INFLAZIOAREN AURKA:
BANKUGINTZA
BERRIAREN JARDUERAK

Joseba Felix Tobar-Arbulu

Udako Euskal Unibertsitatea
Bilbo, 2004

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

«Liburu hau Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailaren laguntzaz argitaratu da»

© Udako Euskal Unibertsitatea
© Joseba Felix Tobar -Arbulu

ISBN: 84-8438-054-8
Lege-gordailua: BI-2984-04
Inprimategia: RGM, Bilbo
Azalaren diseinua: Iñigo Aranburu
Hizkuntza-zuzenketen arduraduna: Arantza Bilbao Telletxea
Banatzaileak: UEU. Erribera 14, 1. D BILBO telf. 946790546 Faxa. 944793039
Helbide elektronikoa: argitalpenak@ueu.org
www.ueu.org
Zabaltzen: Igerabide, 88 DONOSTIA

Galarazita dago liburu honen kopia egitea, osoa nahiz zatikakoa, edozein modutara delarik ere, edizio
honen Copyright -jabeen baimenik gabe.

JI

lj

«Once macroeconomic laws are known, the origins of
disequilibria in the national economy, manifest in inflation
and unemployment, can be studied, the remedy being
implicit in the theory itself».
Bernard Schmitt (1986)

hildako hainbat laguni, haien artean eta bereziki Celsa Bilbao Larrinaga
eta Antolin Eguzkitza Muxika lagun minei
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1. Sarrera

Jadanik hamar urte igaro dira Bernard Schmitten lanak arakatzen, analizatzen,
estudiatzen eta euskaraz zabaltzen hasi nintzenetik. 1992tik aurrera zenbait liburu,
artikulu batzuk eta hamaika dibulgazio-artikulu plazaratu ditut, baita Euskal
Herrian zehar hainbat hitzaldi eman ere, frantses ekonomialariaren lan erraldoiez
baliaturik.
Schmitti zor diodana neurtezina da, bera izan baita eremu intelektual latz
honetan, basamortu intelektual honetan, salbatu nauena. Izan ere, aparteko impasse
honetan, edo hobeki esanda, politikoki etengabe atzeraka goazen honetan,
Schmitten lanak izan dira nire asegarri ia bakarrak. Mendiak ere bai, noski. Nola
ez? Baina Euskal Herriko mendiak hortxe daude eta egonen dira luzaro. Teorialari
apartak, aldiz, oso noizean behin agertzen dira, eta horien lanei jarraitzeko
hamaika ahalegin egin behar dira egunero "just to be in touch Hemendik aurrera
ildo beretik jarraitu beharra dago, hortxe baitago altxorra, Schmitten lanetan,
alegia, batzuk argitaratuak eta askotxo argitaratu gabeak.
".

Liburu honetan, inflazioa ikuspuntu makroekonomikotik ikertzen da. Inflazioaren arrazoiak azaltzeko, Schmitten ikuspuntu berria errenta nazionalaren analisian oinarritzen da, ez errentaren banaketan. Horretarako, dirua eta bankugintza
ikertu behar dira magnitude makroekonomikoak neurtzeko.
Inflazioaren kausa ez dago lotuta eragile ekonomiko desberdinen portaerarekin, bankugintza berriaren egiturarekin baizik. Schmitten hitzetan (1984, 506),
«inflazioa ez da desordena monetarioa; produktuarekiko erlazioan, monetaren
gainean definituriko patologia bat da: inflazioak batera ukitzen ditu moneta eta
produktua».
Ordainketen fluxuak aurreko epean eraturiko mozkinen gastuak barneratzen
dituenean azaltzen da inflazioaren benetako egoera; kasu horretan, enpresak gai
dira inbertsio-ondasunak erosteko; ondasun horiek ez dira eskuragarriak jendeari
saltzeko. Horrela, jauzi bat sortzen da eskaintza osoaren eta eskari osoaren artean
(Bradley X. et al. 1996).
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Inflazioaren arazoa dagoeneko aztertu dut zenbait lanetan (Tobar-Arbulu,
1999a,b), betiere, Schmitten lanei jarraituz. Horretarako, kapital finkoa nola eratzen
den analizatu izan da, mozkinen inbertsioen arabera. Kapital finkoaren amortizazioak inflazioaren (eta langabeziaren) kausa diren jaulkipen hutsak —ez-beteak,
alegia— sortzen ditu, eta jaulkipen huts horiek oso kaltegarriak dira. Patologia
horren irtenbidea banku guztiak him departamentutan bereiztean datza, hots, kontabilitate-mota berri bat martxan jartzean.
Lan berri honetan, inflazioak daukan garrantziaz ongi jabetzea eta inflazioari
aurre egiteko beharrezko neurriak zein diren jakinaraztea izan dut helburu.
Schmittek eraturiko ikerketa-programari gehituriko emaitza xumea besterik ez da
liburu hau.
Schmitten eskuizkribuak argitaratzea itxaroten dugun bitartean, uste dut
inflazioari buruzko lantxo hau interesgarria izanen dela, ekonomiari buruzko teoria
makroekonomiko berriak dauzkan garrantziaz eta sakontasunaz jabe dadin
euskaldun irakurlea.
Ad Maiorem Vasconum Libertatem

Donejurgin, 2002ko udazkenetik 2003ko udazkenera arte

2. Bankugintza

2.1. DIRUAREN DESMATERIALIZAZIO-PROZESUAN ZENBAIT URRATS

Hasieran, diru materiala ondasun preziatu eta urriren bat izaten zen: gatza, tabakoa
eta abar. Baina materia-mota horren arazoa desintegrazioa zen.
Bigarren diru materiala metal preziaturen bat (zilarra, urrea...) izan zen. Jauna
—erregea normalean— zen monta horiek zirkulazioan jartzeko jaurgo-eskubidea
(seigneuriage) zuen pertsona bakarra. Hori adierazteko, txanponaren aide batean
jaun horren irudia jartzen zen. Gure egunotan ere ikus daiteke praktika hori.
Jaunaren kontrolpean egiten ziren txanponak eta berak jartzen zituen
zirkulazioan; beste jende guztiak benetako ondasun errealen truke eskuratzen
zituen txanponak.
Errege Bankua
aktiboa
pasiboa
TXANPONAK
^

Ez zegoen inolako aktiborik Errege Bankuko pasibo hori orekatzeko. Eta bi
arazo zeuden: kontabilitate-arazo bat —desoreka zegoelako— eta jaurgo-eskubidearen kontua.
Egoera horretan, arazo nagusia hauxe da: Zeinek kontrolatzen du zirkulatzen
duten moneten kopuruaren sorrera? Zer dela-eta da jauna —erregea— ahalmen
berezi hori daukan pertsona bakarra?
Txanponetan balio nominal bat azaltzen da: aide batean agertzen den zenbakia, txanponaren materialaren (zilarraren edo urrearen) