
gero, kurban zehar gorantz
mugituko gara eta Y ere
haziko da.
K edota T handituz gero,
kurba
bera
gorantz
lekualdatuko
da,
lan
kantitate
berberarekin
gehiago ekoitziko baita.

 Enplegu osoko produkzio-maila da, lan-merkatua orekan egonik, ekonomian ekoizten den
kantitate osoa. Lan-merkatua orekan dago, baldin eta indarrean dagoen soldata erreala70
kontuan izanik, enpresek eskatzen duten lan kantitatea bat badator gizabanakoek (langileek)
eskaintzen duten lan kantitatearekin (hots, ez baldin badago borondatezko langabeziarik).
Modu grafikoan azalduta:
(Soldata
erreala)

w
P

Ls (lan-eskaintza: langileek
egiten dutena)

Lan-merkatua
Ld (lan-eskaria: enpresek
egiten dutena)

LEO

L (Lana)

Ondorioz, zer da enplegu osoko produkzio-maila edo ekonomiako produkzio potentziala
(YEO)? Ekonomiako produkzio-ahalmen osoa erabiliz ekoizten den guztia; hau da,
ekonomiako faktore erabilgarri guztiekin (LEO, K, T baliabideekin) lor eta modu
iraunkorrean manten litekeen produkzio-maila maximoa. Hala ere, enplegu oso horrek ez
du esan nahi jende guztia lanean ari denik. Enplegu osoko produkzio-mailarekin ere posible
da zenbait pertsona langabezian izatea; hots, YEO hori bateragarria da langabezia-tasa
natural batekin (langabezia-tasa natural horrek bere baitan biltzen ditu langabezia
frikzionala eta egiturazko langabezia, ekonomiari berez dagozkionak)71.
70

Soldata errealak soldata nominalaren eros-ahalmena adierazten du. Ikur batekin islatzeko, soldata nominala (w;
ingelesez wage) zati prezio-maila (P) egiten dugu.
71
Enplegu osoko egoeran ere langabezia-tasa naturala existitzea normaltzat jo genezake, lan-merkatuko etengabeko
mugimenduari berari baitagokio. Egunero, deuseztatu egiten dira zenbait enplegu, enpresa batzuk berregituratu
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Horrela, bada, aurreko bi kontzeptuak definituta, dagoeneko gai gara ulertzeko Makroekonomian
epe laburrak eta epe luzeak zer esanahi eta harreman duten.
Epe luze makroekonomikoa hauxe da: lan-merkatua orekara iristeko nahikoa luzea den denboratartea. Hots, denbora-tarte horretan, ekonomiako prezio guztiak doitu eta egokitu egiten dira,
BPG erreala enplegu osoko produkzio-mailan (BPG potentzialean) kokatzen da, eta lanmerkatuan enplegu osoa gailentzen da72.
Epe labur makroekonomikoan, kapital kantitatea (K) eta teknologia kantitatea (T) finkoak dira, ez
dira aldatzen, iraganean hartutako erabakien araberakoak baitira. Lan kantitatea (L) da epe
laburrean konstante irauten ez duen faktore bakarra: lan egiteko edo lanik ez egiteko erabakia
langileek eta enpresek hartzen dute orainean. Epe laburrean, beraz, BPG erreala lan-merkatuko
kontratazio-mailaren araberakoa izango da; lan merkatuko kontratazio-maila hori enplegu osokoa
izan daiteke, edo hura baino baxuagoa edo altuagoa ere izan daiteke. Beste era batera esanda, epe
laburrean, BPG errealak enplegu osoko produkzio-mailaren (BPG potentzialaren) jira-bueltan
egiten du dantza.
Ondorio moduan, lan-merkatuko egoeraren arabera (enplegu osoa edo ez enplegu osoa),
eskaintza agregatuaren bi kurba bereizten dira, bakoitza epe jakin bati dagokiona:


Epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba edo klasikoa (SA epe luz.).



Epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba edo keynestarra (SA epe lab.).

7.2.2. Epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba
Kurba honi eskaintza agregatu klasikoa ere deitu ohi zaio eta adierazten du zein den ekoizten eta
eskaintzen den BPG errealaren kantitateak (Yk) eta prezio-mailak (Pk) duten harremana epe
luzean, hau da, BPG erreala eta BPG potentziala bat datozenean.
Epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba (SA epe luz.) lerro bertikal baten bidez irudikatuko
dugu, zeren eta BPG potentziala (enplegu osoko produkzio-maila) prezio-mailarekiko
independentea baita. Hona hemen independentzia horren arrazoia: epe luzean, ondasun eta
zerbitzuen prezioen aldaketekin batera, produkzio-faktoreen prezioak ere proportzio berean
aldatzen dira; ondorioz, termino errealetan kostuak ez dira fitsik aldatzen enpresentzat. Jar
dezagun adibide bat: ondasun eta zerbitzuen prezioak % 10 igotzen badira, bai soldata nominala
(w) eta bai beste produkzio-faktoreen prezioak ere % 10 igoko dira epe luzean, eros-ahalmen
berberari eusteko. Hala izanik, prezio erlatiboak eta soldata erreala (w/P) mantendu egiten dira
egiten direlako edo porrot egiten dutelako; era berean, hainbat enplegu sortu egiten dira, enpresa berriak jaiotzen edo
lehengoak handitzen direlako. Gainera, zenbait langilek, arrazoi pertsonalak tarteko, beren lanpostua uztea
erabakitzen dute eta beste zenbaitek beste lanpostu bat bilatzeari ekiten diote. Lan-merkatuko mugimendu etengabe
horren eraginez, langabezia sekula ez da erabat desagertzen.
72
Epe luzean prezioak malguak direla esan ohi dugu, nahikoa denbora bai baitute eskari eta eskaintzaren aldaketetara
egokitzeko. Hori dela eta, ekonomiak enplegu osoko maila erdiesten duenean, epe luzeko orekara iritsi dela esan ohi
dugu. Geroago ikusiko dugu orekaren ideia hori.
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eta, hartara, enpresek ez daukate motiborik produkzioa aldatzeko (kasu horretan, enplegu
osokoa); izan ere, bai salmentako prezioak eta bai kostuak proportzio berean igotzen badira,
enpresen mozkinek berdinak izaten jarraituko dute73.
P

SA epe luz.
BPG potentziala (YEO, alegia)
prezio-mailarekiko independentea
da. Ondorioz, epe luzeko eskaintza
agregatuaren kurba (SA epe luz.)
bertikala da enplegu osoko BPGren
mailan.

P1
Po
YEO

Y

7.2.3. Epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba
Horrek adierazten du zein harreman duten ekoizten eta eskaintzen den BPG errealaren kantitateak
(Yk) eta prezio-mailak (Pk) epe laburrean; hots, bai soldata nominala (lan faktorearen prezioa den
aldetik), bai beste produkzio-faktoreen prezioak eta bai enplegu osoko BPGa ere konstante
mantentzen diren bitartean74. Kurba horri eskaintza agregatu keynestarra ere deitzen zaio, argi
islatzen duelako kostu unitarioak (batez ere soldata) ez direla ia batere aldatzen epe laburrean eta,
ondorioz, enpresak gai direlako, beren prezioak apenas aldatu gabe, beren produkzio-maila
eskariaren arabera doitzeko. Horrexegatik, eta eredua sinpletzeko, epe laburreko eskaintza
agregatuaren kurba (SA epe lab.) lerro zuzen bat izango da, malda positibo txiki bat daukana;
hots, marra ia laua izango da.
P

SA epe luz.

SA epe lab.
Epe laburrean, epe laburreko
eskaintza agregatuaren kurbaren
arabera, BPG erreala enplegu
osokoaren azpitik nahiz gainetik egon
daiteke.

YEO

Y

73

Ikus, eranskinean, epe luzeko eskaintza agregatuaren kurbaren ondorioztapen grafikoa.
Beste atal batean (7.5. atalean) azalduko dugunez, soldata nominalak eta beste produkzio-faktore batzuen prezioek
aldaketa txikiak izaten dituzte epe laburrean. Horregatik, aldaketa hain txikiak izanik, prezio horiek epe laburrean
konstante dirautela suposatu ohi da.

74
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Laburpen gisa, honela egin genezake epe luzeko eta epe laburreko eskaintza agregatuaren kurben
arteko bereizketa:
SA epe luz.

P

Prezioak igotzean, soldata nominala eta beste
produkzio-faktoreen prezioak ere ehuneko
berean goratzen dira: BPG erreala ez da aldatzen
eta enplegu osokoarekin (YEO-rekin) bat dator.

SA epe lab.

Prezioen igoerak ez dakar soldata nominalaren
eta
beste
produkzio-faktoreen
prezioen
aldaketarik: BPG erreala handitu egingo da
prezioak goratzean.

YEO

Y

7.2.4. Eskaintza agregatuaren kurbaren lekualdatzeak
Eskaintza agregatuaren kurba lekualdatu egingo da produkzio-mailari eragiten dion faktoreren bat
―prezio-maila izan ezik― aldatzen denean. Faktore horiek bi multzotan sailka ditzakegu:
◙ BPG potentziala edo epe luzekoa aldatzen duten faktoreak.
◙ Enpresen kostuak aldatzen dituzten faktoreak.
Azter ditzagun, banan-banan, bi faktore-multzook.
◙ BPG potentziala edo epe luzekoa aldatzen duten faktoreak. BPG potentziala aldatzen
denean, aldatu egiten dira bai epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba (SA epe luz.) eta bai
epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba (SA epe lab.) ere.
P

SA epe
luz.

SA’ epe
luz.
SA epe lab.
SA’ epe lab.

Enplegu osoko BPGaren
gorakada

YEO

Y’EO
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BPG potentziala (YEO) hiru arrazoirengatik alda daiteke:
► Enplegu osoko lan kantitatea alda daitekeelako (∆LEO).
► Kapital kantitatea alda daitekeelako (∆K).
► Aurrerapen teknologikoa gerta daitekeelako (∆T).
Azter ditzagun gertakariok xeheago.
Lan-merkatuko orekaren aldaketa (eta, ondorioz, enplegu osoko lan kantitatearen aldaketa).
Zenbat eta handiagoa izan ekonomiak modu iraunkor eta egonkorrean xurga dezakeen lan
kantitatea, orduan eta handiagoa izango da ekoitzi eta eskaini ahal izango duen produkziomaila. Zehatzago esanda: kapitala (K) eta teknologia (T) beren horretan mantentzen badira,
BPG potentziala (YEO) soilik handituko da baldin eta enplegu osoko lan kantitatea goratzen
bada. Hartara, eskaintza agregatuaren kurben kokapena langabezia-tasa naturalaren (YEO-ren)
menpekoa izango da; ondorioz, YEO aldatuz gero, SA kurbak ere ―bai epe laburrekoa eta bai
epe luzekoa ere― aldi berean lekualdatuko dira.
Kapital kantitatearen aldaketa. Ekonomiaren ikuspegitik so eginda, zenbat eta handiagoa
izan kapital kantitatea (ez bakarrik kapital fisikoa, baizik eta giza kapitala ere bai75), orduan
eta produktiboagoak izango dira langileak eta handiagoa enplegu osoko BPGa. Adibidez,
kapitalari dagokionez oso aberatsa den herrialde baten BPG potentziala (esate baterako,
Alemaniarena), kapital kontuan txiroak diren herrialdeetakoa (berbarako, Marokokoa) baino
askoz handiagoa da.
Aurrerapen teknologikoa. Aurrerapen teknologikoari esker, enpresek ondasun eta zerbitzu
gehiago ekoitz eta eskain ditzakete, lan eta kapital kantitate berdinarekin. Hortaz, hobekuntza
teknologikoek enplegu osoko BPGa handitu egiten dute. Are gehiago, izatez, aurrerapen
teknologikoa da azken bi mendeetan produkzioaren hazkundea eragin duen faktore
garrantzitsuena.
Hiru arrazoi horiez gain, beste batek ere eragiten du zenbait unetan enplegu osoko BPGaren
aldaketetan: ekonomiako baliabide naturalen aldaketak, alegia. Baliabide naturalon artean
bereziki azpimarra ditzakegu lurra, meatzeak, egoera klimatikoa eta lehengaien inportazioak.
◙ Enpresen kostuak aldatzen dituzten faktoreak. Aldaketa horiek soldata nominalari eta beste
produkzio-faktore batzuen prezioei dagozkie. Kasu horretan, epe laburreko eskaintza
agregatuaren kurba (SA epe lab.) lekualdatzen da, bertan islatzen baita kostuek enpresen
produkzioan duten eragina. Zenbat eta handiagoa izan soldata nominala, orduan eta
handiagoak izango dira enpresen kostuak eta txikiagoa izango da enpresak, prezio-maila
bakoitzean, ekoizteko eta eskaintzeko prest dauden kantitatea. Hartara, soldata nominalaren
75

Jakin dezagun, labur-labur, zer den giza kapitala: gizabanakoak, hezkuntzaren eta laneko esperientziaren bitartez,
eskuratzen eta lantzen dituen ezagutza eta abilezia guztien bilduma.
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igoerak epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba murriztuko du, hots, ezkerrerantz
lekualdatuko du.
Epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba lekualdatzen duten faktoreei eskaintzaren
perturbazio deitzen zaie. Horietarik ezagun eta garrantzitsuena petrolioaren prezioaren
gorakada da, zeina sakonago aztertuko baitugu hurrengo azpiatal batean.
Kostuen aldaketak ez dio epe luzeko eskaintza agregatuari eragiten, zeren eta epe laburrean
kostuen aldaketa horiekin (adibidez, soldata nominalaren aldaketekin) ez baitira salmentaprezioak ehuneko berean aldatzen. Beste hitz batzuk erabilita, enplegu osoko BPGa ez da epe
laburrean aldatzen, epe luzean baizik.
P

SA epe luz.
SA’ epe lab.
SA epe lab.
Soldata nominalaren edota beste produkziofaktore batzuen prezioaren igoera.

YEO

Y

7.3. Oreka makroekonomikoa
Eskari agregatua eta eskaintza agregatua biak batera aztertzen baditugu, gai izango gara ikusteko
orekako prezio-maila eta produkzio-maila nola erabakitzen diren eta, horrez gain, bi aldagai
horien aldaketak nola gertatzen diren eta nolako efektuak eragiten dituzten.
Oreka makroekonomiko bat dago eskaintza agregatuaren epe bakoitzerako: hots, oreka bat epe
laburrean eta oreka bat epe luzean:
● Epe luzeko oreka: ekonomiak, merkatuen indarrek bultzatuta, epe luzeko orekarantz jotzen
du.
● Epe laburreko oreka: une jakin batean ekonomiaren egoera adierazten du.

7.3.1. Oreka makroekonomikoa epe laburrean
Epe laburreko oreka makroekonomikoa izango dugu, eskatzen den BPG errealaren kantitatea bat
datorrenean eskaintzen den BPG errealaren kantitatearekin. Grafikoari erreparatuta, epe laburreko
eskaintza agregatuaren kurbak (SA epe lab.) eta eskari agregatuaren kurbak (EA) elkar ebakitzen
duten puntuan dago oreka hori.
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Eskaintza agregatuaren kurbak eta eskari agregatuaren kurbak elkar mozten duten puntuan oreka
makroekonomikoa (O) dago: oreka-puntu horretan bat datoz eskari agregatua (EA) ―hau da, kontsumitzaileek
(K), enpresek (I), sektore publikoak (G) eta kanpo-sektoreak (X-N) gastatu nahi dutena―, batetik, eta enpresa
guztiek batera ekoizten eta eskaintzen dutena, bestetik. Gogoan izan eskari agregatuaren kurbako puntu
guztietan orekatuta daudela bai ondasun eta zerbitzuen merkatua, eta bai diruaren merkatua ere. Bestalde,
eskaintza agregatuaren kurbako edozein puntuk lan-merkatuko egoera konkretu bat ―ez nahitaez orekakoa―
islatzen du. Izan ere, oreka makroekonomikoan lan-merkatuan kontratatzen den lan kantitatea ez da nahitaez
enplegu osokoa izango (hots, gerta daiteke lan-merkatuan langabezia egotea) eta, ondorioz, produkzio-maila ere
ez da nahitaez enplegu osokoa (YEO) izango.

Oreka makroekonomikoaren arabera, enpresek eskatzen zaiena ekoizten dute76. Eskaria oso
handia bada, ekoizpena (eskaintza) enplegu osoko produkzio-maila baino handiagoa izan liteke.
Eskaria oso txikia bada, aldiz, ekoizpena enplegu osokoa baino baxuagoa izan liteke. Produkziofaktoreen prezioak (bereziki, soldata nominala) ez direnez epe laburrean guztiz doitzen,
ekonomiak ez du nahitaez beti enplegu osoko produkzio-mailan (BPG potentzialean, alegia) egon
beharrik. Ekonomia epe luzean baino ez da enplegu osoko mailan egongo, hau da, bai soldata
nominala eta bai beste produkzio-faktoreen prezioak ere guztiz doitu eta egokitu direnean.

Oreka makroekonomikoa epe
laburrean

P

SA epe lab.
P*

O
Gehiegizko eskaintza
agregatua:
enpresek
produkzioa eta prezioak
murrizten dituzte.

EA
Y*

Y

Gehiegizko eskari agregatua:
enpresek
produkzioa
eta
prezioak igotzen dituzte.

Orekako
produkzio-maila
(Y*) enplegu osokoa baino
handiagoa nahiz txikiagoa
izan liteke.

Grafikoan ageri denez, epe laburrean, produkzio-maila (Y) orekakoaren (Y*-en) azpitik
dagoenean (Y < Y*), ekonomian gehiegizko eskari agregatua izango dugu: pertsonek ezingo dute
nahi beste ondasun eta zerbitzu erosi; izakinak murriztu egingo zaizkie enpresei ustekabean eta,
ondorioz, enpresek produkzioa eta prezioak igoz erreakzionatuko dute. Aitzitik, produkzio-maila
(Y) orekakoaren (Y*-en) gainetik dagoenean (Y > Y*), ekonomian gehiegizko eskaintza
agregatua izango dugu: enpresek ezingo dute nahi duten produkzio guztia saldu; kasu horretan,
76

Eskaria eskaintzari gailentzen zaio. Keynestarrentzat, epe laburrean ekonomiako produkzio-maila eskari
agregatuak erabakitzen du nagusiki.
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izakinen nahi gabeko pilaketa jasango dute enpresek eta, horren aurrean, produkzioa eta prezioak
beheratuko dituzte. Produkzio-maila eta orekakoa berdinak direnean (Y = Y*), enpresek nahi
duten guztia saldu ahalko dute (ondorioz, ez dute izakinen nahi gabeko aldaketarik izango) eta
pertsonek nahi dituzten ondasun eta zerbitzu guztiak erosi ahalko dituzte.
Epe laburreko oreka makroekonomikoari esker, BPG errealaren balio konkretua (Y*) eta preziomailaren balio konkretua (P*) eskuratuko ditugu, eta, bi horien bidez, produkzioaren epe
laburreko hazkunde-tasa eta inflazio-tasa kalkulatu ahal izango dugu. Baina, horrez gain, epe
laburreko oreka makroekonomikoarekin beste aldagai batzuen balioa ere erabakitzen da aldi
berean: interes-tasa (iR*) eta saldo errealak (M*/P*) diruaren merkatuan, eta enplegu-maila (L*)
―baita langabezia-tasa ere― eta soldata erreala (w*/P*) lan-merkatuan.
Ohar garrantzitsua. Esana dugunez, epe laburreko oreka makroekonomikoak ez dakar berekin
nahitaez politika ekonomikoaren helburuak lortzea. Orekako produkzio-maila txikiagoa bada
enplegu osokoa baino (Y* < YEO), ekonomian langabezia naturala baino langabezia handiagoa
jasango dugu. Aldiz, orekak zehazten duen prezio-maila (P*) handiagoa bada agintari
ekonomikoek nahi dutena baino, desiratu gabeko tentsio inflazionistak izango ditugu77.

7.3.2. Oreka makroekonomikoa epe luzean
Epe luzeko oreka makroekonomikoan egongo gara, BPG erreala eta BPG potentziala (edo YEO)
bat datozenean; hau da, ekonomia epe luzeko eskaintza agregatuaren kurban bertan kokatzen
denean. Epe luzeko orekan, bai soldata nominalak eta bai gainerako prezio guztiak guztiz doitzen
dira eta, ondorioz, epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba ere orekako puntu beretik pasatzen
da.

P

SA epe luz.

SA epe lab.
P* epe luz.

Epe
luzean,
alokairu
nominala doitu egiten da
enplegu osoari eusteko.

O

EA
YEO

77

Y

Ikus, eranskinean, epe laburreko oreka makroekonomikoaren irudi grafikoa, langabezia eta guzti.
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Ekonomiako enplegu osoko mailari eusteko, soldata nominalak epe luzean egiten duen doitzeprozesua hurrengo azpiatal batean aztertuko dugu. Zehazki, gorabehera ekonomikoei buruz hitz
egitean ulertuko dugu doitze-prozesu hori nola gertatzen den.

7.3.3. Hazkundea eta inflazioa
Hamarkadaz hamarkada, munduko herrialde aurreratuek hazteko joera izan dute (hazkunde
ekonomikoa), baina, aldi berean, gero eta prezio altuagoak ere izan dituzte (inflazioa). Nola azal
daiteke gure ongizate ekonomikoa gure aitona-amonena baino handiagoa izatea, baina, era
berean, haiek baino askoz gehiago ordaindu behar izatea guk ondasunen eta zerbitzuen truke?
Galdera horri erraz erantzun diezaiokegu eskari agregatuaren eta eskaintza agregatuaren
ereduaren bitartez.
Gogora dezagun, lehendabizi, zer den epe luzeko hazkunde ekonomikoa eta zer den inflazioa.
Ondoren, bi kontzeptu horiek modu grafikoan islatuko ditugu, hala eskari agregatuaren kurba
nola eskaintza agregatuaren kurba lekualdatuta.
■ Epe luzeko hazkunde ekonomikoa enplegu osoko BPGaren hazkunde jarrai eta iraunkorra da.
Jakin badakigu, hazkunde hori enplegu osoko lan kantitatea (LEO) hazten den erritmoaren,
kapital kantitatea (K) pilatzen den erritmoaren eta teknologiak (T) aurrera egiten duen
erritmoaren araberakoa dela. Epe luzeko hazkunde ekonomiko jarrai eta iraunkorra grafikoan
irudikatzeko, epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba (SA epe luz.) eskuinera lekualdatuko
dugu behin eta berriro.
■ Inflazioa, berriz, ekonomiako prezio-maila orokorraren igoera jarrai eta iraunkorra da.
Inflazioa izaten dugu, eskari agregatua gehiago hazten denean eskaintza agregatua baino.
Ondorioz, inflazioa ―epe luzeko fenomeno gisa ulertuta― sortzen da, eskari agregatuaren
kurba eskuinera lekualdatzen denean epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba baino
proportzioa handiagoan.
Hurrengo grafikoan argiro islatzen dira bai epe luzeko hazkunde ekonomikoa eta bai inflazioa
ere:
P

SA epe
luz.

SA’ epe
luz.

Epe luzeko SA kurbaren gorakadak
(eskuinerantz lekualdatzeak, alegia) epe
luzeko hazkunde ekonomikoa dakar.

EA gehiago hazten bada epe
luzeko SA baino, inflazioa
sortzen da.

EA’

EA
YEO

Y

Y’EO
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Dena dela, epe laburrean BPG errealak eta prezioek ez dituzte beti mugimendu jarrai eta
gorakorrak egiten, gorabeheratsuak baizik. Literatura ekonomikoan, gorabehera horiei ziklo
ekonomiko deritze, eta guk hurrengo azpiatala eskainiko diegu.

7.3.4. Ziklo ekonomikoaren irudi grafikoa
Ziklo ekonomikoa sortzen da bai eskari agregatuak eta bai epe laburreko eskaintza agregatuak ere
gorabeherak dituztelako eta, horrela, ekidin egiten dutelako BPG errealak enplegu osoko BPGa
parekatzea. Ziklo ekonomiko batean, beheko hiru oreka makroekonomiko hauetako edozein gerta
daiteke epe laburrean: enplegu osoko mailaren azpitik dagoena, enplegu osoko mailaren gainetik
dagoena, eta enplegu osoko mailarekin bat datorrena. Azter ditzagun:
P

SA epe luz.

Beheraldi
-tartea

P

SA epe lab.

Enplegu
osoa

P

SA epe luz.
SA epe lab.

Inflaziotartea

SA epe luz.

SA epe lab.
P*

O

P*

YEO

Enplegu osoko mailaren
azpitik dagoen oreka

A grafikoa

Y

EA
EA

EA

Y*

O

P*

O

YEO

Y

Epe luzeko oreka:
Y* = YEO

B grafikoa

YEO

Y*

Y

Enplegu osoko mailaren
gainetik dagoen oreka

C grafikoa

►Ekonomia enplegu osoko mailaren azpitik orekatzen denean (A grafikoa), beheraldi-tarte bat
dagoela esan ohi da. Izen horrek adierazten du enplegu osoko BPGaren (hau da, YEO-ren) eta
BPG errealaren (Y*-ren) artean tarte bat ireki dela, ekonomiak atzeraldi bat jasan duelako edo,
agian, BPG errealak gora egin arren, BPG potentziala baino motelago hazi delako.
►Ekonomia enplegu osoko mailan badago (B grafikoa), esango dugu epe laburrean dagoeneko
lortu duela epe luzeko oreka.
►Azkenik, ekonomia enplegu osoko mailaren gainetik orekatzen denean (C grafikoa), inflaziotartea deritzana agertzen da. Izen horrek esan nahi du tarte bat zabaldu dela BPG errealaren
(Y*-ren) eta enplegu osoko BPGaren (YEO-ren) artean. Eta tarte hori inflazionista da, egoera
horretan ekonomiari bere ahalmenaren gainetik produzitzea exijitzen ari gatzaizkiolako, eta
horrek halabeharrez prezioen igoera azkartzea eragiten duelako. Fenomeno horri ekonomiaren
gehiegizko berotzea ere deitu ohi zaio.
Aurreko hiru grafikoak modu sinplean bateratu eta ziklo ekonomikoaren irudia lortuko dugu:
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BPG erreala

Inflaziotartea

Enplegu
osoa

Enplegu osoko BPG
Beheralditartea

BPG erreal efektiboa

Urteak

7.4. Gorabehera ekonomikoen bi kausa
Orain arte eskari agregatuari eta eskaintza agregatuari buruz ikusi eta ikasi dugunarekin, gai gara
aztertzeko epe laburrean BPG errealak enplegu osoko BPGren bueltan gorabeherak izatea
eragiten duten bi faktore nagusiak.
BPG erreala enplegu osoko BPGren gainetik edo azpitik kokatzea eragiten duten bi kausa
nagusiak ondorengo hauek dira: eskari agregatuaren gorabeherak eta eskaintza agregatuaren
gorabeherak. Bi kasuotan ere erraz bistara genezake, grafikoen laguntzaz, ekonomia nola doitzen
den epe laburretik epe luzera.

7.4.1. Eskari agregatuaren gorabeherak edo perturbazioak
Demagun ekonomia epe luzeko oreka makroekonomikoan dagoela. Zer gertatuko litzateke baldin
eta eskari agregatua igoko balitz (kontsumoa igo delako, edo inbertsioa hazi delako, edo politika
hedatzaileren bat abian jarri delako, edo esportazioak ugaldu direlako)? Orain arte ikusitakoaren
arabera, bi efektu bereiziko ditugu, bata epe laburrekoa eta bestea epe luzekoa:
Epe laburreko efektua. Eskari agregatuaren gorakadak ekonomiako ondasun eta zerbitzu
guztiak garestitzen ditu. Prezio altuagoei aurre egin behar dietenez, enpresek produkzioa
handitzea erabakitzen dute, beren kostu unitarioak (soldata nominala eta beste produkziofaktoreen prezioa) mantendu egiten baitira eta, ondorioz, mozkin handiagoak eskuratzeko aukera
baitute78. Horrela, ekonomia enplegu osoko mailaren gainetik dagoen oreka-puntu batean
kokatuko da: BPG erreala handiagoa izango da BPG potentziala baino, inflazio-tarte bat
zabalduko da eta langabezia-tasa txikiagoa izango da langabezia-tasa naturala baino.

78

Gogoan izan dezagun epe laburreko eskaintza agregatuaren kurban zehar mugitzen garen bitartean, soldata
nominala eta beste produkzio-faktoreen prezioak konstante mantentzen direla.
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Epe luzeko efektua. Ekonomiak ezin du modu iraunkorrean enplegu osoko maila baino gehiago
produzitu. Prezioak (P) igo eta soldata nominala (w) mantendu egiten denez, langileen erosahalmena (hots, soldata erreala: w/P) murriztu egingo da eta enpresen mozkinak, aldiz, ugaldu
egingo dira. Hazkunde-egoera horretan, langileek presioa egingo diete enpresei: lana aurkitzea
(eta, hortaz, lanpostuz aldatzea) nahikoa erraza izango denez gero, soldata nominala igotzeko
eskatuko diete enpresei, bestela lanpostua utziko dutela mehatxu eginez79. Enpresek onartu
egingo dute langileen eskaera eta igo egingo dizkiete soldata nominalak, enplegu-mailari eta
produkzio-mailari nola edo hala eusteko irrikaz.
P

SA epe luz.

P

SA epe luz.

SA epe lab.
P*’

P*’’

SA' epe lab.

SA epe lab.

P*’

Soldata-prezioen espirala

P*
EA’

EA’

EA
YEO

Y*

Epe laburreko efektua:

produkzioak eta prezioek gora
egiten dute.

YEO

Y

Y*

Y

Epe luzeko efektua:

produkzioa enplegu osoko mailara itzultzen
da eta prezioak gehiago igotzen dira

Enpresa gehienetan, soldatak dira produkzio-kosturik garaienak. Hortaz, enpresen lan-kostuak
(eta, hedaduraz, produkzio-kostuak) igotzean, enpresek beren produktuen prezioa igo beste
aukerarik ez dute. Hori egingo ez balute, dirua galduko lukete, errentagarri izateari utziko liokete
eta porrot egingo lukete. Dena dela, enpresek prezioak igotzean (P↑), langileek berriz ere soldata
nominal altuagoak eskatuko dituzte (w↑), beren eros-ahalmenari (soldata errealari) eusteko. Eta
horrela hasten da ekonomialariek soldata eta prezioen espirala izendatzen duten prozesua:
prezioen igoerak soldata nominalen igoera eragiten du; soldata nominalen igoerak prezioen beste
igoera bat dakar ondoriotzat, eta horrela behin eta berriro.
Grafikoan, prezioen eta soldaten espiral hori islatzeko, epe laburreko eskaintza agregatuaren
kurba (SA epe lab.) lekualdatu dugu gorantz modu jarraian, etenik gabe oreka-puntu berriak
sortuz, harik eta epe luzeko orekara iristen den arte (SA’ epe lab. kurbak EA’ kurba mozten duen
puntuan, YEO mailan, epe luzeko SAri dagokion produkzio-mailan, alegia). Goranzko lekualdatze
edo doitze horretan, BPG erreala murriztu egiten da eta prezio-maila orokorra, aldiz, igo; horrela,

79

Langileek soldata nominalaren igoera nahi badute, baina beren lanpostuari uko egin gabe, beste alternatiba batzuk
ere badauzkate enpresei presio eta mehatxu egiteko: grebak, lanuzteak edo lan geldialdiak, manifestazioak, eta abar.
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ekonomia enplegu osoko mailara itzultzen da eta langileek lehenago ―hasieran, hots, EA igo
aurretik― zeukaten eros-ahalmena berreskuratzen dute.
Aitzitik, EA murriztuko balitz, kontrako efektuak gertatuko lirateke. Kasu horretan beheralditarte bat zabalduko litzateke. Enpresek prezioak jaitsiko lituzkete. Prezioen jaitsiera horren
eraginez, enpresek errentagarritasuna galduko lukete, soldata nominalak epe laburrean konstante
mantenduko bailirateke. Denbora igaro ahala, langabeziaren gorakadak soldata nominalen
jaitsiera ekarriko luke eta, enplegu-maila igoz, epe laburreko SA kurba eskuinerantz lekualdatuko
litzateke. Dena dela, soldata nominala oso motel aldatuko litzatekeenez, produkzio-maila
efektiboak (BPG errealak) denbora luzea beharko luke enplegu osoko mailara iristen eta preziomaila jaisten.

7.4.2. Eskaintza agregatuaren gorabeherak edo perturbazioak
Eskaintza agregatuaren gorabeherak (edo perturbazioak) kanpoko gertakariak dira eta epe
laburreko eskaintza agregatuaren kurba lekualdatzen dute. Lehenago aipatu bezala, adibiderik
ezagun eta garrantzitsuena petrolioaren prezioaren gorakada da.
P

SA epe luz.
SA’ epe lab.

P*’

SA epe lab.

P*
EA
Y* YEO

Y

Petrolioaren prezioaren gorakadak enpresen kostuen igoera eragiten du. Mozkin-maila berberari
eutsi ahal izateko, enpresak beren produktuen salneurria edo prezioa igotzen saiatzen dira.
Ondorioz, epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba gorantz lekualdatzen da. Kasu horretan,
bistan denez, ekonomiak aldi berean nozituko ditu beheraldi ekonomikoa (Y↓), batetik, eta
inflazioa (P↑), bestetik. Produkzioaren murrizketa eta prezioen gorakadaren konbinazioari
estanflazioa deitzen zaio80.

7.5. Politika ekonomikoak: klasikoak versus keynestarrak
Historian zehar, idazlan ekonomikoei begiratuta, argi dakusagu ekonomialarien arteko
desadostasunak agerian uzten dituela “zein da politika ekonomikorik eraginkorrena?” moduko
80

Estanflazio hitza 1970eko hamarkadaren hasieran sortu zen, langabe kopuru handia (estankamendua) eta inflazio
handia batera agertu zirenean.
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galdera sinple batek. Makroekonomiaren alorrean, elkarren aurkako bi ideia edo tradizio
intelektual daude ekonomiaren funtzionatzeko moduaz iritzi kontrajarria dutenak eta, hortaz,
ekonomian eragiteko neurri egokienak zein diren erabakitzean eztabaidan dabiltzanak. Bi tradizio
intelektual edo pentsamendu-eskola horiek honako hauek dira:
a) Ekonomia klasikoa edo epe luzeko azterketa makroekonomikoa.
b) Ekonomia keynestarra edo epe laburreko azterketa makroekonomikoa.
Deskriba ditzagun biak labur-labur, eta irudika ditzagun gero grafikoan bataren eta bestearen
gomendio politiko-ekonomikoak, eskari agregatuaren eta eskaintza agregatuaren ereduan
oinarrituta.

7.5.1. Ekonomia klasikoa
Argudio klasikoen oinarrian honako printzipio hau dago: prezioak modu naturalean doitzen eta
egokitzen dira, bai ondasun eta zerbitzuen merkatua eta bai lan-merkatua ere orekara berez
eramateko.
Mikroekonomian ikusia dugunez, prezioen sistema ―eskari eta eskaintzaren legea deritzana― da
ekonomian gertatzen dena koordinatzen duen mekanismoa, eta, horrela, lortzen den produkziomaila da lor litekeenik eraginkorrena. Prezioek seinale zuzenak bidaltzen dizkiete ekoizle guztiei
eta, hartara, produkzio-faktore edo baliabide guztiak modu eraginkorrean erabiltzen dira.
Printzipio sinple bezain boteretsu hori da ideia klasikoen liberalismo ekonomikoaren funtsa,
zeina laissez faire, laissez passer delako lema ezagunaren bidez adieraz baitaiteke. Lema horren
arabera, ekonomialari klasikoen iritziz, hazkunde ekonomikoaren ardura sektore pribatuari baino
ez dagokio eta, ondorioz, sektore publikoaren protagonismo edo esku-hartze ekonomikoa
saihestu egin behar da; hots, erabaki ekonomikoak merkatuaren esku uztearen aldeko jarrera dute
klasikoek. Haien iritziz, Estatuak enpresa askatasuna eta herrialdeen arteko merkataritza librea
baimendu behar ditu81.
81

Adam Smith-ek eta bere oinordeko ekonomialari klasikoek adierazten dutenez, Estatuaren zereginak honako hauek
izan behar dira nagusiki: 1) ordena publikoa mantentzea; 2) nazio-defentsa; eta 3) enpresek emango ez lituzketen
ondasun publiko batzuk hornitzea (osasun publikoa, esate baterako).
Adam Smith (1723-1790), ekonomialari eta filosofo eskoziarra, ekonomiaren “aitatzat” har genezake. Haren Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) liburu ezagunean ekonomia diziplina akademiko moduan
garatu ahal izateko oinarriak jarri zituen eta, aldi berean, merkatu librean oinarrituriko ekonomiaren aldeko
aldarrikapen sutsua egin zuen. Liburuko pasarte batean hala dio: “…gizabanakoak egoera gehienetan beste batzuen
laguntza behar du, eta ez du espero laguntza hori haien onginahitik etorriko denik. Besteen berekoikeriatik seguruago
lortuko du, besteei erakutsiz berentzako mesedegarria dela eskatutakoa egitea. Norbaiti tratu bat proposatzen dionak
halako zerbait esaten dio: “emaidazu behar dudana eta nahi duzuna izango duzu”; hala lortzen ditugu besteengandik
behar ditugun zerbitzu gehienak. Harakinaren, garagardogilearen edo okinaren onginahiak ez digu elikagairik
ematen, beren interes hutsak baizik. Ez diegu beren giza sentimenduei erregu egiten, beren berekoikeriari baizik; eta
ez diegu gure beharrei buruz hitz egiten, beren abantailei buruz baizik.(…) Gizabanakoa ahalegintzen da berak
daukan kapitalarentzat ahalik erabilera onuragarriena bilatzen. Interes propioa du helburu, ez gizartearena; baina bere
interesaren aldeko ahaleginak bultzatzen du, modu naturalean, halabeharrez, gizartearentzat onuragarriena den
erabilerara… Gizabanakoak bere irabazia baino ez du nahi; baina bilaketa horretan esku ikusezin batek gidatzen du
bere egitasmoetan ez zeuden helburu batzuk lortzera. Baina gizartearen onura lortzea gizabanakoaren egitasmoetan
ez egotea ez da inola ere txarra; bere interesa bilatzen duenean, gizartearena ere sustatzen baitu, bere egitasmoetan
egonda sustatuko lukeena baino modu eraginkorragoan”.
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Ekonomialari klasikoen abiapuntua honako hau da: prezioek eta soldatek guztiz malguak behar
dute izan; hau da, eskari eta eskaintzaren aldaketen aurrean azkar doitu eta egokitu behar dira.
Abiapuntu hori aintzat harturik, merkatuetan beti daude indar boteretsuak ekonomia enplegu
osoko mailara bultzatzen dutenak; baita gehiegizko langabezia eragin dezaketen gorabehera
saihestezinen ondoren ere.
Hala ere, klasikoek aldarrikatzen duten prezio eta soldaten erabateko malgutasun hori ez da batbatean lortzen; denboran dezente luzatu ohi da, ekonomiaren funtzionamendua ez baita perfektua.
Horrexegatik, klasikoen azterketa epe luzeari dagokio, epe luzean prezio eta soldatak guztiz
doitzea eta egokitzea lortzen delako, enplegu osoko maila erdietsiz.
EKONOMIA KLASIKOAREN EZAUGARRI NAGUSIAK
1.

2.
3.
4.
5.

Eskaintza eskariari nagusitzen zaio (edo, Say-ren Legearen arabera, eskaintzak eskari propioa sorrarazten
du). Honakoa esan nahi du: ondasun eta zerbitzuak ekoizteko erabiltzen diren produkzio-faktoreei
ordaintzerakoan (soldatak, alokairuak, interesak eta irabaziak ordaintzerakoan, alegia) sortzen dela
ondasun eta zerbitzu horiek erosi ahal izateko behar den eskaria. Ondorioz, ekonomiako produkzio-maila
enpresek ekoizten eta eskaintzen duten kantitateak erabakitzen eta zehazten du.
Merkatu guztiek lehia perfektuan aritzeko joera dute. Estatuaren parte-hartzerik gabe, erosleen
(eskatzaileen) eta saltzaileen (eskaintzaileen) arteko harremanak eta elkarreraginak berak lortzen du,
berez, guztiek onartzen dituzten prezioak libreki adostea eta zehaztea.
Prezio guztien malgutasuna (soldatak, interes-tasak, eta abar). Eskari eta eskaintzaren legearen arabera,
prezioek gora nahiz behera egingo dute.
Merkatu guztiek oreka lortzeko eta orekan irauteko joera dute (ondasun eta zerbitzuen merkatua, lanmerkatua, diruaren merkatua, eta abar). Aurreko bi ezaugarrietatik eratortzen den ondorioa da hori.
Produkzio-faktoreen (baliabideen) enplegu edo erabilera osoa gertatzen da. Nolanahi ere, ez da gaizki
ulertu behar erabilera edo enplegu oso horrek esan nahi duena: ez du esan nahi lan egin nahi duen
pertsona orok lan egiten dutenik (hots, langabeziarik ez dagoenik). Adierazten duena da lan-merkatuko
enplegu-maila orekatua: hots, indarrean den soldata kontuan izanik, lan egin nahi duten pertsona guztiek
lan egiten dutela (ez dago, beraz, borondatearen kontrako langabeziarik; klasikoen aburuz, existitzen
diren bakarrak borondatezko langabezia eta langabezia frikzionala dira82).

Klasikoen ideiak auzitan eta kolokan jarri zituzten 1929ko nazioarteko krisialdi ekonomikoaren testuinguruan.
Krisialdiak 1935era arte iraun zuen. Ordura arte inoiz ezagutu gabeko beheraldi ekonomikoa gertatu zen:
prezioak ikaragarri jaitsi ziren, langabezia bortizki handitu eta denboran luzatu zen, eta banku-sistema osoak
porrot egin zuen. Gertakari horiek guztiek zalantza handiak sortu zizkieten pentsalari klasikoei; izan ere,
kolokan jarri zuten klasikoen funtsezko ideietako bat: merkatuak berez eta azkar doitzen eta orekatzen direla
dioen ideia, alegia.
Hala ere, krisialdi larri hark pentsamendu klasikoa kolokan utzi bazuen ere, ideia klasikoen muinak gaur arte
iraun du, gutxienez hiru azpieskolatan gorpuztuta: eskola klasiko monetarista (Chicagoko eskola), itxarobide
arrazionalen eskola, eta Makroekonomia klasiko berria deritzana.

Adam Smith-ek, beraz, aldarrikatzen du norberekoikeriaren bidez ongizate orokorra ere lortzen dela, eta nork bere
beharrak asetzeko modurik onena bestearen beharrak onartzea dela.
82
Langabezia frikzionala merkatu-ekonomiaren funtzionamenduari berari dagokio eta ekidin ezina da. Langabezia
frikzionalak bere baitan biltzen ditu beren kualifikazio eta nahietara hobekien doitzen eta egokitzen diren lanpostuen
bila dabiltzan langileak; lanetik kanporatuak izan eta lan berri baten bila dabiltzanak; eta lan-merkatura iritsi berritan,
beren lehendabiziko lanaren bila dabiltzanak.
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Epe luzeko orekaren arrazoiketa klasikoak politika ekonomiko liberala ematen du fruitu. Zein
dira politika horren ildo nagusiak? Itaun horri erantzuteko, bereizi egin behar dira eskariaren
alorrean egindako politikak (edo neurriak) eta eskaintzaren alorrean egindakoak.
a) Eskariaren alorreko politikak, klasikoentzat
Eskariaren alorrean, klasikoek diskrezionalak ―agintariek apropos eta askatasun osoz abian
jarritakoak― ez diren politika fiskalak eta diru-politikak defendatuko dituzte (hots, automatikoak
direnak soilik defendatuko dituzte). Beste modu batean esanda, agintariek hazkunde
ekonomikoaren arabera eta neurrira egokitu beharko dituzte beren erabaki fiskal eta monetarioak,
giro egonkorra eta erraz aurreikusteko modukoa sortuz, sektore pribatuarengan (zehazki,
merkatuetan) konfiantza ernarazteko. Horrela, politika fiskalari dagokionez, helburu nagusia
izango da zergak eta gastu publikoa maila baxuan mantentzea, gutxienez aurrekontu publikoaren
oreka (ASef = 0) bermatuta izateko. Diru-politikari dagokionez, berriz, helburu nagusia izango da
ekonomian dirua barneratzea gastu osoaren (eskari agregatuaren) premien arabera, beti ere
prezioen egonkortasuna bermatzeko asmoz.
Klasikoen ikuspegitik so eginda, agintariek aurrera eraman dezaketen politika fiskalaren
(gobernuaren esku) edo diru-politikaren (Banku Zentralaren esku) edozein neurri diskrezionalek
epe luzean inflazioaren gorakada iraunkorra eragingo du, produkzio-mailak (BPG errealak)
enplegu osokoa izaten jarraituko baitu. Ikus dezagun, beheko grafikoan, epe luzeko eskaintza
agregatuaren kurbaren laguntzarekin.
P

SA epe luz.

P1

EA1

Po

EAo
YEO

Y = BPG erreala

Izan ere, epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba (SA epe luz.) guztiz bertikala denez, eskari
agregatuaren igoerak prezioen gorakada baino ez dakar, produkzio-maila aldatzeke utziz. Hori
bai, EA kurba lekualdatzean epe luzean produkzio-maila zergatik aldatzen ez den azaltzeko,
klasikoen aburuz ez da berdina EA kurba lekualdatu duen arrazoia diru-politika izatea edo
politika fiskala izatea. Diru-politikaren kasuan, klasikoek diruaren neutraltasuna argudiatzen
dute produkzio-maila zergatik aldatzen ez den justifikatzeko. Politika fiskalaren kasuan, ordea,
klasikoek kanporaketa-efektua argudiatzen dute. Azter ditzagun biak segidan.
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 Diruaren neutraltasuna epe luzean. Horrek esan nahi du diru-eskaintzaren (Mren) aldaketek
ez dietela eragiten ekonomiako aldagai errealei (hots, interes-tasa errealari, inbertsioari,
kontsumoari, soldata errealari eta produkzio-mailari, besteak beste), prezioei soilik baizik.
Hau da, diru-eskaintza % 3 handitzen bada, adibidez, epe luzean prezioak baino ez dira
goratuko % 383.
Diruaren neutraltasunaren ideia hobeto ulertzeko, demagun honako esperimentu hipotetiko
hau: egun batean gobernuak euroen billete guztiak hartu eta balio bikoitza duten
billeteengatik ordezkatzen ditu. Esate baterako, 5 €-ko billetea 10 €-ko billete bihurtzen du,
10 €-koa 20 €-ko billete bihurtzen du, eta abar. Zer gertatuko zaie prezioei? Bistan da prezio
eta soldata guztiak ere ―billete berrietan neurtuta― bikoiztu egingo direla eta, hartara, denak
berdin jarraituko duela. Hots, pertsona guztiek lehen zeukaten diruaren bikoitza daukaten
arren, prezioak ere lehengoen bikoitzak izango dira orain, billete berriekin. Gainera, soldata
nominalak ere bikoiztu egingo direnez, soldata erreal orok (hots, eros-ahalmenak) konstante
iraungo du. Azken batean, eta laburbilduz, billeteen balioaren bikoizte horrek ez dio
ekonomia errealari eragingo, guztiz neutrala izango da. Hurrengo gaian ere aztergai izango
dugu auzi hori.
Ikus dezagun diruaren neutraltasuna grafikoen laguntzaz. Adibidez, demagun diru kantitatea
handitzen dela Mo-tik M1-era. Diruaren merkatuan, Mren igoerak diru-eskaintza errealaren
kurba eskuinerantz lekualdatuko du Mo/Po-tik M1/Po-ra (1. urratsa). Horrela, interes-tasa
erreala jaitsi egingo da (iR↓) eta, horrek inbertsioa igoko duenez gero (I↑), eskari agregatuaren
kurba eskuinerantz lekualdatuko du. EA eskuinerantz lekualdatzeak prezio-mailaren igoera
(P↑) besterik ez du eragiten (2. urratsa). Eta prezio-mailaren igoerak diru-eskaintza errealaren
kurba berriro lekualdatuko du hasierako lekura; hots, hasierako kokapenera itzuliko da (3.
urratsa). Izan ere, diru-eskaintza erreala ez da aldatzen, bai M eta bai P proportzio berean
igotzen baitira (Mo/Po = M1/P1). Laburbilduz:
Mo/Po = M1/P1
iR
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Diruaren neutraltasun horri “dikotomia klasiko” ere deitu ohi zaio. Dikotomia horren arabera, diruak “estalki” gisa
jokatzen du eta ez dio produkzio-maila errealari eragiten.
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Diru-politika hedatzailearen (M↑) eragina ⇒

• P↑
• M/P ez da aldatzen
• iR ez da aldatzen
• Y ez da aldatzen

Klasikoen aburuz, diru-politikak prezioei baino ez die eragiten; hots, ez die efektu errealik
sorrarazten Y-ri, iR-ri, enplegu-mailari, eta abar. Horregatik, klasikoek dirua neutrala dela
diote (diruak prezioetan soilik eragiten duela azpimarratzen dute).
Epe luzean benetan ez du axola zirkulazioan zenbat diru dabilen, prezioak dabilen diru
kantitate nominal horren arabera doitzen baitira. Hori dela eta, hainbat ekonomialarik dio
―modu metaforikoan esan ere― Banku Zentralaren zeregina parrandako edaria gehitzea
edo gutxitzea dela. Parrandako edaria ekonomiako diru-eskaintza nominala da (hots, diru
kantitate nominala: M). Ekonomia hazten ari bada, Banku Zentralak edaria gehitu (eskaini)
beharko du ekonomia-eragileek eskatu ahala. Aitzitik, Banku Zentrala prezioek epe luzean
gora egiteak kezkatzen badu, edaria gutxitu beharko du; izan ere, edariak (M) igotzen
jarraitzen badu, azkenean prezioak modu jarraian puztuko dira, hots, inflazioa areagotuko da.
 Kanporaketa-efektua epe luzean. Hori gertatzen da politika fiskal hedatzaile batek (hau da, G
igotzeak edo t murrizteak) interes-tasa goratzen duelako eta, ondorioz, inbertsio pribatuak
behera egiten duelako, eskari agregatua murriztuz. Kanporaketa-efektuak ―ingelesez,
crowding-out efektua― eragiten du epe luzean sektore publikoak parte-hartze handiagoa
izatea ekonomian eta sektore pribatuak, berriz, parte-hartze txikiagoa izatea (sektore
publikoak kanporatu egiten du sektore pribatua).
Bi baldintza orokor bete behar dira kanporaketa-efektua jazo dadin. [1] Lehenik, gastu
publikoaren gorakadak (G↑) inbertsio pribatua kanporatzen du (I↓), ekonomiako baliabideak
mugatuak edo urriak direlako. Ideia hori erraz uler daiteke: epe luzean ekonomia beti enplegu
osoko mailara itzultzen denez, gastu publikoak gora egingo du eskari agregatuaren beste
osagairen baten kaltetan. Gehienetan, enpresen inbertsio pribatuak kanporatzen dira, baina,
zenbaitetan, litekeena da kontsumo edo esportazio garbiak kanporatzea. [2] Bigarrenik,
kanporaketa-efektua gertatzen da interes-tasa errealak nabarmen gora egiten duenean zor
publikoa hazten delako (zor publikoa haztea ezinbestekoa da politika fiskal hedatzaileak
eragiten duen defizit publikoa finantzatzeko) eta, ondorioz, interes-tasa errealaren menpekoa
den inbertsio pribatuak behera egiten duenean.
Ikus dezagun kanporaketa-efektua, grafikoen laguntzaz. Demagun gastu publikoa handitzen
dela (G↑). G igotzeak eskari agregatuaren kurba eskuinerantz lekualdatuko du (1. urratsa), eta
horren ondorioz prezio-maila igo egingo da Po-tik P1-era (P↑). P igotzeak diru-eskaintza
errealaren kurba ezkerrerantz lekualdatuko du Mo/Po-tik Mo/P1-era (2. urratsa), eta, hartara,
interes-tasa erreala igo egingo da (iR↑). Horrek, jakina, inbertsio pribatua jaitsiko du (I↓).
Azkenean, produkzio- eta errenta-maila ez da aldatuko (YEO izaten jarraituko du).
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Laburbilduz:

Gastu publikoaren igoeraren (G↑) eragina ⇒

• P↑
• iR↑
• M/P murriztu
• Y ez da aldatzen

G igotzeak iR igotzea dakar ondoriotzat; eta iR-ren igoera horrek inbertsio pribatua (I)
murrizten du. Halako indarrez murrizten da inbertsioa (I) ezen G igotzearen efektuak
neutralizatzen baititu. Hots, kasu honetan G igotzeak Iri erabateko crowding-out edo
kanporaketa-efektua eragiten dio: G igotzeak I tamaina berean jaistea eragiten du eta, hala, Y
ez da batere aldatzen. Kasu horretan, beraz, G igotzeak Yri eragiten dion efektu
biderkatzailea nulua da.
Kanporaketa-efektuak ez du inbertsio pribatua soilik murrizten, bestelako efektu batzuk ere
badakartza. Ekonomian inbertsio gutxiago egiteak kapitalaren pilaketa murrizten du eta,
ondorioz, etorkizunean produkzio- eta errenta-mailak eta soldata errealak behera egitea
eragiten du84.
b) Eskaintzaren alorreko politikak
Aurreko analisiari begiratuta, bistan da, klasikoen iritziz, eskaintza agregatua (eta zehatzago
esanda, lan-merkatua) dela epe luzean ekonomiako produkzio-maila erabakitzen duena: eskaintza
eskariari nagusitzen zaio85. Ideia hau da eskaintza-politiken muinean dagoena: politika horiek
ekonomiako baldintza produktiboetan zuzenean eragiten ahalegintzen dira. Eskaintza-politikak
1980ko hamarkadan piztu ziren, batik bat AEBetan Ronald Reagan-en eta Erresuma Batuan

84

Kanporaketa-efektuaren kontrakoari “erakarpen-efektua” deitzen zaio. Kasu horretan, politika fiskal murriztaile
batek (adibidez, Gren beherakadak) interes-tasa errealaren jaitsiera dakar; ondorioz, inbertsioak gora egiten du eta,
kapitalaren pilaketa handiagoari esker, ongizate materiala hazi egiten da. Kasu horretan, sektore publikoaren partehartze ekonomikoa murrizten da, sektore pribatuaren mesedetan.
85
Hots, Say-ren Legearen arabera, eskaintzak bere eskaria sorrarazten du. Honakoa esan nahi du: ekonomiako
produkzio-maila enpresek ekoizten eta eskaintzen duten kantitateak baino ez du erabakitzen eta zehazten.
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Margaret Thatcher-en agintaldietan, 1970eko hamarkadan petrolioaren prezioen krisiek eragin
zuten estanflazioari aurre egiteko asmoz.
Eskaintza-politiken helburua epe luzeko hazkunde ekonomikoa erraztea eta sustatzea da,
langabezia-tasa murriztuz, inflazio-tasa jaitsiz eta lanaren produktibitatea areagotuz. Eskaintzapolitiken baitan sartzen diren neurrietako batzuk honako hauek dira: lana eta produkzioa
sustatzeko pizgarriak eta hobekuntza teknologikoak egiteko laguntzak, lanaren eraginkortasuna
eta ekoizkortasuna hazteko. Ekintza konkretuak aipa daitezke: enpresen zergak murriztea
(adibidez, gizarte segurantzari egin beharreko kotizazioak jaistea), lan-merkatuko erreformak
(berbarako, enpresentzat langileak kanporatzea merkeagoa izatea), ikerketa, garapen eta
berrikuntzetan egindako gastua bultzatzea (salbuespen fiskalen bidez edo zergak arinduz,
adibidez), lehia areagotzea merkatuak liberalizatuz (esate baterako, zenbait merkatu mugatutan
enpresa gehiagoren sarrera baimenduz), eta abar. Neurri horiek guztiak egiturazkoak dira,
ekonomiako ehun produktiboari berari eragiten saiatzen direlako, ehun produktibo hori baita
eskaintza agregatuaren eta, hedaduraz, etorkizuneko aberastasun-mailaren oinarria. Gaur egungo
eztabaida politiko eta ekonomiko ugari tankera horretako neurrien eraginkortasun eta
bideragarritasunari buruzkoak dira.
Grafikoari so eginda, eskaintza-politikak islatuko ditugu epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba
(SA epe luz.) eskuinerantz lekualdatuta (YEO maila goratuta, alegia); dakigunez, epe laburreko
eskaintza agregatuaren kurba ere eskuinera lekualdatuko da. Ikus, eranskinean, eskaintzapolitiken irudi grafikoak.
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7.5.2. Ekonomia keynestarra
Prezioen sistemak (eskari eta eskaintzaren legeak, alegia) ez du beti bat-batean funtzionatzen.
Prezioei doitzea eta egokitzea denbora luzea kostatzen bazaie, ekoizle eta kontsumitzaileei ez
zaizkie seinale zuzenak behar bezain azkar transmitituko. Hortaz, eskariak eta eskaintzak ez dute
oreka segituan lortzen eta koordinazioak huts egin lezake.
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Herrialde aurreratuetan, zenbait prezio oso malguak dira; beste batzuk, ordea, ez. Horrela, prezio
batzuk egunero doitzen eta zehazten dira (fruituen, barazkien eta beste zenbait elikagairen
prezioak, adibidez, oso prezio malguak izaki, azkar doitzen dira); beste prezio batzuk, aldiz,
noizean behin baino ez dira doitzen (esate baterako, industria-produktuen prezioa: altzairuarena,
makina-erremintena, eta abarrena). Ekonomialariek prezio zurrunak deitzen diete oso motel
doitzen diren prezio horiei.
Ekonomiako prezio zurrunik ezagun eta garrantzitsuenetakoa soldata da, lanaren prezioa dena.
Langileek lan hitzarmenak sinatzen dituzte, eta, horiei esker, enpresaburuek ezin dute langileen
soldata aldatu, hitzarmena indarrean den bitartean. Horixe da hitzarmen baten pean dauden
langileen kasua, baita unibertsitateko irakasleen eta funtzionario publikoen kasua ere. Oro har,
langile gehienen soldata zurruna izan ohi da; oso gutxirena aldatzen da azkar (zineko aktoreena,
zenbait kirolarirena edo kantarirena salbuetsita) eta, gainera, pertsona horiek ez dira ekonomiako
langile arrunten ordezkari.
Enpresa gehienetan, soldatek osatzen dute kosturik garrantzitsuena. Soldatak zurrunak baldin
badira, enpresen kostu osoak ere halaxe izango dira eta, ondorioz, enpresen produktuen prezioak
ere zurrunak izango dira. Hori guztia dela eta, soldaten prezioen zurruntasunak murriztu egiten du
ekonomiaren gaitasuna eskaria eta eskaintza azkar orekatzeko.
Prezioak eta soldatak epe laburrean zurrunak baldin badira, eskari agregatua izango da epe
laburrean produkzio-maila erabakiko duena (eta ez alderantziz). Hau da, enpresen eta produkziofaktoreen artean finkatutako kontratuak daude (lan hitzarmen kolektiboak, lehengaientzat
finkatutako prezioak, alokairuak, eta abar) epe laburrean enpresek beren produktuen eskariaren
gorabeherei aurre egiteko; eta, ondorioz, enpresek produkzio-maila doitu eta egokituko dute,
bezeroei kobratutako prezioak oso arinki aldatuz.
Hortaz, nahiz eta epe luzean prezioak eskari agregatuaren aldaketetara guztiz doitu eta egokitu,
epe laburrean eskari agregatuaren aldaketek produkzio-mailaren gorabeherak eragingo dituzte
(eta ez prezioenak), kontratu formal zein informalak daudelako.
EKONOMIA KEYNESTARRAREN EZAUGARRI NAGUSIAK
1.
2.
3.
4.
5.

Eskaria eskaintzari gailentzen zaio. Klasikoentzat ez bezala, keynestarrentzat ekonomiako produkzio-maila
eskari agregatuak zehazten du nagusiki.
Lehia perfektuan aritzeko joera, ondasun eta zerbitzuen merkatuan baino ez da gertatzen.
Epe laburrean, zurruntasunak daude prezioetan. Gehiegizko eskaintzek edota gehiegizko eskariek ez dute
beti ekonomiako prezioen (soldaten, interes-tasen...) aldaketa azkarra eragiten.
Produkzio-faktore batzuen merkatua (bereziki, lan-merkatua) desorekatuta egon liteke. Langabezia handiko
egoerek luze iraun dezakete (1929-1935 bitarteko Depresio Handian jazo zen bezala).
Orekako produkzio-maila jakin bat (Y*) lor daiteke, baliabideen enplegu edo erabilera osoa izan gabe.

Eredu keynestarra oso bideragarria eta arrakastatsua suertatu zen 1930eko hamarkadan ekonomia krisialdi
sakonetik ateratzeko. Eta geroztik hainbat kritika eta aldaketa jaso baditu ere, egundaino eutsi dio bere
potentzialtasunari. Gaur egun, ideia keynestarrak Makroekonomiako Eskola Keynestar Berriak jasotzen ditu;
eskola horren egoitza nagusiak Harvard-eko Unibertsitatea eta Massachusetts-eko Institutu Teknologikoa (MIT)
dira. Makroekonomia hitza bera eredu keynestarraren sorrerarekin batera hasi zen barra-barra erabiltzen.
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Hala izanik, ekonomia keynestarra edo epe laburreko azterketa makroekonomikoa honela
definitzen dugu: prezioak aldatzen ez diren (edo oso gutxi aldatzen diren) epealdiaren azterketa.
Beste era batera esanda, ekonomia keynestarraren oinarria honako hau da: eskari agregatuak
funtsezko zeregina betetzen du epe laburrean produkzio-maila erabakitzeko orduan.
Ekonomia keynestarraren azterketa sakonki jorratu dugu aurreko gaietan (batez ere, 3. eta 4.
gaietan; gogoratu, bestela, efektu biderkatzailea). Orain aztertu nahi duguna bestelako auzi bat
da: epe laburrean zein politika mota diren eraginkorrenak, alegia.
Ekonomialari klasikoen ustez, ekonomia berez susper liteke beheraldi batetik (hori lortzeko
eskariaren alorreko politika aktiborik behar izan gabe), nahiz eta suspertze-prozesu hori denboran
dezente luza litekeen. Dena dela, galdera honako hau da: ekonomiak zenbat denbora behar du
klasikoek aurreikusten duten epe luzera iristeko (hots, YEO lortzeko)? Erantzunean ez dago
adostasunik; erantzuna ekonomiaren araberakoa izango da: kasurik onenean, ekonomiak bi urte
behar izan ditzake, eta kasurik txarrenean, ia hamarkada oso bat (Depresio Handiarekin jazo zen
moduan). Nolanahi ere, prozesua nahiko motela izaten denez gero, badirudi agintari
ekonomikoek aukera dutela ekonomian parte hartzeko eta enplegu osoko mailaranzko hazkundea
azeleratzeko. Testuinguru horretan justifika daitezke eskariaren alorreko politika keynestarrak
(hots, politika fiskala eta diru-politika)86.
Keynes-ek berak zalantzan jartzen zuen herrialde batek, eskariaren alorreko politika aktiborik
gabe, beheraldi sakon batetik suspertzeko modurik izan ote zezakeen. Bi arrazoi zeuzkan Keynesek. [1] Batetik, suspertze-prozesuak ezinbestean behar du interes-tasak behera egitea eta, hartara,
inbertsioa igotzea. Baina, demagun interes-tasa hainbeste beheratzen dela ezen ez baitu beherago
joaterik. Guk likideziaren tranpa izendatu duguna da hori. Ekonomia likideziaren tranpan
murgilduta dagoenean, ez dago doikuntza-prozesua aurrera eramaterik. [2] Bestetik, Keynes
beldur zen prezioen jaitsierak ekonomiari kalte egingo ote zion.
86

Keynes-ek hainbat artikulu idatzi zituen laissez faire, laissez passer haren aurka, 1920ko hamarkadan; bere burua
oso kritiko agertu zuen betidanik gobernuek aurrekontu publikoa orekatuta mantentzeko zerabilten politikaren
aurrean. Keynes-ek zioen enplegu osoa ez zela egoera naturala. Enplegu osoko mailara iristeko, gobernuak modu
aktiboan hartu behar zuen parte ekonomian, hura lortzeko beharrezkoa zen eskari agregatuaren maila bermatuz. Eta
horretarako premiazkoa izan zitekeen defizit publikoan murgiltzea (hots, gobernuak zerga bidez jasotzen zuena baino
gehiago gastatzea). Ideia horiek gero eta oihartzun eta itzal handiagoa hartu bazuten ere, garaiko agintari
ekonomikoek muzin egin zieten (aurrekontu publiko orekatuaren ortodoxian iltzatuta).
Geroago, 1936an, Keynes-en The General Theory of Employment, Interest and Money liburua argitaratu zen eta
―irakurtzeko astuna eta zaila izanik ere― lurrikara eragin zuen pentsaera ekonomikoaren oinarrietan. Iraultza ekarri
zuen: iraultza keynestarra. Kolpetik desagerrarazi zuen ekonomialarien ordura arteko ikuspegi goxo eta atsegina,
zeinaren arabera langabezia guztiz behin-behinekoa eta iragankorra baitzen. Ikuspegi haren ordez, bestelakoa
gailendu zen: ekonomia beheraldian murgil zitekeen, eta han gelditu. Ez zen, ordea, ikuspegi beltz eta ezkorra.
Azken batean, langabezia epe laburreko arazoa zen funtsean; gobernuak konpon zezakeen arazoa, alegia. Keynes ez
zen bereziki arduratu epe luzean munduak izango zuen etorkizunaz. Keynes-en lema honako hau izan zitekeen:
“Zaindu dezagun epe laburra, epe luzeak bere burua zainduko du eta”. Eta ideia hori honela borobildu zuen: “Epe
luzean denok hilik egongo gara”.
Baten batek pentsa lezake zientzia ekonomikoan teoria klasikoa alboratu zuen iraultza keynestarra ezkerretik etorri
zela. Baina Keynes ez zen sozialista, nahiz eta laissez faire, laissez passer-aren aurkari zorrotza izan eta gobernuaren
parte-hartze ekonomikoaren alde egin. Keynes-ena iraultza zentrista izan zen; iraultza hark ez zuen kapitalismoa
desagerraraztearen alde egin; aitzitik, kapitalismoari eusteko neurriak proposatu zituen, hura erabat libre utzi gabe,
eta haren arazoak konpontzeko gobernuaren esku-hartzea bideratuz.
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Japoniak eman digu Keynes-ek plazaratutako bi zalantza horien azken adibidea. 1993-1994
urteetan, Japonia atzeraldi larri batean murgildu zen. Inflazioak hain behera jo zuen ezen 1995ean
ia osorik desagertua baitzen. Hala ere, inflazioaren jaitsierak kalte handia egin zion ekonomiari.
Jabetza higiezinen prezioak ia % 50 jaitsi ziren. Bankuek, jabetza higiezinetan inbertsio handiak
zeuzkatenak, dirutza itzela galdu zuten, eta maileguak emateko orduan uzkurtu egin ziren.
Bestalde, inflazio-tasa baxuagoa zen enpresek eta familiek ―maileguak eskatuak zituztenek―
aurreikusitakoa baino; ondorioz, enpresa eta familion zorraren zamak ―termino errealetan―
gora egin zuen eta, jakina, ondasun eta zerbitzuak erosteko orduan gero eta gehiago uzkurtu
ziren. Horren guztiaren eraginez, bankuek mailegu gutxiago eskaintzen zituztenez eta enpresek
zein familiek gutxiago kontsumitzen zutenez, eskari agregatua oso ahula zen.
Egoera horretan, interes-tasa nominalak ia zero ziren eta horrek biziki zailtzen zuen diru-politika
erabiltzea ekonomia akuilatzeko eta pizteko. Japonia likideziaren tranpa keynestarra pairatzen ari
zen. Bestalde, USAk behin eta berriro gomendatu ondoren, azkenean Japoniak handitu zuen gastu
publikoa, atzeraldi ekonomikoa gainditzeko. Baina neurri hori berandu heldu zen; 2001. urtean,
Japoniako ekonomiak atzeraldian murgilduta jarraitzen zuen eta defizit publikoa oso handia zen.
Zailtasun horien aurrean, banku-sistemaren osasuna berreskuratzea izan zen erabateko
lehentasunezko neurri politiko-ekonomikoa.
Hortaz, klasikoek ez bezala, keynestarrek eskariaren alorreko politika hedatzaileak erabiltzea
defendatuko dute (merkatu irekian tituluak erostea, deskontu-tasa murriztea, gastu publikoa
igotzea edota zergak jaistea); modu horretan, eskari agregatuaren kurba eskuinera lekualdatuko
da eta, ekonomia enplegu osoko mailarantz gerturatuko da.
P

SA epe luz.

SA epe

P1

Oo

O1

lab.

EA1

Po

EAo

Y*

YEO

Era berean, ekonomia enplegu osoko
mailaren gainetik baldin badago,
prezioen eta soldaten igoerek ekonomia
hori enplegu osoko mailara bultza
dezaten utzi aurretik, eskariaren
alorreko politika murriztaileak erabili
beharko lirateke: zehazki, diru-politika
murriztaile bat (merkatu irekian
tituluak saltzea, deskontu-tasa igotzea)
edo politika fiskal murriztaile bat
(gastu publikoa murriztea, zergak
igotzea).

Y

Jarraian zenbait adibide aztertuko ditugu, grafikoen laguntzaz; zehazki, diru-politika hedatzaile
baten eta politika fiskal hedatzaile baten efektuak bistaratuko ditugu.
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 Diru-politika hedatzailea epe laburrean:
Y
P
Y1
2

Y = f(L)

SA epe lab.
Yo

O1
Oo

EA1
EAo

Yo

Y

Y1

Lo

L1

L

3
Mo/P

M1/P

iR

1
i1R

i oR

L (Y)
M
P

Mren igoerak (Mo-tik M1-era) dirueskaintza errealaren kurba eskuinerantz
lekualdatuko du eta interes-tasa erreala
jaitsi egingo da (1. urratsa). Ondorioz,
inbertsioa handitu egingo da eta horrek
eskari agregatuaren kurba eskuinerantz
lekualdatzea eragingo du (2. urratsa).
Horri esker, orekako produkzio-maila ez
ezik, orekako lan kantitatea ere hazi
egingo da (3. urratsa).

 Politika fiskal hedatzailea epe laburrean. Politika fiskal hedatzaileak (adibidez, Gren
igoerak) eskari agregatuaren kurba eskuinerantz lekualdatzen du, EAo-tik EA1-era:
produkzio- eta errenta-maila asko handituko da (Yo-tik Y1-era), eta prezioek ere pixka bat
gora egingo dute Po-tik P1-era (1. urratsa). Ondorioz, diruaren merkatuan diru-eskaintza
errealaren kurba ezkerrera lekualdatzen da (Pren igoeraren eraginez) eta diru-eskariaren kurba
eskuinerantz lekualdatzen da (Yren gorakadaren eraginez); horregatik, interes-tasa errealak
gora egiten du nabarmen (2. urratsa). Horren ondorioz, inbertsioa murriztu egingo da eta
eskari agregatuaren kurba ezkerrera lekualdatuko da pixka bat (EA2-raino); modu horretan,
eskari agregatuak hasieran izan duen igoera mugatu edo ahuldu egingo da neurri batean,
produkzio- eta errenta-maila jaitsi egingo delako Y1-etik Y2-ra (3. urratsa).
Beraz, eredu keynestarrean (epe laburrean) egon badago inbertsio pribatuaren crowding-out
edo kanporaketa efekturik (interes-tasa igo egin delako); baina, klasikoen ereduan (epe
luzean) ez bezala, honako kasu honetan ez da erabateko kanporaketa efekturik gertatzen, zati
batekoa edo partziala baizik. Ondorioz, bukaerako orekako produkzio-maila hasierakoa baino
handiagoa izango da: Y2 > Yo.
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Gastu publikoaren igoeraren (G↑) eragina ⇒

iR

P

M/Po

M/P2

1

2

3
P1
P2
Po

iR2
2
iRo

• P↑
• iR↑
• M/P murriztu
•Y↑

L (Y2)

SA epe lab.
O2

O1

Oo
EA1

EA2

L (Yo)

EAo
M
P

Yo

Y2

Y1

Y

Azken ñabardura bat. Eskariaren alorreko politikak egonkortze-neurriak dira, teorian eta
grafikoetan oso sinpleak eta errazak diruditenak. Praktikan, ordea, gauzak zaildu egiten dira,
atzerapen eta zalantzen eraginez. Horrela, zenbait kasutan, egonkortze-politika izan beharko
litzatekeena desegonkortze-politika bihur liteke, enplegu osoko mailarantz doitzea uste baino
azkarragoa baldin bada. Demagun atzeraldian gaudela eta diru-politika hedatzaile bat abiaraztea
erabaki dugula. Atzerapenen ondorioz, eskari agregatuaren kurbak denbora luzea eman lezake
eskuinera lekualdatzen; eta bitartean, atzeraldietan gertatu ohi den doikuntzak (hots, prezioen eta
soldaten jaitsierak) epe laburreko eskaintza agregatuaren kurba beherantz lekualdatuko du. Hala
izanik, epe laburreko SA kurbaren jaitsiera azkarragoa baldin bada EA kurbaren igoera baino,
ekonomia enplegu osoko mailaren gainetik ager liteke, eta horrek prezioen eta soldaten igoera
ekarriko luke87.
Egonkortze-politikek eragin lezaketen efektu desegonkortzaile horren aurrean, eztabaida begibistakoa da. Ekonomialari klasikoek ―ekonomia, azkar samar eta berez, enplegu osoko mailara
itzultzen dela uste dutenez― uko egiten diote diru-politika edo politika fiskala erabiltzeari
ekonomia egonkortzen saiatzeko. Ekonomialari keynestarrak, berriz, ekonomia askoz motelago
doitzen eta egokitzen dela uste dutenez, ekonomia egonkortzen laguntzeko diru-politika edo
politika fiskala erabiltzearen alde daude.
Pasadizo historiko bat. George Bush AEBetako presidentearen ekonomia-aholkulariek beren
buruari galdetu behar izan zioten, 1990eko atzeraldi ekonomikoa pasatu ondoren, ekonomiak
pizgarri edo akuilu gehigarririk behar izango ote zuen berriz ere suspertzeko eta hazteko.
Ekonomia bere kasa suspertuko zela uste izanik, garrantzi gutxiko zenbait neurri baino ez

87

Egonkortze-politikek izan dezaketen eragin desegonkortzaileari buruz, 6. gaian ere aritu gara.
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zituzten hartu. Ekonomia erabat suspertu zen Bush-en agintaldia bukatzerako; baina ordurako oso
berandu zen berriz ere hauteskundeak irabazteko.

LABURPENA

Klasikoak

(prezioen malgutasuna eta
merkatuen funtzionamendu
perfektua)

►Eskari-politikak (bai fiskalak eta bai monetarioak)
baliorik eta eraginkortasunik gabeak dira: ez dute efektu
errealik sorrarazten ekonomiako produkzio-mailan.
■ Diru-politika → “Diruaren neutraltasuna”
Prezioei soilik eragiten die
■ Politika fiskala → “Erabateko kanporaketa-efektua”
Prezio-maila ↑ eta interes-tasa ↑
►Eskaintza-politikak oso eraginkorrak dira hazkunde
ekonomikoa bultzatzeko eta inflazio-tasak murrizteko.

Keynestarrak
(prezioen zurruntasuna eta
merkatuen funtzionamendu
ez perfektua)

►Eskari-politikak (bai fiskalak eta bai monetarioak)
baliodunak eta eraginkorrak dira epe laburrean produkziomailari eta prezio-mailari eragiteko.
■ Diru-politika → “Dirua ez da neutrala”
Ez die prezioei soilik eragiten
■ Politika fiskala → “Kanporaketa-efektu partziala, ez
erabatekoa”
Interes-tasa igo arren, Y ere igo
egiten da
►Eskaintza-politikak eraginkorrak dira produkzioa eta
enplegua handitzeko eta prezio-maila murrizteko.
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ERANSKINA
(7. gaia)
 Eskari agregatuaren kurbaren ondorioztapen grafikoa
Egin dezagun, pausoz pauso, EAren kurbaren irudi grafikoa.
Demagun prezio-maila jaitsi egiten dela. Horren ondorioz, diruaren merkatuan diru-eskaintza
erreala handitu egiten da (M/P↑), eta diru-eskaintzaren kurba eskuinera lekualdatzen du. Oreka
berrian interes-tasa murriztu egiten da (iR↓); interes-tasa murrizteak inbertsioa igoarazten du (I↑)
eta, horrela, produkzio-maila handitzen da (Y↑) ondasunen eta zerbitzuen merkatuan (horixe da
interes-tasaren efektua, baina aberastasunaren efektuak eta nazioarteko merkataritzaren efektuak
ere Y igoarazi egiten dute P jaistean).
iR

Demagun:
■ P jaitsi:
P o > P1 > P2 > P3
▼
■ M / P handitu:

Μ <Μ< Μ< Μ
ΡΟ Ρ1 Ρ2 Ρ3

M
Po

iRo

M
P1

M
P2

M
P3

Oo
O1

iR1

O2

iR2

O3

iR3

L (Y)

Y

▼
■ iR jaitsi:
io > i1 > i2 > i3

P

iRo interes-tasari dagokiona

▼
■ Y igo:
Yo < Y1 < Y2 < Y3

Po

▼
EA kurba eraikitzeko, lotu P
bakoitza, berari dagokion
orekako Yrekin.

iR1 interes-tasari dagokiona

Oo

iR2 interes-tasari dagokiona

O1

P1

iR3 interes-tasari dagokiona

O2

P2

O3

P3

EA
Yo

Y1

Y2

Y3

Y

Goiko irudi grafikoetan ikusten denez, P bakoitza oreka-puntu batekin erlazionatuta dago eta,
ondorioz, P bakoitzari interes-tasa bat dagokio. Izan ere, prezio-maila jaisten ari bada (Po-tik P1era, eta gero P2-ra, eta P3-ra, eta abar), diru-eskaintza erreala igoz joango da (M/Po-tik M/P1-era,
eta gero M/P2-ra, eta M/P3-ra, eta abar). Ondorioz, oreka-puntuak ere aldatu egingo dira (Oo-tik
O1-era, eta gero O2-ra, eta O3-ra, eta abar), eta orekako interes-tasa erreala ere aldatu (kasu
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honetan, murriztu) egingo da (iRo-tik iR1-era, eta gero iR2-ra, eta iR3-ra, eta abar). Interes-tasa
erreala murriztu egiten denez, inbertsioa eta kontsumoa igo egingo dira eta, ondorioz, baita EA
eta Y orekatua ere (Yo-tik Y1-era, eta gero Y2-ra, eta Y3-ra, eta abar).

 Epe luzeko eskaintza agregatuaren kurbaren ondorioztapen grafikoa
Hurrengo hiru grafikoetan ikus daitekeenez, epe luzeko eskaintza agregatuaren kurba (edo SA
klasikoa) lerro bertikal bat da.
Klasikoen ustez, soldatak eta prezioak oso malguak dira eta, hartara, merkatu guztietan azkar
lortuko da oreka. Klasikoen iritziz, lan-merkatuak zurruntasunik gabe funtzionatzen du eta,
hortaz, prezio-maila (P) edozein delarik ere soldata nominala (w) doitu egiten da lan eskariaren
(Ld) eta lan eskaintzaren (Ls) artean oreka mantentzeko. Horrela, esan daiteke soldata erreala
(w/P) lan-merkatua husten (orekatzen) duen mailan zehazten dela. Izan ere, prezioak bikoiztuz
gero, litekeena da soldata nominalak ere azkar bikoiztea, lan-merkatuko soldata erreal orekatuari
eutsiz (2w/2P = w/P). Klasikoen ikuspegitik begiratuta, enplegu osoa dago, enpresek kontratatu
egin nahi dituztelako merkatuan zehaztutako soldata kontuan hartuta lan egin nahi duten langile
guztiak. Hala izanik, eredu klasikoak dio produkzio-maila ―zeina enplegu osokoa baita: YEO―
ez dela aldatuko prezioak aldatzean; horren ondorioz, eskaintza agregatuaren kurba (SA) lerro
zuzen bertikal bat da epe luzean.
P

Y

SA epe luz.
(edo SA klasikoa)

Y = f(L)
(produkzio-funtzioa)

YEO

⇒

2. grafikoa

P1

L (lana)

w/P

Ls (lan-eskaintza)

(alokairu
erreala)

3. grafikoa
LANMERKATUA

wo/Po = w1/P1

Ld (lan-eskaria)
LEO

L (lana)

1. grafikoa

Po

YEO

Y

Demagun ekonomiako hasierako prezio-maila
Po dela. Horri dagokion alokairu nominala wo
izango da, lan-merkatua orekan dagoelarik Ls
eta Ld bat datozen puntuan. Oreka-puntu
horretan, non orekako alokairu erreala wo/Po
den, LEO da kontratatuko den lan kantitatea (3
grafikoa). LEO kontuan izanik, produkziofuntzioak zehazten du ekonomiako produkziomaila; kasu honetan enplegu osokoa da: YEO (2
grafikoa). Beraz, badakigu (Po,YEO) puntua
eskaintza agregatuaren (SA) kurbari dagokiola;
eta horrela irudikatzen dugu grafikoan (1
grafikoa).
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Demagun, orain, prezio-maila handitu egiten dela Po-tik P1-era. Klasikoen arabera, soldata
nominala ere proportzio berean handituko da, lan-merkatuko oreka mantentzeko (eta soldata
errealak konstante iraungo du: w1/P1 = wo/Po). Ondorioz, kontratatutako lan kantitatea ez da
aldatuko (LEO) eta, produkzio-funtzioa erabiliz, YEO ekoitziko dela ikus dezakegu. Beraz,
(P1,YEO) puntua ere eskaintza agregatuaren (SA) kurbari dagokio. Bistan denez, prezio-mailaren
aldaketek ez diote produkzio-mailari eragiten. Izan ere, lan-merkatua beti dago orekan enplegu
osoko mailan. Pren aldaketek ez dute kontratatutako lan kantitatea aldatzen eta, ondorioz, ezta
ekoitzitako produkzio-maila ere. Beraz, Y independentea da Prekiko. Edo gauza bera dena: SA
lerro bertikal bat da YEO mailan.
Gainera, epe luzean SA bertikala izanik, eskari agregatuak (EA) ez du produkzio-mailan eragiten
(EA edozein delarik ere, YEO beti berbera izango da).

 Epe laburreko oreka makroekonomikoa, langabezia eta guzti
P

Y

SA epe luz.

Y = f (L)

Y*

SA epe lab.
P*

O
EA
Y*

YEO

L

Y

w/P
LS

Epe laburreko oreka makroekonomikoan (O) aldi
berean zehazten dira honako aldagai hauek:
produkzio agregatua (Y*), prezio-maila orokorra
(P*), merkatuko interes-tasa (iR*), saldo errealak
(M*/P*), lan kantitatea edo enplegu-maila (L*) eta
soldata erreala (w*/P*).

w*/P*

Langabezia

Ld
L*

LEO

L

Baina oreka horrek ez du nahitaez esan nahi politika ekonomikoaren helburuak bete egiten
direnik. Goiko grafikoan, adibidez, argi eta garbi dakusagu orekako produkzio-maila (Y*)
baxuagoa dela enplegu osoko produkzio-maila (YEO) baino. Eta horrek langabezia dagoela
adierazten du.
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 Eskaintza-politiken irudi grafikoak
►Lan-eskaintzaren igoera (LS↑) baten efektuak
Y

P

SAo
epe luz.

Y = f (L)

Y’EO

SA1
epe luz.

2

YEO

O

Po

O’

P1

EA

L
w/P

YEO

Y

Y’EO

Ls
Ls’

1

O

O’

LEO

Ld
L

L’EO

Lan-eskaintzaren igoerak ―adibidez, etorkin
gehiago daudelako, edo langabezia-asegurua
murrizten delako, edo langileek gizarte
segurantzari ordaintzen dizkioten kotizazioak
jaisten direlako, eta abar― oreka berria dakar
lan-merkatura; enplegu osoko lan kantitatea
handitu egingo da eta maila horretan orekatuko
da lan-merkatua (1. urratsa).

Lan kantitate handiago horrek enplegu osoko produkzio-maila ere igoarazi egingo du.
Ondorioz, epe luzeko SA lerro bertikala eskuinerantz lekualdatuko da (baita epe laburreko SA
kurba ere, nahiz eta ez dugun grafikoan marraztu), enplegu osoko produkzio-maila berriraino
(2. urratsa). Prezio-maila (P) jaitsi egingo da.
Beraz, laburbilduz, Ls-ren igoerak Y igotzea eta P jaistea eragingo du.
►Hobekuntza teknologiko baten efektuak
Y

Y = f ’(L)

Y’EO

1

SAo
epe luz.

P

Y = f(L)

SA1
epe luz.

2

YEO
Po

O
O’

P1

EA
YEO

LEO
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Y'EO

Y

Demagun, zenbait politika konkreturi esker, berrikuntza teknologikoa bultzatzen dela, edota
ekonomiako kapitalaren stock-a handitzen dela, edota langileen birziklapen profesionala eta
etengabeko heziketa sustatzen direla. Horrek produktibitatea handituko du, produkziofuntzioa gorantz lekualdatuz (1. urratsa); orain, lan kantitate berberarekin (lan-merkatuko
oreka-puntuan zehazten dena) produkzio-maila handiagoa lortuko da (enplegu osoko
produkzio-maila hazi egingo da). Horrek, jakina, epe luzeko SA kurba eskuinerantz
lekualdatuko du (2. urratsa), eta prezio-maila murriztu egingo da (epe laburreko SA kurba
ere eskuinerantz lekualdatuko da, nahiz eta ez dugun irudikatu).
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8. GAIA

LANGABEZIARI ETA INFLAZIOARI BURUZKO
IDEIA OROKORRAK
8.1. Langabezia
8.1.1. Langabeziaren kontzeptua eta neurketa
Edozein herrialdetako biztanleriak jarduera ekonomikoarekin daukan harremana honela sailkatu
eta adierazi ohi da:
1) Biztanleria aktiboa. Lan egiteko adina duten pertsonen multzoa (Europar Batasunean, 16
urtetik gorakoak), lan egiteko gai direnak (hots, ondasun edota zerbitzuak ekoizten lagun
dezaketenak). Pertsona horiek, hizkera ekonomikoa erabiliz, “lan-eskua” edo “lan-indarra”
edo “lan-faktorea” osatzen dute; eskuarki, lan-eskaintza deitu ohi zaie. Biztanleria aktiboaren
baitan honako bi taldeak bereizten dira:
■ Landunak. Lan ordaindu bat burutzen duten pertsonek osatzen dute talde hau. Lan hori
beren kabuz egin dezakete (modu autonomoan), nahiz inoren kontura; baina beti ere
ordainsari bat jasoz. Pertsona horiei langileak deitzen diegu.
■ Langabeak. Honako hiru baldintza hauek betetzen dituzten pertsonak: ez dute lanik egiten
(ez beren kasa, ez beste inorentzako), lan egiteko prest eta eskuragarri daude, eta
ordaindutako lan bat egin nahi dute (hau da, ahaleginak egiten dituzte lan bila:
elkarrizketak, curriculumak, eskaerak, eta abar). Langabeen kopuruak lan-merkatuko
gehiegizko eskaintza adierazten du; alegia, lanean ari ez diren biztanle aktiboen
zenbatekoa.
2) Biztanleria ez-aktiboa: 16 urtetik beherakoez gain, talde honetan sartzen dira lan egiteko gai
ez direnak edota lanik egin nahi ez dutenak (adibidez, erretiratuak, etxeko lanak egiten
dituztenak, ikasleak, ezgaituak, etsituak, eta abar). Pertsona horien funtzioa kontsumoaren
eremuari baino ez dagokio (hots, kontsumitu egiten dute, baina ekoitzi ez). Ez-aktiboen
taldean honako azpitalde hau bereizten da, sarritan: lanerako gai eta eskuragarri direnak, baina
lanik bilatzen ez dutenak, nahiz eta egoera aldatuz gero lan-eskaintzan barneratzeko prest
leudekeen: aktibo potentzialak deritze.
Erretiratuak eta ezgaituak, bajan edo gaixorik direlako
Lanean hasten edo
birsartzen direnak

Landunak

Ez-aktiboak

Borondatezko
bajak
Kontratazio berriak
eta birkontratazioak

Langabeak
Lana galdu dutenak
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Desanimatuak
eta bestelakoak

Langabeziaren neurketa langabezia-tasa deituriko ehuneko baten bidez egiten da (U hizkiarekin
adierazten da; ingelesez unemployment). Langabezia-tasa zein den jakiteko, langabe kopurua
biztanleria aktibo osoarekin (landunak + langabeak) zatitzen da, eta lorturiko emaitza bider 100
egiten da:
Langabeak
Langabeen kopurua
Langabezia - tasa (U) =
× 100 = ∑
× 100
Biztanle aktiboak
∑ Aktiboak
► Nola jakin daiteke zein den herrialde bateko langabeen kopurua?
Nagusiki, honako bi bideetatik:
a) Langabeen erregistroa. Lan-bulegoetan izena ematen duten pertsonak. Horiek osatzen
dute langabezia erregistratua. Espainiako Estatuan, informazio hori INEM erakundeak
(Instituto Nacional de Empleo: www.inem.es) kaleratzen du hilero.
b) Lan-merkatuari buruzko inkestak. Horiek dira langabeziaren adierazlerik onartuenak.
Biztanleria aktiboaren lagin adierazgarri bati inkestak egitean datza, lan-merkatuko
desoreka (gehiegizko eskaintza) zein den ezagutzeko. Inkestetatik aterarako emaitzari
langabezia estimatua deitzen zaio. Espainiako Estatuan informazio hori eskuratzen eta
lantzen duen erakundea INE da (Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es), eta
zeregin hori “Encuestas de Población Activa” (EPA) direlakoen bidez egiten du. Datuak
hiru hilerik behin aurkezten ditu, Europar Batasuneko herrialde guztientzako homogeneoa
den metodologia zorrotz bat jarraituz. Euskal Autonomia Erkidegoan, Biztanleria
Jardueraren Arabera sailkatzeko inkesta (BJA) dugu EPA horren baliokidea; inkesta hori
EUSTATek (Euskal Estatistika Erakundeak: www.eustat.es) egiten du hiru hilean behin.
Aurreko informazio-iturrien osagarri eta lagungarri, honako beste iturri hauek ere erabil daitezke:
biztanleria zentsuak, gizarte segurantzako alta-baja zerrenden erregistroak, eta ogasunari
egindako errenta aitorpenak. Lehenengo iturriari dagokionez, zentsuak dakarren informazioa
―zentsatutako landun eta langabeei buruzkoa― zabala eta zehatza izaten da ikuspegi
kualititabotik zein kuantitatibotik begiratuta. Hala ere, zentsuen arteko epe luzea dela bide
(zentsuak hamar urterik behin egiten dira, eta erroldak bost urterik behin), informazio hori ez da
baliagarria izaten unean uneko landun/langabeen egoera eta bilakaera ezagutzeko. Gizarte
segurantzari eta ogasunari dagokienez, biak ere maiz erabiltzen dituzte politikariek, batez ere
langabeziaren arazoa minimizatu nahi izaten dutenean; izan ere, bi horietan langabezia-tasaren
estimazioak EPAren nahiz BJAren datuak baino baxuagoak (bizpahiru puntuz azpikoak) izan ohi
dira.
Langabezia-tasa bi arrazoirengatik aldatzen da: (1) biztanleria aktiboaren gorabeherengatik eta
(2) lana aurkitzen duten pertsonen kopuru berriak ez duenean konpentsatzen langabeen kopuru
berria (hau da, langabe berriak > kontratazio berriak). Horren ondorioz…
1) …langabezia-tasa HANDITU EGINGO DA:
a) lanpostuen sorrera baino gehiago hazten denean biztanleria aktiboa, edo/eta
b) lanpostuen galerak eta langileen borondatezko bajak handitzen direnean.
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2) …langabezia-tasa MURRIZTU EGINGO DA:
a) biztanleria aktiboa baino gehiago ugaltzen direnean lanpostuak, edo/eta
b) langabeek biztanle aktibo izateari uzten diotenean, lana bilatzeari uko egiten diotelako
(hori da desanimatuen kasua, langabe izateari uzten baitiote, ez-aktiboak izatera
pasatuz).
Langabeziaren putzua: barruranzko eta kanporanzko fluxuak
Enpleguetatik

Biztanleria ez-aktibotik
BARRURANZKO
FLUXUAK

● Lanetik egotzitakoak
● Lana borondatez
utzitakoak
● Lanetik aldi baterako
kanporatuak

● Ikasketak amaitu edo bertan
behera uzten dituztenak
● Biztanleria aktiboaren baitara
itzultzen direnak (seme-alabak
izan eta hazi ondoren,
adibidez)

LANGABEZIA
Enpleguetara
● Enplegua aurkitu eta
lanean hasten direnak
● Aurreko lanpostura
itzultzen direnak, bolada
batean langabezian egon
ondoren

KANPORANZKO
FLUXUAK

Biztanleria aktibotik kanpora
● Lana bilatzeari uzten dion
jende etsitua
● Erretiroa hartzen dutenak
● Aldi baterako biztanleria
aktiboa uzten dutenak
(adibidez, seme-alabak
izateko)
● Emigratzen dutenak
● Hiltzen direnak

Lan-merkatuarekin lotura duten beste tasa batzuk honako hauek dira:
A) Aktibotasun-tasa edo jarduera-tasa. Biztanle aktiboek (landunek gehi langabeek) lan egiteko
adina duten —16 urtetik gorako— biztanleen multzoan osatzen duten ehunekoa da.
Batzuetan, herrialdeko biztanle guztiekiko ehunekoa kalkulatzen da (eta ez lanerako adina
dutenekikoa soilik):

Aktibotasun - tasa (AT) =

Biztanle aktiboak
x 100
Lanerako adina duten biztanleak (16 urtetik gorakoak)
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B) Okupazio-tasa edo landunen tasa. Landunek biztanleria aktiboaren baitan osatzen duten
ehunekoa da. Zenbaitetan (adibidez, EUSTATen biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko
inkestan), okupazio-tasa lanerako adina duten biztanleekiko ehuneko gisa aurkezten da:
Okupazio - tasa (OT) =

Biztanle landunak
x 100
Biztanle aktiboak

C) Soldatapekoen tasa. Soldatapeko langileek (inoren kontura lan egiten dutenek) landun
guztiekiko osatzen duten ehunekoa. Kontuan izan behar dugu landun guztiak soldatapeko eta
ez-soldatapekoen (autonomoen) artean bana ditzakegula:
Soldatapekoen tasa (ST) =

Soldatapekoak
Landunak − Autonomoak
x 100
x 100 =
Landunak
Landunak

D) Lanaren aldikotasun-tasa edo iragankortasun-tasa. Aldi baterako langileek landun guztiekiko
osatzen duten ehunekoa. Tasa hau kalkulatzerakoan, kontuan izan behar dugu soldatapeko
langileak bi azpitaldetan sailka daitezkeela, beren lan kontratuaren iraupenaren arabaera:
kontratu mugagabea dutenak, batetik, eta aldi baterako kontratua dutenak, bestetik:
Lanaren aldikotasun - tasa =

Aldi baterako langileak
Soldatapekoak − Indefinituak
x 100 =
x 100
Soldatapekoak
Soldatapekoak

Aipatutako tasa horietako edozein kalkulagarria da adin-taldeka, sexuaren arabera, eskualdeka,
eta abar; eman nahi den zehaztasun-mailara egokitzen da.

► Langabezia-tasa gehiesten eta gutxiesten duten faktoreak
Lan-merkatuko langabezia-tasa neurtzea oso erraza dela irudi lezake, baina ez da batere erraza
(ekonomia- eta gizarte-esparruetako adierazle agregatu askorekin gertatzen den moduan).
Izan ere, pertsonak hainbeste aldiz sartu/irteten direnez biztanleria aktiboan, zaila izaten da
langabeziari buruzko datuak aztertzea eta ulertzea. Alde batetik, estatistiken arabera langabeen
zakuan sartuta dauden hainbat pertsona ez dira, egiatan eta gogotsu, lan bila ari. Beren burua
langabetzat jo dezakete, langabeentzako diru-laguntzak jaso ahal izateko, edo lanean aritu eta
eskupeko “diru beltza” kobratzen dutelako. Egokiagoa litzateke horrelako pertsonak ez-aktibotzat
hartzea edo, beste zenbait kasutan, landun moduan. Beste alde batetik, gerta liteke ez-aktiboen
multzoan dauden pertsona batzuek benetan lan egin nahi izatea (bolada batean lan bila alferrik
ibili ostean, amore eman eta lan bilaketa bertan behera uzten duten desanimatuak, kasu).
Ildo horretatik, bereizi egin behar dira langabezia-tasari gora eragiten dioten faktoreak (benetako
langabezia-tasa estimatutakoa baino baxuagoa den kasuetan) eta langabezia-tasa gutxiesten duten
faktoreak (benetako langabezia-tasa estimatutakoa baino handiagoa den kasuetan). Horretan
datza auzia, langabezia-tasa lan-merkatuko desoreken adierazle zuzen eta baliagarriena den ala
ez, alegia.
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♦ Langabezia-tasa puzten duten faktoreak:
a) Ezkutuko (edo lurrazpiko) ekonomia. Kontrol ofizialei ihes egiten dieten jarduera
ordainduen multzoa biltzen du (ogasunari ordaindu beharra saihesten dute eta ez dira
estatistiketan agertzen). Jarduera horietan diharduten pertsonek lan bila dabiltzala esango
dute normalean, beren legez kanpoko egoera ezkutatzeko. Horrela, langabetzat hartzen
dira, oker egin ere, eta ez landun gisa.
b) Langabezian izatearren ematen diren diru-laguntzek ondoriotzat ekar dezakete hainbat
pertsonek INEMen izena eman eta, hartara, biztanleria aktiboaren baitakotzat hartuak
izatea, benetan lan egin nahi duten ala ez albora utzita. Pertsona horiek langabeak balira
bezala zenbatzen dira estatistiketan, baina benetan ez-aktibotzat hartu beharko lirateke.
Gainera, frogatua dago pertsona horien “langabeziaren iraupena” diru-laguntza horien
araberakoa izan ohi dela.
♦ Langabezia-tasa gutxiesten duten faktoreak:
a) Desanimatuak lana aurkitzeko aukera gutxi daudelako lana bilatzeari uzten diotenak dira.
Pertsona horiek ez dira langabeen multzoan ageri, ez-aktiboen multzoan baizik. Hala ere,
egiazki lanik ez duten baina lan egin nahi luketen pertsonak dira. Desanimatuak, nolabait,
behartutako langabeak dira: motibazio edo aukera ezaren ondoriozko langabeak, alegia.
b) Azpilandunak. Pertsona horiek aktibotasun eta ez-aktibotasunaren artean daude. Lana
badaukate, baina ez dute denbora-tarte normal batean lan egiten, nahiz eta hala egin nahi
luketen (eta gai liratekeen). Estatistiken arabera, pertsona horiek landunen zakuan sartzen
dira (nahiz eta, agian, egunean ordubetez soilik lan egin), jardunaldi osoko langileen pare.
Jakina, ezkutuko langabe horiek estatistiketan azaleratu beharko lirateke nola edo hala.
Arazo horiei aurre egiteko, 2002an EPAren metodologia aldatu egin zuten, etorkinekin zerikusia
duten joera demografiko berriak kontuan hartzeko eta, era berean, langabearen kontzeptua modu
murriztaileagoan definitzeko; baldintza eta betebehar zorrotzagoak ezarri zituzten lan-bulego
publikoetan izena emateko orduan. Aldaketa horien ondorioz, eta bat-batean, urte hartaz geroztik
langabezia-tasaren jaitsiera automatikoa jazo da (eta hori kontuan hartu beharko dugu azterketa
konparatiboak egiterakoan).
Laburbilduz, ez da batere erraza langabezia-tasa behar bezala doitzea, lan-merkatuko egoeraren
berri zuzenagoa eman dezan. Azken batean, langabezia-tasa benetako langabeziaren adierazle
baliagarria —baina ez-perfektua— dela aitortu beharko dugu, eta hala jokatu.

8.1.2. Langabezia motak
Gaur egungo lan-merkatuaren egitura aztertzeko, langabezia motak bereizten dira sarritan,
bakoitzaren iturburu edo kausen arabera.
 Langabezia frikzionala. Langileen eta lanpostuen arteko egokitzapenak —edo ezkontzak—
dakarren marruskaduraren eraginez sortzen da. Lan-faktorearen berezko mugikortasuna da
langabezia mota honen zioa; langileak jardueraz edota lanpostuz aldatzen dira, hala sektore
batetik beste batera, nola hiri edo eskualde batetik beste batera ere. Hartara, langabezia mota
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honen baitan biltzen ditugu bai beren lanpostua uzten duten langileak —hobea den lanpostu
baten bila abiatzeko—, eta bai lan-merkatura iritsi berri diren pertsonak ere. Bi kasuotan,
pertsona horrek epe batean langabezian iraungo duela uste genezake. Epe hori nahiko laburra
izan ohi da (sei hilabetez beherakoa), eta, neurri batean bederen, normaltzat eta
ezinbestekotzat har daiteke, merkatu-ekonomiak ongi eta era dinamikoan funtzionatzen duen
seinaletzat, alegia. Langabezia-epe hori luzeagoa izaten da herrialde aurreratuetan,
langabeziagatik ematen diren laguntzak handiagoak izaten baitira (langabe horri lana bilatzen
asti gehiago eskaintzen zaio).
 Egiturazko langabezia. Langabezia mota hau zaila da neurtzeko eta eskari-politika
hedatzaileen aurrean ez da apenas aldatzen (ez da sentikorra). Egiturazko langabezia laneskariaren eta lan-eskaintzaren artean egokitzapenik ez dagoenean gertatzen da; zehazki, lanmerkatu batzuetan dauden lanpostuak lan egin nahi duten pertsonak baino gutxiago direnean
gertatzen da. Lan-eskari eta -eskaintzaren arteko egokitzapen falta horrek arrazoi ugari izan
ditzake: faktore demografikoak edota soziologikoak (zahartzea, gero eta emakume gehiago
lan-merkatuan sartzea, eta abar); kualifikazio eskasia, berrikuntza teknologikoen eraginez;
zenbait produkturen bizi-zikloaren bukaera, eta abar. Nolanahi ere, hainbat ekonomialarik
―klasikoek, batez ere― dioenez, egiturazko langabeziaren eragile handienetarikoa
gehiegizko soldata da; hau da, lan-eskaria eta -eskaintza orekatzen dituena baino soldata
altuagoa ezarriz gero, enpresek langile gutxiago kontratatzen dituzte. Zer dela eta ezar liteke
orekakoa baino soldata altuagoa? Hiru arrazoirengatik: 1) gutxiengo soldataren
legediarengatik (hots, kontratazio-baldintzei buruzko araudi zorrotzegiarengatik); 2)
sindikatuen presioarengatik (hots, sindikatuek soldata jakin batzuk eta lan-baldintza jakin
batzuk ezar daitezen egiten duten indarrarengatik); eta 3) “eraginkortasun soldatak”
deiturikoengatik (enpresek ordaintzen dituzten soldata erraldoiengatik, langileen leialtasuna
eta produktibitatea handitzeko). Adituen esanetan, egiturazko langabezia izan ohi da epe
luzeko langabeziaren atzean dagoena.
Langabezia frikzionalak eta egiturazkoak gaur egun langabezia naturaltzat jotzen dena
osatzen dute. Langabezia natural hori langabezia-tasa naturalaren bidez neurtzen da (Un) eta
tentsio inflazionistarik bizkortzen ez duen langabezia-tasa ere deitu ohi zaio (ingelesez
NAIRU: Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment): biztanleria aktiboarekiko
langabe naturalek (enplegu osoko mailarekin bat datozenek) osatzen duten ehunekoa
adierazten du. Tasa hori ez da finkoa, denboran zehar aldakorra baizik.
 Langabezia ziklikoa. Egoeraren araberako langabezia ere deitzen zaio. Noiz sortzen da? eskari
agregatua (EA) enplegu osoko produkzio-mailara (YEO-ra) iristeko nahikoa ez denean.
Atzeraldi ekonomikoei lotutako langabezia da. Gastua eta produkzioa YEO-ren azpitik
kokatzen dira. Jarduera ekonomikoaren desazelerazioak ―motelaldiak― ondoriotzat dakar
enpresek lan gutxiago eskatzea (langile gutxiago kontratatzea, edota zenbait langile
kaleratzea) eta, jakina, horrek borondatearen aurkako langabezia eragiten du. Ziklo
ekonomikoari lotutako langabezia denez, langabezia hori iragankorra dela esan ohi da,
hedapen ekonomikoari esker murrizten edo erabat desagertzen baita.
 Langabezia estazionala. Urtaroaren araberako langabezia da. Klimaren edo urtaro jakin baten
menpeko jardueretan jazotzen da langabezia mota hau. Urteko garai ezberdinetan lan
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faktorearen eskaria aldatu egin ohi da, eta horrek garaian garaiko (edo tokian tokiko)
langabezia ekar lezake.
Laburbilduz, lehenago azaldu ditugun langabezia mota horien guztien baturak ekonomiako
langabezia-tasa osoa islatzen du. Hala ere, enplegu osoak ez du esan nahi biztanle aktibo guztiek
lanean dihardutenik; herrialde bateko ekonomia enplegu osoan dagoela esango dugu, baldin eta
bertako langabezia-tasa osoa langabezia-tasa naturalaren parekoa bada (hots, langabezia
frikzionala + egiturazko langabezia).

8.1.3. Okun-en Legea
Jakina denez, langabeziak gora egiten du atzeraldi ekonomikoetan (langabezia ziklikoa); aitzitik,
hedapen ekonomikoetan langabezia murriztu egiten da. Harreman hori ―produkzioaren eta
langabeziaren arteko harremana, alegia― Arthur Okun ekonomialari estatubatuarrak zehaztu
zuen 1962an, AEBetako datuak oinarritzat hartuta. Harrezkero, Okun-en Legea deritza. Lege
horrek islatzen du BPG errealak eta langabeziak epe laburrean duten harremana: langabezia-tasa
% 1 murrizteko, produkzio-mailak % 1 baino askoz gehiago hazi behar du. Hau da, BPG
errealaren hazkundearen eta langabezia-tasaren murrizketaren artean ez dago 1-1 harremanik,
hori baino askoz handiagoa baizik.
AEBetako 1950eko hamarkadako datuak behatuta, honakoa egiaztatu zen: BPG erreala urtean %
1 hazten bazen, langabezia-tasa ez zen aldatzen; baina BPG erreala urteko % 5 edo hazten bazen,
langabezia-tasa % 1 murrizten zen. Aitzitik, BPG erreala aldatu ezean (% 0), langabezia-tasa % 1
goratzen zen. Bestela esanda, Okunen Legeak dio BPG errealak % 2,5eko aldaketa (hazkundea
edo beherakada) izaten duen bakoitzean, langabezia-tasa % 1 aldatuko dela kontrako zeinuarekin
(murriztuko edo igoko dela), beti ere langabezia-tasari konstante eusteko beharrezkoa den BPG
errealaren % 2,5eko hazkundea alboan utzita edo deskontatuta.

8.1.4. Langabeziaren kostuak: iraupen luzeko langabezia
Langabeziaren arazoa larria den zehazteko, hura iraupen laburrekoa edo luzekoa den jakitea
komeni da (hots, langabeziak sei hilabete baino gutxiago edo gehiago dirauen). Iraupen
laburrekoa baldin bada (langabezia frikzionala edo estazionala), arazoa ez da larria. Aitzitik,
langabezia iraupen luzekoa bada, arazo larritzat jo genezake; hilabete luzez lanik gabe dauden
pertsonek aukera gehiago dituzte estualdi ekonomikoak eta arazo psikologikoak nozitzeko88.
Langabeziaren iraupenari buruzko ikerketek ondorio esanguratsu eta bitxi bat atera dute; itxuraz
kontraesana dirudi: “langabeziazko epealdi gehienak laburrak izaten dira, eta une batean behatzen
eta neurtzen den langabeziaren zatirik handiena iraupen luzekoa izaten da”.
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Alemanian egindako azterketa psikiatriko baten arabera, urtebetean langabezian dauden pertsonek jasaten dituzten
kezkak eta nerbio-desorekak hain dira larriak ezen beren bizi-itxaropena bost urte gutxitu baitaiteke. Lagun min
baten heriotza edo eskolan porrot egitea bezain traumatikoa izan daiteke lanik gabe geratzea edo lanetik kanporatua
izatea. Kontuan izan behar da lana ez dela biziraupena ziurtatuko duten diru-sarrerak eskuratzeko bitarteko huts bat;
horrez gain, historian zehar, lana gizakiaren autoestimuarentzat eta prestigio sozialarentzat ere giltzarri izan da.
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Baieztapen hori zuzena dela egiaztatzeko, egin dezagun hurrengo ariketa. Demagun orotara
berrogeita hamabost langabe daudela; horietatik berrogeita hamabi lagun astebetean daude
langabezian, eta beste hirurak urtebetean. Horrek esan nahi du langabeziazko epealdi gehienek
astebete irauten dutela (berrogeita hamabostetik berrogeita hamabik, hots, % 95ak). Hortaz,
langabeziazko epealdi gehienak laburrak (iraupen laburrekoak) direla esango genuke. Haatik,
egin dezagun azterketa berdina, baina langabeziazko denbora-tarte osoa aintzat hartuta:
urtebetean langabezian dauden hiru lagunek, guztira, 156 aste eman dituzte lanik gabe (urteak
berrogeita hamabi aste dituenez: 3 x 52 = 156 aste). Aste horiei beste berrogeita hamabi lagunen
astebetea gehituz gero, orotara 208 langabeziazko aste pilatzen dira. Hortik ondoriozta dezakegu
langabeziaren % 75 (208 asteetatik 156) urtebetean lanik gabe dauden lagunei dagokiela. Hartara,
garbi esango genuke behatu eta neurtu dugun langabeziaren zatirik handiena iraupen luzekoa
dela.
Horrek erakusten digu ekonomia-politikaren arduradunek tentuz jokatu behar dutela
langabeziaren datuak interpretatzen dituztenean. Langabeziaren arazo eta kostuen zatirik
handiena denbora-tarte luzean langabezian dauden pertsona “gutxi” horiei dagokie.
Langabeziaren kostu sozialari gagozkiola, nabarmentzekoa da kostu hori modu desorekatuan
banatzen dela biztanleria aktiboaren baitan. Giza talde jakin batzuek arrisku handiagoa dute
langabezia jasateko, beren ezaugarri pertsonalak eta lanaren bereizgarriak tarteko. Langabeziak
gehien eta zorrotzen jotzen dituen giza taldeak honako hauek dira: gazteak, emakumeak,
berrogeita hamar urtetik gorakoak eta kualifikazio-maila txikia dutenak.
Ikuspegi makroekonomiko hutsetik so eginda, begi-bistakoa da langabezia-maila altuak aukerakostu handia dakarrela: izan ere, langabeziaren eraginez ondasun eta zerbitzu gutxiago ekoizten
da, eta horren atzean merkatu-ekonomia batean gerta daitekeen giza baliabideen zarrastelkeriarik
larriena dago: langabezia, alegia. Horrekin batera, langabeziak pobreziaren gorakada dakar,
errenta-mailaren murrizketaren ondorioz, eta horrek eskari agregatua murritzarazten du.
Azkenik, esan beharra dago langabeziak finantza-kostuak ere badakarzkiola ekonomiari bere
osotasunean:
 Alde batetik, langabezia dela eta defizit publikoak gora egiten du, bi arrazoirengatik: (1)
Estatuak gizarte-laguntza ―langabezia-aseguru― gehiago eman behar izaten dituelako,
eta (2) benetako produkzio-maila txikiagoa denez enplegu osoko produkzio-maila baino
(hots, beheraldi-tarterik egon badagoenez: Y* < YEO), Estatuak zerga-bilketa txikiagoa
egiten du kasurik onenean egingo zukeena baino.
 Bestalde, bai landunek eta bai enpresek ere garesti ordaintzen dute ekonomiako lan
eskasia; izan ere, langabezia-aseguruak finantzatzeko bidea landunek eta enpresek gizarte
segurantzari egiten dizkioten kotizazioak izaten dira, beste zenbait zergaz gain89.

89
Azken batean, langabezia-aseguruaren bidez, langabeziaren kostuaren zati bat gizarteratu egiten da, kotizatzen
duten eragile guztien artean banatzen baita (biztanleria aktiboa, enpresak eta sektore publikoa), kostu osoa langabeen
bizkar utzi gabe.
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8.1.5. Gaur egungo langabeziari buruzko zenbait galdera
 Aldaketa teknologikoak al dira egiturazko langabeziaren errudunak?
Aspaldiko auzia da hau, aldian aldian plazaratzen den eztabaidagaia, eta oraindik ere ebatzi ez
dena. Egiatan, aldaketa teknologikoen eragin garbia bi faktoreren menpekoa da:
1) Aldaketa teknologikoek zaharkituta utzi dituzten lanpostuak zein azkar eta zer
kopurutan desagertzen diren.
2) Aldaketa teknologikoei esker hazitako produktibitateak eta ondasun/zerbitzu berrien
eskariak eraginda zenbat lanpostu sortu diren.
Azken emaitza ―1. eta 2. faktoreen arteko aldea― ziklo ekonomikoaren araberakoa da hein
batean. Hedapenetan, lan-eskaria (edo, gauza bera dena, lanpostuen sorrera eta eskaintza) oparoa
izaten da eta lan-merkatuak errazago xurgatzen du teknologia-aldaketen eragina; atzeraldietan,
ordea, bai produkzio-maila eta bai lan-eskaria moteldu ―edo, are, gelditu― egiten dira eta
teknologia-berrikuntzek produktibitatea igotzea lortzen badute, igoera hori langileen kaltetan
(langileen kopurua murriztuta) izaten da gehienetan. Horregatik, teknologia-aldaketek enplegumailari eragiten dioten efektuari buruzko edozein diagnostiko egiteko, komenigarria da denboratarte nahiko luzea hartzea, doikuntza oro argiro nabarmendu dadin.
Dena dela, teknologia-berrikuntzen eraginez suntsitutako lanpostuek ez dituzte sortutako
lanpostuen ezaugarri berdinak, eta oso zaila izaten da lanpostu berri horiek lehengo langabeek
edo langabe berriek betetzea. Oro har, lanpostu berrietan beharrezkoa izaten da kualifikaziomaila handiagoa, suntsitutako lanpostuekin alderatuta. Hori guztia dela kausa, honako bi
fenomeno hauek jazo daitezke aldi berean: (1) kualifikazio-maila baxuko beharginen langabeziatasa igotzea, eta (2) lanpostu berriak betetzeko behar diren langile kualifikatuen eskasia. Azken
fenomeno hori hain nabarmena izan daiteke ezen zenbait herrialdetan ―Europako herrialde
aurreratu batzuetan, adibidez― atzerrira jo behar izan baitute etorkin kualifikatuen bila; hau da,
barneko lan-merkatuan aski ez eta immigrazio “selektiboa” bultzatu dute, behargin profesional
jakin batzuk kanpotik erakartzeko.
 Etorkinak al dira langabeziaren gorakadaren errudunak?
Galdera horren atzean langile askoren beldurra ezkutatzen da. Jende asko beldur da immigrazio
uholde batek ekonomiako langabezia-tasa biziki igoko ote duen. Beldur hori, azken batean,
jendeak immigrazioaz duen ikuskera miopeari dagokio; izan ere, kontuan izan behar da
langabeziaren zati handi bat egiturazkoa dela, zeinari unean uneko ziklo ekonomikoak ez baitio
apenas eragiten, eta atzeraldietan kalterik handiena jasaten duten giza taldeak kualifikazio-maila
kaskarrena dutenak eta behin-behineko lanpostuetan dihardutenak izaten direla (etorkinak izan
ala ez), horiek direlako denen artean ordezkatzeko errazenak.
Garrantzitsuena, ordea, hau da: gaur egungo errealitate demografikoa aintzat harturik, ez dago
alternatibarik immigrazioarentzat. Azken hamarkadetan, bizi-itxaropena asko handitu da eta
jaiotze-tasak oso apalak izan dira; horren ondorioz, biztanleria zahartu egin da eta horrek eragin
egin die jarduera-tasari eta menpekotasun-tasari (hots, erretiratuen eta biztanle aktiboen arteko
ehunekoari, zeinak oso gora egin baitu). Prozesu hori azkartu egingo da hurrengo urteetan eta,
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neurri batean bederen, kolokan jar ditzake etorkizuneko hazkunde ekonomikoa eta prestazio
publikoen orain arteko sistema (ongizate estatua, alegia).
Immigrazioa behar-beharrezkoa da errenta per capitaren hazkundea eta desiragarria den ongizate
ekonomikoa bermatuko duen jarduera-tasa lortzeko. Ildo horretan, kontuan hartu behar da langile
etorkin guztiak ez direla zuzentzen kualifikazio-maila apaleko lanpostuak betetzera. Gero eta
maizago gertatzen da kualifikazio-maila jakin bat eskatzen duten sektore edo jarduera
konkretuetan langile nahikorik ez egotea, eta, hala, etorkinak ezinbestekoak dira errentaren
hazkundeari eta prestazio publikoen egungo mailari eusteko (etorkinik ezean, ez legokeelako
nahikoa biztanle aktibo horretarako).
Immigraziorik gabe, ezingo zaio eutsi epe erdian prestazio publikoen egungo sistemari
―zeinaren % 60 langileen gizarte-kotizazioek finantzatzen baitute―. Immigrazioa funtsezkoa
izango da, hortaz, biztanleriaren zahartze-prozesu hazkorrak eragin duen menpekotasun-tasaren
igoera moteltzeko. Horrela ez bada, alternatiba bakarra izango dugu: prestazio publikoen
sistemak gaur egun dituen ezaugarriak eta baldintzak aldatu beharko ditugu, dela langile eta
enpresei ezartzen zaien kotizazio-zama handituz edo dela prestazio publiko horien babes-maila
murriztuz. Eta prestazioak murrizteaz mintzo garenean, oinarrizkoak diren zerbitzu eta laguntza
batzuez ari gara: osasuna, hezkuntza, langabezia, eta abar.
 Zer egin daiteke langabezia murrizteko?
Langabezia murrizteko, ezinbestekoa da jarduera ekonomiko errealak (produkzio-maila errealak)
modu jarraian gora egitea denboran zehar, enpresaburuengan konfiantza piztu dadin eta
lanpostuak sor eta eskain ditzaten. Ziklo ekonomikoaren atzeraldiak ekiditea da helburua,
langabezia ziklikoan izango luketen eragin kaltegarria saihesteko; horretarako, eskari-politikak
(diru-politikak zein politika fiskalak) abian jarri eta lan kostuak apal mantendu beharko lirateke.
Hortik aurrera, egiturazko langabezia beheratzeko epe erdi eta luzeko eskaintza-politikak abiarazi
behar dira; bai lan-merkatuko doikuntza-mekanismoei eta ingurugiro instituzionalari eragiteko
eta bai langabeziak dakartzan egoera negatiboei aurre egiteko. Eskaintza-politiken zakuan dauden
bi neurri azpimarratuko ditugu:
A) Lan-merkatuko doikuntza-mekanismoak malgutzea
Alde batetik, beharrezkoak diren doikuntzak lan kantitatearen bidez egiteko erraztasunak
areagotu nahi dira, errazagoa izan dadin unean uneko egoera ekonomikoaren arabera lanmerkatura sartzea eta handik irtetea. Xede horrekin, kontratatzeko era malguagoak bilatzen dira
(aldi baterako lana, arduraldi partziala edo zatikako lanaldia, prestakuntza edo praktiketakoa, eta
abar), bai lanpostuen eskaria sustatzeko eta bai lanetik kaleratzeko erraztasunak emateko ere.
Beste alde batetik, beharrezkoak diren doikuntzak lan kostuaren bidez egiteko erraztasunak ere
areagotu nahi dira; soldaten bilakaera produktibitatearen eta sektore desberdinetako emaitzen
arabera negoziatzeko, inor lanetik botatzeko kostuak jaisteko, eta zeharkako soldata-kostuak
murrizteko (enpresek gizarte segurantzari ordaintzen dizkioten kuotak txikitzea, eta abar).
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B) Enplegu-politikak
 Politika aktiboak, langabeek lanpostu bat aurkitzeko aukera gehiago eta hobeak izan ditzaten.
Politika aktiboen esparruan hainbat neurri daude: autoenplegurako laguntzak ematea; enplegu
publikoa sustatzea; jarduera jakin batzuetan (premia sozial berriekin lotutakoak, lan faktorean
intentsiboak direnak,…) diharduten enpresei finantza-laguntzak eta pizgarri fiskalak
eskaintzea; langabeziak bereziki jotako giza taldeentzat (gazteentzat, emakumeentzat, iraupen
luzeko langabeentzat) lana aurkitzeko edo sortzeko aukerak handitzea; lanbide heziketaren
sistema hobetzea, lan-eskaintza eskariari egokitzeko; lanarekin lotutako informazio-,
aholkularitza- eta kolokazio-zerbitzuak indartzea (aldi baterako lan arloko enpresak: ETT
direlakoak), enplegu-bulego publikoen monopolioa saihesteko; eta abar.
 Politika pasiboak, langabeziaren kalte sozialak moteltzeko. Adibidez, langabeziaren prestaziosisteman aldaketak egitea (betebeharrak, zenbatekoa, iraupena); erretiroa aurreratzeko neurriak
indarrean jartzea, diru-laguntza eta guzti; iraupen luzeko langabeentzat edota langabeziak
larrikien jotako giza taldeentzat birziklatzeko eta hezkuntza-maila hobea lortzeko bideak
zabaltzea; eta abar.

8.2. Inflazioa
8.2.1. Inflazioaren kontzeptua eta neurketa
Inflazioa da herrialde bateko ondasunen, zerbitzuen eta produkzio-faktoreen prezioen hazkunde
orokor eta iraunkorra. Prozesu inflazionista ekonomian barrena zabaltzen da, ekonomia-eragile
oro bere errentaren eros-ahalmenari eusten ahalegintzen delako. Ingurumari horretan, eragileen
itxarobideek berebiziko eragina dute prozesu inflazionistaren intentsitatean eta iraupenean.
Inflazioa neurtzeko inflazio-tasa erabiltzen da, zeina π greziar letraren bidez adierazten baita.
Inflazio-tasak islatzen du ekonomiako prezioen indizeak aurreko epealdiarekiko izan duen
aldaketa ehunekotan. Hau da, bi epealdiren arteko (t eta t – 1 epealdien arteko) inflazio-tasa
honela kalkulatzen da:

Inflazio - tasa t urtean (π t ) =

(prezioen indizea t urtean) − (prezioen indizea t − 1 urtean)
x 100
prezioen indizea t − 1 urtean

Edo gauza bera dena:
 prezioen indizea t urtean
Inflazio - tasa t urtean (π t ) = 
 prezioen indizea t − 1 urtean


− 1 x 100


Inflazio-tasa prezioen indizeetan oinarrituz kalkulatzen denez, zera galde genezake: zer da
prezioen indizea eta zer adierazten du? Ondasun eta zerbitzuen multzo baten prezioen indizeak
erakusten du ondasun eta zerbitzuen multzo horrek une jakin batean duen kostuaren eta
oinarrizko edo erreferentziazko une batean zeukan kostuaren arteko harremana, zatiki moduan
adierazita. Normalean, alderaketak errazteko, zatiki hori bider 100 egiten da.
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Prezio indizea t epealdian 
n ondasunen kostua t epealdian
x 100
 =
1, 2 , ...n ondasunentzat
n ondasun horien kostua oinarrizko epealdian

Aurreko formularen arabera, oinarrizko epealdian prezioen indizea 100 izango da beti. Hala
izanik, prezioen indize bat 115 bada, zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du t urtean
indizeak bere baitan biltzen dituen ondasun eta zerbitzuen kostua % 15 handiagoa dela oinarrizko
urtean baino; edo gauza bera dena, t urtean diru gehiago (% 15 gehiago, hain justu) behar dela
oinarrizko urtean erositako ondasun eta zerbitzuen kantitate berbera erosi ahal izateko.
Ez dago inflazioaren neurri zehatzik. Inflazioaren adierazle ugari daude, eta aztertu nahi diren
alderdien edota sektoreen arabera adierazle bat edo beste aukeratzen da.
Kontsumorako prezioen indizea (KPI)
Prezioen indizerik ezagunena eta erabiliena kontsumorako prezioen indizea da (KPI; gaztelaniaz
Índice de Precios al Consumo edo IPC). Soldatak edota beste familia-errenta batzuk (pentsioak,
alokairuak, eta abar) berrikusteko eta negoziatzeko KPIa hartu ohi da ardatz. KPIak adierazten du
zein den batez besteko familia arrunt eta eredugarri batek eskuarki erosten dituen ondasun eta
zerbitzuen saski finko baten kostua. Herrialde gehienetako estatistika erakundeek hilero kalkulatu
eta argitaratzen dute. Kalkulu hori gutxi gorabehera nola egiten den erakusteko, adibide sinple bat
baliatuko dugu; adibide horretan familiek bi ondasun baino ez dituzte erosten: garagardoak eta
hanburgesak.

Lehen urratsa: familiei inkesta bat egiten zaie, ondasunen saski finko bat definitzeko
4 garagardo eta 2 hanburgesa
Bigarren urratsa: urte bakoitzean ondasun bakoitzak duen prezioa aurkitzen da
Urtea

2001
2002
2003

Garagardoaren prezioa (eurotan)

1
2
3

Hanburgesaren prezioa (eurotan)

2
3
4

Hirugarren urratsa: urte bakoitzean ondasunen saskiaren kostua kalkulatzen da
2001
2002
2003

(1euro garagardoko x 4 garagardo) + (2 euro hanburgesako x 2 hanburgesa) = 8 euro
(2 euro garagardoko x 4 garagardo) + (3 euro hanburgesako x 2 hanburgesa) = 14 euro
(3 euro garagardoko x 4 garagardo) + (4 euro hanburgesako x 2 hanburgesa) = 20 euro

Laugarren urratsa: oinarrizko urte bat hautatu (2001) eta urte bakoitzeko KPIa kalkulatzen da
2001
2002
2003

(8 euro / 8 euro) x 100 = 100
(14 euro / 8 euro) x 100 = 175
(20 euro / 8 euro) x 100 = 250
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Bosgarren urratsa: KPIa erabiltzen da aurreko urteko inflazio-tasa kalkulatzeko
2002
2003

(175 – 100) / 100 x 100 = 75 %
(250 – 175) / 175 x 100 = 43 %

KPIaren datuak hilero argitaratzen dira, kalkuluaren barruan sartu den azken hilabetea baino bi
aste geroago (hots, hurrengo hilabeteko hamabosgarren egunean-edo). Eta berehala zabaltzen dira
datuok hedabide guztietan, nahiz eta sarritan modu nahasgarrian izaten den; adibidez: “iragan
martxoan prezioak % 0,7 goratu ziren”; “urte honetan zehar orain arte prezioak % 1,5 igo dira”;
“urteko inflazio-tasa % 2,1era iritsi da martxoan”; esaldi horiek guztiak herrialde berberari
(demagun EAE dela) eta data jakin bati (demagun 2008ko martxoa dela) dagozkio eta guztiak ere
KPIaren gorakadari buruzkoak dira; baina ondo bereiztea komeni da, zeren eta 1) lehenengo
esaldiak azken hilabeteko ―martxoko― datua baino ez du adierazten (hileko inflazioa); 2)
bigarren esaldiak azken hiru hilabeteetako inflazioa ―urte hasieratik orain artekoa, hots,
urtarriletik martxora bitartekoa― erakusten du (urtean zehar pilatutako inflazioa); eta 3)
hirugarren esaldiak azken hamabi hilabeteetako inflazioa ―urte osoan pilatutakoa, hots, 2007ko
martxotik 2008ko martxora artekoa― islatzen du (urte arteko inflazioa). Are gehiago, KPIaren
datua urte natural oso bati dagokionean ere (urteko inflazioa), gutxienez bi modutara kalkula eta
plazara daiteke: urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte izandako prezioen igoera moduan (urteko
inflazio pilatua), batetik, eta hilabete bakoitzean kalkulatutako urteko inflazio-tasen batez
besteko moduan (urteko batez besteko inflazioa), bestetik.
Goian aipatu diren inflazio-tasa ugariek argiro erakusten dute KPIaren datu solte batek, une jakin
bati besterik ez dagokionean, ez duela ezer aipagarririk adierazten. Garrantzitsuena da indize
horrek une batetik bestera (edo beste batzuetara) jasan duen hazkundea: bilakaera, alegia.
Horregatik, inflazioa neurtzeko ez zaigu hainbeste axola prezioen indizea, indize horren bilakaera
baizik.
Zer dago Espainiako Estatuko KPIaren saskiaren barruan?
KPIa Espainiako Estatuko Estatistika
Institutu Nazionalak (INE delakoak)
kalkulatzen du. Honako hau da prozedura:
noizean behin (5-10 urtean behin) espainiar
familien kontsumorako ohiturak aztertzen
ditu, Encuesta de Presupuestos Familiares
delakoaren bidez. Inkesta hori egitea zaila
eta garestia da, eta horregatik gutxitan
egiten da: azkenekoak 1983koa, 1992koa,
2001ekoa eta 2006koa dira. Alboko laukian
zerrendatu
ditugu
espainiar
familia
estandarrak kontsumitu ohi dituen 491
ondasun eta zerbitzuak ―multzotan
banatuta―, eta multzo bakoitzaren pisua
edo ponderazioa ere (ehunekotan) ipini
dugu. Ondasun eta zerbitzu horiek osatzen
dute KPIaren saskia, oinarrizko urtea 2006
izanik.

KPIaren osagaien ponderazioa (2006)
KPIren osagaiak
(491 ondasun eta zerbitzu)
1. Janariak eta alkoholik gabeko edariak

Ponderazioa
% 22,0556

2. Edari alkoholdunak eta tabakoa

% 2,8229

3. Jantziak eta oinetakoak

% 9,0280

4. Etxebizitza

% 10,3607

5. Etxeko hornidura

% 6,1520

6. Medikuntza

% 2,8259

7. Garraioa

%14,8879

8. Komunikazioak

% 3,5845

9. Aisia eta kultura

% 7,1089

10. Irakaskuntza

% 1,6027

11. Hotelak, kafeak eta jatetxeak

% 11,5477

12. Beste ondasun eta zerbitzu batzuk

% 8,0230
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Europar Batasuneko herrialde bakoitzak ―nork bere KPI nazionala oinarri hartuta―
kontsumorako prezioen indize harmonizatu bat ere kalkulatzen du, metodologia bateratu bat
erabiliz, denen arteko konparazioak egin ahal daitezen eta Europako Banku Zentralak dirupolitika egikaritzean kontuan har ditzan. Indize harmonizatu horren helburua argia da: Europako
herrialde guztietako “erosketa saskiak” homogeneo bihurtzea eta saski bakarrean biltzea.
KPIari buruz kontuan hartu beharreko zenbait ohar egingo ditugu jarraian:
 Inflazioaren adierazle mugatua da, kontsumo-ondasun eta -zerbitzu batzuk soilik hartzen
baititu kontuan: ez ditu inbertsio-ondasunak biltzen, ez esportazioak, ez inportazio ugari,
ezta nekazaritza-produktu guztiak ere.
 Denbora pasatu ahala, KPIak familien eros-ahalmenaren bilakaera adierazteko
baliagarritasuna gal lezake, familien kontsumo-ohiturak alda daitezkeelako. Espainiako
Estatuan, INE estatistika erakundeak urtero eguneratzen eta egokitzen ditu ponderazioak,
aipatutako arazoari aurre egiteko asmoz.
 KPIa ez da adierazle homogeneo eta baliagarria nazioarteko konparazioak egiteko,
herrialde guztien “erosketa saskiak” harmonizatzen ez badira, behintzat (Europar
Batasunean egiten den bezala, kontsumorako prezioen indize harmonizatuari esker).
 KPIaren abantaila nagusia da azkar eta maiz kalkulatzen dela, eta datuak oso atzerapen
gutxirekin plazaratzen direla (bizpahiru asteko atzerapena baino ez). Horrek ahalbidetzen
du herrialdeko egoerari buruzko diagnostikoa berehala egitea.
KPIaz gain, badira beste indize batzuk ere inflazio-tasa kalkulatzeko. Horietako bat da industria
prezioen indizea (gaztelaniaz Índice de Precios Industrial o al por mayor, IPRI). Indize horrek
neurtzen du enpresek ―ez familiek― erosten dituzten ondasun eta zerbitzuen saski baten kostua.
Horrela, “fabrikatik irten berritan” industria-produkzioak duen prezioa jaso nahi du. Beste indize
bat nekazariek jasotzen dituzten prezioen indizea da eta landu gabeko elikagaiei soilik
dagokie; indize hori baliagarria da nekazaritza-errenten politika gidatzeko eta KPIak ematen duen
informazioa osatzeko. Azkenik, badago prezioen beste indize bat ere, BPGaren deflaktatzailea,
alegia: indize horrek herrialde baten barnean ekoitzitako ondasun eta zerbitzu guztien prezioa
islatzen du (BPG nominala eta BPG erreala alderatzen baititu, 2. gaian ikusia dugunez).
Deflaktatzailearen abantaila nagusia begi-bistakoa da: ekoitzitako ondasun eta zerbitzu guztiak
kontuan hartzen ditu, eta ez kontsumoari dagozkionak soilik. Badu, ordea, eragozpenik ere,
atzerapen handiz plazaratzen baitira haren datuak (sei hilabeteko atzerapenez, sarritan).
Praktikan, ekonomialariek eta agintari politikoek bai BPGaren deflaktatzailea eta bai KPIa
hartzen dituzte oinarritzat prezioak zein azkar hazten diren aztertzeko.

8.2.2. Inflazioaren kontzeptuarekin lotutako definizioak
♠ Azpiko inflazioa. KPIan berehalako eragina duten inportatutako lehengai energetikoen
(gasaren eta petrolioaren) eta landu gabeko elikagaien prezioen datuak kenduta lortzen da
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azpiko inflazioa90. Adierazle horren bidez ezabatu nahi dira, batetik, herrialde barneko
prezioak desitxuratzen dituzten kanpo-faktore batzuen eragina (gasaren eta petrolioaren
inportazioen eragina, zeina nazioarteko merkatuetako egoera politiko eta sozialaren
araberakoa baita), eta, bestetik, nekazaritza-produktuen prezioen eragina (klimaren eta
urtaroen gorabeheren araberakoa). Hala, azpiko inflazioak hobeto jasotzen eta neurtzen ditu
herrialde barruko ekonomiarekin zerikusi handiena duten osagaiak, herrialdeko ekonomiapolitikarentzat kontrolatzeko errazagoak diren osagaiak, alegia.
♠ Desinflazioa. Inflazio-tasa gutxinaka murriztea da. Hau da, prezioak goratu egiten dira, baina
gero eta motelago (inflazioa egon badago, baina gero eta txikiagoa da). Gurean, 1980ko
hamarkada, adibidez, oso garai desinflazionista izan zen, inflazio-tasak bi zenbaki edukitzetik
(% 10etik gorakoak izatetik) zenbaki bakarra edukitzera pasatu ziren-eta.
♠ Deflazioa. Inflazioaren kontrako kontzeptua da. Deflazioa prezio-mailaren jaitsiera orokor eta
iraunkorra da, eta normalean langabezia izaten du lagun. Hau da, deflazioa inflazio-tasa
negatiboen segida bat da. Deflazioa, berez, ez da arazo; benetako arazoa da eskari agregatu
makalegi batek ondoriotzat dakarren egoera ekonomiko txarra, zeinak azkenean prozesu
deflazionista bat eragiten baitu. Adibidez, 1930eko hamarkadako Depresio Handian preziomaila orokorra bertan behera erori zen eta luzaroan iraun zuen. Oraintsuago, 1990eko
hamarkadan, Japoniak prozesu deflazionista bat nozitu zuen, eta hari loturik jarduera
ekonomikoa gelditzea, paralisi politikoa eta finantza-arazo larriak bizi izan zituen. Hargatik,
gobernu orok gisa horretako esperientziak nola edo hala ekidin nahi izaten ditu, deflazioaren
ondorioak inflazioarenak bezain okerrak edo are okerragoak izan baitaitezke.
♠ Hiperinflazioa. Inflazioaren lehertze eta goratze kontrolaezina da. Hiperinflazioaren kasuan,
jauzi kualitatibo bat gertatzen da, inflazio normalaz bestelako egoera bati dagokiolako; arazo
eta ezaugarri desberdinak dauzka, azalpen eta konponbide bereziak behar dituztenak. Egoera
hiperinflazionista batean, jendeak ez du nahi dirua poltsikoan edukitzerik, haren balioa ziztu
bizian murrizten delako. Ikuspuntu sozialetik begiratuta, hiperinflazioa fenomeno guztiz
suntsitzailea da, eta ondorio oso larriak eragiten ditu herritarrengan eta gizarte osoan. Oro har,
onartutako definiziorik ez badauka ere, hileko inflazioak % 50 gainditzen badu, ekonomialari
gehienak bat etorriko lirateke horrelako egoera batean hiperinflazioa agertu dela esanez91.

Hiperinflazioari buruzko pasadizo historiko batzuk

Hiperinflazio kasurik entzutetsuena eta ikusgarriena Alemaniak pairatu zuen Lehen Mundu Gerraren ostean.
Herrialde irabazleei kalte-ordain handiak ematera behartu zuten Alemania (Versalles-eko Hitzarmena, 1919);
baina Alemania, erabateko giro kaotikoan murgilduta, ez zen gai dirutza hura lortzeko neurri fiskalen bitartez.
Horregatik, orduko Weimar-eko Errepublikak erabaki zuen beharrezko finantziazioa eskuratzea billeteak
neurrigabe inprimatuz. Ondorioz, egunkarien prezioa 0,3 markotik 70.000.000 markora igo zen, 1921eko
urtarrilean hasi eta bi urte eskasen buruan. Gainerako prezioak ere maila bertsuan igo ziren. Zehazki, 1922ko
90

KPIaren baitan inportatutako lehengai energetikoek eta landu gabeko elikagaiek duten pisua % 18koa da, gutxi
gorabehera. Hortaz, azpiko inflazioari dagokion indizeak KPIaren saskiko produktuen % 82 inguru jasotzen ditu.
91
Hileko inflazio-tasa gutxienez % 50 izateak esan nahi du prezio-mailak bider ehun baino gehiago gora egiten duela
urtebetean, eta bider bi milioi baino gehiago hiru urte pasa eta gero. Zalantzarik gabe, inflazio-tasa horiek zama
astuna dira gizartearentzat.
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urtarriletik 1923ko azarora bitarte, inflazio-tasa pilatua ehuneko bilioi batekoa izan zen. Zenbaki horren
esanahiaz jabetzeko, esan dezagun orain Bilboko etxebizitza guztiak erosteko beharrezkoa litzatekeen
dirutzarekin, bi urte geroago ezingo genukeela tortilla pintxo bat bera ere erosi.
J. K. Galbraith ekonomialariaren hitzok ezin adierazgarriagoak dira: “Gizonek eta andreek presaka gastatzen
zituzten soldatak, kobratu eta hurrengo minutuetan, ahal izanez gero. Billeteak eskorga edo esku-gurdietan
nahiz umeen gurditxoetan eramaten zituzten. (...) Garai hartan, Alemanian, dirua inprimatzeko makina guztiguztiak erabili ziren. Billeteak barra-barra sortu eta jaulki ziren”.

“1923ko udan, AEBetako kongresuko kide batek, A. P. Andrew jaunak, historian lekutxo bat bereganatu
zuen, zeren eta zazpi dolarren truke 4.000 milioi marko eskuratu baitzituen, eta jarraian jatetxeko
menuarengatik 1.500 milioi marko ordaindu eta 400 milioi markoko eskupekoa utzi baitzuen”92.
Hura baino are larriagoa izan zen Hungariak Bigarren Mundu Gerraren ostean nozitu zuena. Prezioak 1027
aldiz biderkatu ziren hamabi hilabetean, egunetik egunera bikoiztuz.
Latinoamerikako herrialdeetako hiperinflazioak inoiz ez dira mutur horietara iritsi, baina denboran zehar
askoz luzeago iraun izan dute. Batez beste, urteko inflazio-tasa 1980-1987 bitartean % 166koa izan zen
Brasilen, % 299koa Argentinan, eta % 602koa Bolivian. Garai hartan aplikatu ziren politika antiinflazionistak (diru-politika murriztailea eta gastu publikoaren jaitsiera) oso zorrotzak izan ziren; ondorioz,
1980ko hamarkadaren bukaera aldean, politika horien ondorio larriek eraginda, zenbait herrialdetan
(Argentinan eta Venezuelan, besteak beste) bat-bateko matxinada ugari eta elikagaien dendetan lapurreta asko
egin zituzten herri eta auzo txiroenetako biztanle etsituek.

8.2.3. Inflazioaren kausak
Edozein gaixotasunen kasuan premiazkoa da hura diagnostikatzea eta haren kausa edo iturria
identifikatzea, terapia egokia abiarazteko. Inflazioren gaitzari aurre egiteko ere garrantzitsua da
kausak ezagutzea, gaitza kontrolatzeko eta ezabatzeko. Helburu didaktikoekin, inflazioaren
kausak azaltzen dituzten teoriak bi multzo handitan banatuko ditugu: eskariarekin lotura dutenak
(eskariaren inflazioa) eta eskaintzaren jokabideari dagozkionak (kostuen inflazioa)93.

92

Alemanian pertsona ugarik galdu zituen aurrezki guztiak, eta horregatik biztanleriaren sektore askok
aberastasunaren galera handia jasan behar izan zuten. Prezio-maila etengabe igotzen zela begi-bistan zegoen, eta
gurpil zoroa sortu zen. Etorkizuneko prezio igoerak aurreikusirik, logikoa den legez, herritarrek soldata altuagoak
eskatzen zituzten. Itxarobide horiek egia bihurtu ziren, prezioen igoerek produkzio-kostuen gorakada ekarri
baitzuten, eta horrek prezio altuagoak agertzea eragin zuen. Halaber, jendea diruaz libratzen zen —balioa galtzen
baitzuen— gero eta azkarrago gastatuz. Diruaren balioaren jaitsierari aurre egiteko, gobernuak gero eta zero gehiago
eransten zien billeteei, baina denbora pasatu ahala, ezinezkoa zen prezio-mailaren gorakadak ezarritako erritmo
biziari jarraitzea. Eta hiperinflazioaren kostuak jasanezinak izatera iritsi ziren. Denbora joan ahala, diruak erabat
galdu zituen balio-gordailu, kontu-unitate eta ordainbide funtzioak. Trukea eguneroko gauza bihurtu zen, eta
inflazioa zela-eta, balioa galtzen ez zuten diru-mota ez-ofizialek —adibidez, zigarretek— diru-paper ofiziala
(billetea) ordezkatu zuten.
93
Praktikan, ez du zentzurik ikuspegi bat eta bakarra erabiltzeak inflazioaren sorrera eta bilakaera azaltzeko.
Inflazioak berezko joera du bere burua elikatzeko eta iraunarazteko, ekonomia-eragileek hartzen dituzten babesneurrien eraginez, eta horrela bihurtzen da arazo, haren kausak eta ondorioak nahastu egiten direlarik (batzuk
besteekin bat eginez). Hori dela eta, atal honetan aurkeztuko ditugun inflazio motak ez dira bateraezintzat jo behar,
prozesu baten zati banaezintzat baizik.
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A) Eskariaren inflazioa
Ekonomiako gastu nahiak produkzio-maila gainditzen duenean, prezioak igo egiten dira.
Zehatzago esanda, eskari agregatuak ekonomiaren produkzio-ahalmena gainditzen badu, prezioak
hazi egingo dira oreka berria aurkitu arte. Irudi grafikoari begiratuta, EA kurba eskuinera
lekualdatuko litzateke, SA kurbak malda oso handia duen (SA kurba kasik bertikala den) tarte
batean.
P

SA

P1
Po

EA1
EAo

Grafikoan ageri denez, eskariaren
inflazioak, prezioen igoera ez ezik (Po-tik
P1-era), beste eragin batzuk ere baditu:
epe laburrean jarduera ekonomikoa eta
enplegu-maila hazi egiten dira. Horrez
gain,
produkzioaren
igoerak
merkataritza-saldoaren
defizita
ere
eragiten du, inportazioak hazten direlako.

Y
Zerk eragiten du EA kurbaren igoera hori? Berez eskari agregatuaren edozein osagaik eragin
dezake; baina zenbait ekonomialariren iritziz, dirua da ―edo, hobeto esanda, diru-politika
desegoki bat izaten da― gaitz ororen erantzulea; hau da, prezioek gora egiten dute, diruagintariek diru (billete) gehiegi inprimatzen dutenean, “likidezia asko egongo baita oso produktu
gutxi erosteko”. Ideia horrek tradizio luzea du zientzia ekonomikoan, eta diruaren teoria
kuantitatiboak laburbiltzen du: “diru kantitateak erabakitzen du prezio-maila, eta diru
kantitatearen hazkunde-tasak zehazten du inflazio-tasa”. Teoria hori David Hume-k landu zuen
XVIII. mendean; baina historian barrena gerturago etorrita, teoria horren defendatzaile sutsuena
Milton Friedman ekonomialaria ―Chicagoko eskola monetaristaren sortzailea― izan zen; haren
esanetan, “inflazioa, beti eta batez ere, diru-fenomeno bat da”. Teoria kuantitaboan oinarrituta,
argi azal daitezke historiako zenbait inflazioaldi motel eta lehenago aipatu ditugun hiperinflazio
kasuak.
Monetaristek beren argudio guztiak diruaren ekuazio kuantitatiboan funtsatzen dituzte.
Ekuazio horren arabera, produkzioaren balio nominala (P x Y) bat dator diru kantitatearen (Mren)
eta diruaren zirkulazio-abiaduraren (Vren) arteko biderketaren emaitzarekin:
PxY = MxV

Diruaren zirkulazio-abiadura (V) horrek adierazten du zenbat aldiz aldatzen den eskuz dirua
ekonomiako gastua finantzatzeko.
Ekuazio kuantitatiboak nola funtzionatzen duen ulertzeko, azter dezagun adibide hau: demagun
eskualde batek sagardo botilak bakarrik ekoizten dituela (zehazki, urtean 10.000 botila: Y =
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10.000). Botila bakoitzaren salneurria 5 € da (P = 5) eta eskualdean dagoen diru kantitate osoa
2.000 € da (M = 2.000). Kasu horretan, aurreko ekuazioa aplikatuz gero, badakigu diruaren
zirkulazio-abiadura 25 dela: V = (5 € x 10.000)/2.000 € = 25. Hau da, eskualde horretan,
jendeak guztira 50.000 € gastatzen ditu sagardo botilak erosten; baina gastu hori egiteko 2.000 €
baino ez daudenez, euro bakoitzak 25 aldiz eskuz aldatu behar du urtero, batez beste.
Hala, monetaristek uste dute V hori nahikoa egonkorra dela eta Y, berriz, enplegu osoko egoerari
dagokiola (eta hura produkzio-faktoreen eskaintzak zehazten duela). Horrela, bada, M igotzeak
Pren hazkunde paraleloa ekarriko du. Ondorioz, Banku Zentralak diru-eskaintza (diru kantitatea)
azkar igotzen duenean, azken emaitza inflazio-tasa handiago bat izango da. Beste era batera
esanda, dirua neutrala da, ez dio produkzio-mailari eragiten; ideia hori zeharo klasikoa da.
Teoria hori ez dute keynestarrek onartzen; haientzat eskariaren inflazioaren erruduna ez da dirua
soilik. Keynestarren aburuz, inflazio mota horren kausa nagusia EAren edozein osagairen
―kontsumoaren, inbertsioaren, gastu publikoaren edota esportazio garbien― jarrera hedatzailean
datza. Inflazio horren maila edo intentsitatea, gainera, ekonomiako eskaintza agregatuaren
araberakoa izango da; hau da, SA enplegu osoko mailatik gertu (SA kurba ia bertikala den zatian)
edo oso urruti (SA kurba ia laua den tartean) egoteak baldintzatuko du inflazio-tasa altua edo
apala izatea.
Eskari agregatuaren igoera eragiten duen kausa edozein dela ere, inflazio mota hori konpontzeko
nahitaezkoa da gastuaren hazkundea geldiaraziko duten politika ekonomikoak abiaraztea. Politika
horiek bi zutabetan errotuko dira: (1) administrazio publikoek ondasun eta zerbitzuetan egiten
duten gastua mugatu beharko da, aurrekontu publiko estuago eta murriztaileagoekin (hots,
politika fiskal murriztailea jarriko da indarrean); eta (2) sektore pribatuaren kontsumo-gastua
mugatuko da, diru-politika murriztaile baten bidez interes-tasak igoz. Hala ere, neurri horien
eraginkortasuna ez da ziurra, zeren eta ekonomia-eragileek neurri horiek aurreikusteko eta beren
burua babesteko duten gaitasunaren menpekoa izango baita.
B) Kostuen inflazioa
Kostuen inflazioa sortzen da prezio-maila eskaintzaren eraginez igotzen denean; horregatik,
eskaintzaren inflazioa ere deitzen zaio. Kostuen inflazioak produkzio-faktore guztiak aintzat
hartzen baditu ere, teoria gehienek erruduntzat jotzen dituzte presio-talde sindikal eta
enpresarialak edo, bestela, energia-baliabide eta lehengaiak esportatzen dituzten herrialdeak.
P

SA1

SAo
Grafikoan
ikusten
denez,
eskariaren
inflazioaren kasuan ez bezala, kostuen
inflazioarekin batera agertzen diren zantzuak
honako hauek dira: produkzio-mailaren eta
enpleguaren beherakada epe laburrean.
Ostera, inportazioek merkataritza-saldoari
presio txikiagoa egiten diote, ekonomia
moteltzen denean beti gertatzen den moduan.
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Kostuen inflazioari ematen zaion azalpenik ohikoena hau izaten da: sindikatuek botere eta eragin
handia dute langileengan eta, ondorioz, lanaren produktibitatearen igoera baino soldaten
hazkunde handiagoa lor dezakete. Hori gertatuz gero, langileek nazio-errentaren zati handiagoa
jasoko dute; enpresek, aldiz, gutxiago jasoko dute eta, irabaziei eutsi nahi izatekotan, prezioak
igo beharko dituzte94. Horren aurrean, langileek beren soldatak handitzeko aldarri egingo dute
(eros-ahalmenari eusteko); halaxe pizten eta puzten da soldata-prezioen espirala.
Beste azalpen bat, aurrekoaren antzekoa, soldata-soldata espiralari dagokio. Horren arabera,
langileen kezka nagusia da beren burua non/nola dagoen beste langileekin eta sektoreekin
alderatuta. Hala izanik, zenbait enpresatan lanaren ekoizkortasunaren igoerari esker soldatak ere
nabarmen igotzea lortzen bada, gainerako enpresetako edota sektore produktiboetako langileak
ere soldata-igoera berdintsuak erdiesten ahaleginduko dira, sindikatu oldarkorragoen laguntzaz.
Lehenago esan bezala, beste teoria batzuek prozesu inflazionisten abiapuntua kapital-kostuen
gorakadan kokatzen dute; teoria horiek diotenez, badira zenbait enpresa handi eta indartsu,
eragin itzela ―hainbat kasutan, botere monopolistikoa― dutenak lehengai edota ekipo-ondasun
jakin batzuetan, eta hargatik gai direnak produktu horien prezioa nahi bezala handitzeko (lehia
perfektuko merkatuetan finkatuko liratekeen prezioetatik oso gora). Beste zenbait kasutan,
finantza-merkatuetako ezaugarri bereziak izan daitezke interes-tasaren gorakada ekar
dezaketenak, eta, horren ondorioz, zorpetuta dauden ―maileguak itzuli behar dituzten―
enpresen kostuak igo egingo dira; zorpetutako enpresok beren produktuen prezioak igoz baino
ezingo dute beren burua babestu.
1970eko hamarkadan nazioartean hedatu zen prozesu inflazionistaren iturburua, neurri handi
batean, 1973an eta 1979an petrolioaren prezioak nozitu zituen bat-bateko igoera bortitzak izan
ziren; petrolioaren garestitze haiek beste lehengai askoren prezioen gorakada kateatua eragin
zuten. Oro har, inflazioa “esportagarria” dela esaten da; herrialde barneko produktu burutuetan
inportazioek gero eta pisu handiagoa dutenez gero, prezioen igoerak segituan barreiatzen dira
herrialde batetik bestera.
Kostuen inflazioaren jatorria dena delakoa izanik ere, arazo horri aurre egiteko errenta-politika
jakin batzuk abiaraztea proposatzen da gehienean: sindikatuek eta patronalak hala hitzartuta
(sarritan gobernuaren eskaerari edo presioari amore emanez), soldaten igoera mugatzen da.
Inflazioaren kausa energiaren edo lehengaien prezioen gorakada denean, beste proposamen
batzuk ere mahai-gaineratzen dira: goi-mailako batzarrak egin eta ez-ohiko neurriak hartzen dira,
garestitu diren baliabideen eragina mugatu ahal izateko. Aurreko proposamen horiez gain, jakina,
betiko neurri tradizionalak ere hor daude: diru-politika murriztailea eta gastu publikoa
geldiaraztea edo jaistea.

94
Soldaten igoera guztiak ez dira inflazionistak. Inflazioa puzten da soldaten igoera lanaren produktibitatearena
baino handiagoa denean; aukako kasuan, soldaten igoera lan faktoreak ―produkzio eta aberastasunari egiten dion
ekarpenaren truke― bidezko moduan merezi duen ordainketa litzateke.
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C) Egiturazko inflazioa
Egiturazko inflazioa ez da beste inflazio mota bat, eskariaren eta kostuen inflazioaren ikuspegiak
osatzen eta aberasten dituen beste ikuspegi bat baizik. Hartara, inflazioa ez da egoeraren
araberako arazo balitz bezala ulertzen eta aztertzen; aitzitik, onartzen da inflazioa egiturazko
fenomenoa dela eta merkatuetako ―tartean lan-merkatuko― lehia eta funtzionamendu egokia
oztopatzen duten faktore instituzionalekin lotuta dagoela.




Barne-merkatuari dagokionez, inflazioa piztu daiteke lehia gutxiko merkatuetan, non
enpresa bakan batzuk gai diren beren produktuen prezioak igotzeko, beren salmentak edo
irabaziak murriztu gabe (elektrizitatearen horniduraren kasuan, adibidez).
Nazioarteko merkatuaren ikuspegitik begiratuta, herrialde batean inflazio-maila handiagoa
edo txikiagoa izateko arrazoiak bi dira: 1) batetik, kanpoko lehiara irekita ez dauden
sektoreek herrialde horretako eskaintza agregatuan duten pisu erlatiboa (adibidez,
nekazaritza-sektore babestua, eraikuntzaren sektorea eta zerbitzu publiko gehienak); 2)
bigarrenik, herrialde hori merkataritzan aritzen den nazioarteko merkatuetako prezioen
maila. Ondorioz, 1) zenbat eta jarduera produktibo gehiago egon nazioarteko lehiara irekita
eta 2) zenbat eta baxuagoak izan nazioarteko lehia horrek eragiten dituen prezioak, orduan
eta apalagoa izango da inflazioa.

Ikuspegi hori izanik, erraz uler daitezke egiturazko izaera duten politika anti-inflazionistaren
neurri ohikoenak, epe erdian eta luzean eragiten dutenak:
 Merkatuak deserregulatzeko (malgutzeko) neurriak, barne-merkatuetako funtzionamendu
lehiakorra trabatzen duten egoerak saihesteko edo ezabatzeko.
 Nazioarteko merkatuetara irekitzeko bideak eta moduak errazteko neurriak, ahalik eta
jarduera eta sektore gehienentzat.
 Lan-merkatua malgutzeko neurriak eta sektore bakoitzean soldaten igoera
ekoizkortasunaren igoerarekin lotzeko neurriak.
 Teknologia-berrikuntzak prozesu produktiboetan errazago eta azkarrago txertatzeko
neurriak.
Azken ondorio moduan, argi gera bedi, inflazioaren kausa edozer delarik ere, azken buruan
prozesu inflazionistak ondorio kateatuak eragiten dituela, faktore guztien prezioak blaituz (dela
eskariaren tentsioengatik, dela kostuen igoerak bultzatuta, dela merkatuetako egiturazko
zurruntasunaren kariaz). Hala izanik, inflazioak faktore guztien prezioaren igoera iraunkorra
dakarrenez, nahaspilatsua eta antzua litzateke eztabaidatzea zer izan zen lehenago, oiloa edo
arrautza. Horrek esan nahi du politika ekonomikoaren arduradunak ez direla mugatzen neurri
mota konkretu bat aplikatzera; horren ordez, neurri asko eta askotarikoak uztartzen dituzte, hala
epe laburrekoak nola epe luzekoak (egiturazkoak) konbinatuz.

8.2.4. Inflazioaren kostuak
Jende askok uste du inflazioak zuzenean herritarron bizi-maila murrizten duela, prezioak igotzen
direnean ondasun eta zerbitzu gutxiago eros ditzakegulako gure euro bakoitzarekin. Uste hori
okerra dela egiaztatuko dugu. Izan ere, inflazioak ekonomiako prezio eta soldata nominal guztiak
igoarazten ditu. Horrela, inflazioaren eraginez prezio altuagoak ordaindu behar baditugu ere,
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inflazio horrek berorrek behartu egiten ditu enpresak gure soldata nominalak ere igotzera, eta,
hartara, bi efektuek elkar neutralizatzen dute (batez beste, behintzat). Ondorioz, inflazioak ez du
berez herritarron eros-ahalmena gutxitzen.
Inflazioaren benetako kostuak aztertzeko, argi bereizi behar dugu inflazioa aurreikusia den (hots,
errenta nominalak ere prezioen proportzio berean handitzen diren) edo inflazioa ustekabekoa den.
A) Aurreikusitako inflazioaren kostuak
◙ Zapata-zoletan izandako kostua. Esandako hori ez da hitzez hitz ulertu behar. Honako hau
adierazten du: diru-saldoak hobeto kudeatzeko sakrifikatu behar diren denbora eta
erosotasuna. Izan ere, oso ondasun baliotsuak (dirua eta energia) xahutzen dira; gehiago
produzitzeko edo, besterik gabe, aisiaz gozatzeko erabil zitezkeenak. Inflazioak dakarren
zapata-zoletako gastuak hutsaren hurrena irudi lezake. Eta, izan ere, halaxe da inflazio apal
samarra duten ekonomietan. Baina kostu horiek egundokoak dira hiperinflazioak jotako
herrialdeetan. Hona hemen Boliviako esperientzia adierazgarri bat, The Wall Street Journalen
argitaratua (1985eko abuztuaren 13an):
“Edgar Mirandak 25 milioi pesoko hileko soldata, irakasle gisa dagokiona, jaso duenean ezin du denbora
alferrik galdu. Denbora pasatu ahala, pesoek gero eta gutxiago balio dute. Horregatik, bere emaztea
merkatura korrika doan bitartean hilabeterako behar duten arroz eta fideo kantitatea erostera, Edgar-ek
merkatu beltzera jotzen du gainerako peso guztiak dolarrengatik trukatzera (…) Erraz uler daiteke zer
gertatuko den Miranda jaunaren soldatarekin, baldin eta berehala dolarren truke aldatzen ez badu. 25
milioi peso jaso zituen egunean, dolar batek 500.000 peso balio zituen. Hortaz, 50 $ jaso zituen. Egun
batzuk geroago, truke-tasa 900.000 pesokoa zenean, 27 $ jasoko zituzkeen”.

◙ Menu kostuak. Izendapen honek jatetxe bati menu berri bat inprimatzeak dakarkion kostua
hartzen du aintzat. Honako hau adierazten du: enpresek prezio berrietara egokitzeko xahutu
behar dituzten denbora eta baliabideak. Menu kostuen baitan biltzen dira prezio berriak
erabakitzearen kostua, prezioen zerrenda eta katalogo berriak inprimatzearen kostua, prezioen
zerrenda eta katalogo berri horiek bezeroei eta banatzaileei bidaltzearen kostua, prezio berriak
iragartzearen kostua, eta bai bezeroen haserreari aurre egin beharraren kostua ere.
Mendebaldeko Europako herrialdeetan, inflazio-tasak baxuak direnez, prezioen urteroko
doikuntza edo egokitzapena egitea estrategia aproposa da enpresa askorentzat. Baina inflaziomaila altua bada, kostuak handiak izan daitezke, enpresek askoz sarriago aldatu behar
baitituzte beren prezioak (hiperinflazio garaian, adibidez, prezioak egunero aldatzen dira; eta
ordutik ordura ere bai).
◙ Prezio erlatiboen aldakortasuna eta baliabideen esleipen desegokia. Merkatu-ekonomiak prezio
erlatiboetan oinarritzen dira urriak diren baliabideak esleitzeko. Horrela, familiek zer erosi
erabakitzen dute, hainbat eta hainbat ondasun eta zerbitzuren kalitatea eta prezioa alderatuz.
Erabaki horien bidez zehazten da, halaber, nola esleituko diren urriak diren produkziofaktoreak industria eta enpresa desberdinetara. Hala izanik, inflazioak prezio erlatiboak
distortsionatzen dituenean, familientzat zailagoa da jakitea zer erosketa den ona eta zer txarra,
eta, ondorioz, gerta liteke produkzio-maila edo produkzio mota ez-eraginkorrak sortzea
(inflaziorik gabe bideragarritasun ekonomikorik izango ez luketenak).
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◙ Inflazioak eragindako distortsio fiskalak. Esperotako inflazioaren kosturik larrienak ogasunaren
eremuan gertatzen dira, zergei buruzko legedia ez baitago prestatua inflazioa kontuan
hartzeko. Zergen legedia aztertu duten ekonomialarien iritziz, inflazioak areagotu egiten du
aurrezkitik datorren errentaren gaineko presio fiskala. Ikus dezagun hori zenbait adibideren
laguntzaz.

1. adibidea: kapitalaren irabazien tratamendu fiskala
Kapitalaren irabaziak eskuratzen dira aktibo bat saltzen denean erositako prezioa baino garestiago. Demagun
1990ean gure aurrezkiekin Telefónicaren akzio batzuk erosi genituela 1.000 € ordainduta, eta demagun,
halaber, 2008an akzio horiek saltzen ditugula 5.000 €-ren truke. Legedia fiskalaren arabera, guk eskuratu
dugun kapitalaren irabazia 4.000 €-koa da, eta horixe ipini beharko dugu gure errentaren aitorpenean, guk
ordaindu behar dugun zerga kantitatea kalkulatzeko. Baina, demagun prezio-maila orokorra bikoiztu egin
dela 1990 eta 2008 urteen artean. Kasu horretan, 1990ean inbertitutako 1.000 €-ak bat datoz ―baliokideak
dira, eros-ahalmenari dagokionez― 2008ko 2.000 €-rekin. Gure akzio sorta saltzen dugunean 5.000 €-ren
truke, gure benetako irabazi erreala (gure eros-ahalmenaren igoera) 3.000 €-koa da, eta ez 4.000 €-koa.
Nolanahi ere, legedia fiskalak ez du aintzat hartzen inflazioa, eta zerga bat ezartzen die 4.000 €-ko kapitalen
irabaziei. Hortaz, inflazioak puztu egiten du kapitalaren irabazien zenbatekoa eta, nahi gabe, igo egiten du
errenta mota horren gaineko presio fiskala.

2. adibidea: zergapetze-maila batetik bestera pasatzea
Legedia fiskala aldatzen ez bada, errentaren gaineko
zergak hazkorrak direnez gero, errenta-maila erreal bat
zergapetze-maila altuagoetan koka daiteke, eta zerga
moduan dirutza handiagoa ordaindu beharko da.
Demagun urte jakin batean PFEZren zergapetzemailaketa alboko taulan ageri dena dela. Gizabanako
baten alokairuari dagokion errenta urtean 20.000 €
gordinekoa bada, zerga moduan 3.000 € ordainduko ditu
(20.000 €-ren % 15).

OINARRI LIKIDAGARRIA

ZERGA-TASA
(ehunekotan)

9.000 euroraino

0,00

9.001 ─ 20.000 euro bitartean

15,00

20.001 ─ 30.000 euro bitartean

20,00

30.001 ─ 50.000 euro bitartean

35,00

50.000 euro baino gehiago

50,00

Demagun, orain, urte horretan prezioak % 10 igotzen direla, aurreikusita zegoen moduan. Horren ondorioz,
hitzarmen kolektibo berrietan alokairuak ere proportzio berean igotzea adosten da, eros-ahalmena ez
murrizteko. Orain, gizabanakoak 22.000 € irabaziko ditu (haren errenta erreala ez da aldatuko). Baina zer
gertatuko da ogasunak ez baditu aldatzen zergapetze-mailak inflazio-tasa horren aurrean? Gizabanakoaren
22.000 €-ko errenta hori zergapetze-maila altuago batean kokatuko da (% 20ko zerga-tasa) eta, hartara,
zerga moduan 4.400 € ordaindu beharko ditu. Laburbilduz, gizabanako horren errenta erreala ez da batere
aldatu (prezioak eta alokairuak proportzio berean goratu dira), baina ordaindu beharko dituen zergak,
termino errealetan, handiagoak dira: prezioak % 10 igo dira, baina gizabanakoaren zerga-zama edo zorra ez
da % 10 goratu, % 46,66 baizik [(4.400 – 3.000) / 3.000] x 100 = 46,66]. Presio fiskala ez litzateke aldatuko
gizabanakoak 3.300 € soilik ordainduko balitu (% 10 gehiago, besterik ez).
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3. adibidea: interesetatik eratorritako errentaren tratamendu fiskala
Errentaren gaineko zergak interes
nominalak errenta balira bezala
hartzen ditu, nahiz eta interes-tasaren
zati batek inflazioa baino ez
konpentsatu. Politika horren efektuak
bistaratzeko, azter dezagun ondoko
taulako adibidea. Bertan bi ekonomia
alderatzen dira, biek ere interesetatik
eratorritako errenta % 25eko zergatasarekin zergapetzen dutelarik.
1. ekonomian, inflazio-tasa nulua da
eta interes-tasa nominala eta erreala
bat datoz: % 4. Kasu horretan, %
25eko zerga-tasak interes-tasa erreala
murrizten du % 4tik % 3ra.

1. EKONOMIA
(inflaziorik gabe)
4

2. EKONOMIA
(inflazioarekin)
4

• Inflazio-tasa (2)

0

8

• Interes-tasa nominala
(3) = (1) + (2)

4

12

• Interesen murrizketa, %
25eko zerga-tasaren ondorioz
(4) = 0,25 x (3)

1

3

• Interes-tasa nominala, zergak
kenduta
(5) = (3) – (4)

3

9

3

1

• Interes-tasa erreala (1)

• Interes-tasa erreala, zergak
kenduta
(6) = (5) – (2)

2. ekonomian ere interes-tasa erreala % 4koa da, baina inflazio-tasa % 8koa da. Horren ondorioz, interestasa nominala % 12koa da. Zergak % 12ko interes horiek errentatzat hartzen dituenez, Estatuak horien % 25
jasotzen du. Hartara, interes-tasa nominala, zergak kenduta, % 9koa da, eta interes-tasa erreala, zergak
kendu ondoren, % 1ekoa baino ez. Kasu horretan, interesetatik eratorritako errentaren gaineko % 25eko
zerga-tasak murriztu egiten du interes-tasa erreala % 4tik % 1era. Laburbilduz, aurrezkia ez da hain
erakargarria inflazioa duen ekonomian, inflaziorik ez duenarekin konparatuta.

Aipatutako distortsio fiskalen arazoa konpontzeko modua (inflazioa desagerrarazteaz aparte)
zerga-sistema indiziatzea da. Hau da, zergen legediak inflazioaren eragina kontuan hartu
beharko luke. Zenbait kasutan neurri batzuk hartu izan dira ildo horretan. Adibidez, PFEZren
zergapetze-mailak edo eskalak urtero era automatikoan doitzen eta zuzentzen dira inflaziotasaren arabera. Nolanahi ere, beste hainbat alderdi eta esparru (kapitalaren irabazien
tratamendua eta interesetatik eratorritako errenta, esate baterako) ez dira indiziatzen.
◙ Nahasmena eta ahulezia. Inflazioaren eraginez, inbertitzaileentzat zailagoa da enpresa oparoak
zeintzuk diren bereiztea, eta horren ondorioz, finantza-merkatuek ez dute egoki betetzen beren
zereginetako bat: ekonomiako aurrezkia inbertsio talde desberdinetara bideratzearen zeregina,
alegia. Nahasmena da nagusi. Horrez gain, inflazio-maila altua denean, artifizialki merkea
izaten da enpresak finantzatzea bonoak jaulkita edo bankuei maileguak eskatuta; horregatik,
garai horietan enpresak asko zorpetzen dira, eta horrek haien kapital-egitura ahultzen du
finantza-krisiei aurre egiteko. Zor handiko enpresek azkarrago egiten dute porrot krisialdietan.
Kontuak kontu eta kostuak kostu, inflazio-tasa baxua bada (% 5 baino baxuagoa edo, areago, % 2
baino apalagoa bada), orain arte aipatu ditugun kostu horiek guztiak oso txikiak dira kezkatzeko;
ez dira arduratzeko modukoak, inflazio apalaren onurak gehiago baitira kalteak baino. Izan ere,
ekonomialari eta psikologo askoren iritziz, inflazio-maila txiki bat osasungarria da, lan206

merkatuaren makineria eta mekanismoak koipeztatzen baititu (hau da, inflaziorik ez balego,
langileen gogoa eta adorea murriztuko lirateke, beren soldatak argi eta garbi igo ezean).
B) Ustekabeko inflazioaren kostuak
Aurretik esandako kostu guztiak areagotzeaz gain, beste hauek ere eragiten ditu ustekabeko
inflazioak:
Aberastasunaren birbanaketa. Inflazioa ustekabekoa izateak kostu esanguratsu eta kezkagarriak
dakartza, aberastasuna birbanatzen baitu hartzekodunen eskuetatik zordunen eskuetara.
Hartzekodunek uste zutena baino askoz eros-ahalmen txikiagoa jasotzen dute bueltan, mailegu
baten epemugak bat egiten badu inflazio oso altuko une batekin. Zordunentzat, egin beharreko
diru-ordainketak askoz urriagoak izango dira, baldin eta inflazio altuko garai batean eskatzen
badute mailegua. Prozesu hori alderantzizkoa ere izan daiteke: inflazioa uste baino apalagoa
baldin bada, hartzekodunek ustekabeko irabazia lortuko dute, eta zordunei, berriz, beren zor
erreala handituko zaie.
Zalantza. Inflazio-tasa bereziki aldakor eta zalantzakorra izaten da batez besteko inflazio-tasa
altua denean. Hala, batez besteko inflazio-tasa apala duten herrialdeek (Europar
Batasunekoek, kasu) inflazio-maila egonkorra edukitzen dute. Aitzitik, batez besteko inflaziotasa altua duten herrialdeek (Latinoamerikako askok, adibidez) inflazio ezegonkorra edukitzen
dute. Ez dago ekonomiarik inflazio-maila altua eta egonkorra duenik.
Ustekabeko inflazioaren zerga. Estatuak dirua inprimatuz finantzatzen duenean gastu publikoa,
benetan herritar guztion diruaren gaineko zerga bat ezartzen ari da; Estatuak dirua
inprimatzean, prezio-mailak gora egiten du eta, ondorioz, gure esku-diruak eta bankuko
gordailuek gutxiago balio dute.
Kostu politikoa. Ustekabeko inflazioak argi adierazten du agintean dauden alderdi politikoak
ez direla gai ekonomia kudeatzeko.
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ERANSKINA
(8. gaia)
 Lan-merkatuari buruzko datuak
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak EAEn, 2001-2006

Langabezia-tasaren bilakaera EAEn eta Europan, 2001-2006
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Landunen bilakaera EAEn, 1994-2006
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Jarduera-tasaren (edo partehartze tasaren) eta langabezia-tasaren bilakaera EAEn, 19852006
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Langabezia-tasaren bilakaera zenbait herrialdetan, 1985-2006
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 Inflazioari buruzko datuak
EAEko kontsumorako prezioen indizea (KPI), osagaietan banatuta, 2001-2006

EAEko kontsumorako prezioen indizea (KPI) eta azpiko inflazioa, 2002-2006
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EAEko kontsumorako prezioen indizea (KPI) eta azpiko inflazioa, 2002-2008

EAEko industria-prezioen indizea, 2001-2006

EAEko BPGaren deflaktatzailea, 2001-2006
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KPIaren bilakaera zenbait herrialdetan, 1985-2006
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 Hainbat datu makroekonomiko
Ekonomia-aldagai nagusiak munduan, 2005-2006
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BPGaren bilakaera (urte arteko aldaketa-tasak)

BPGaren bilakaera (urte arteko aldaketa-tasak)

BPGaren bilakaera (urte arteko aldaketa-tasak)
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BPGaren bilakaera (urte arteko aldaketa-tasak)

BPGaren bilakaera (urte arteko aldaketa-tasak)
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Espainiako Estatuko taula makroekonomikoa (urte arteko aldaketa-tasak)
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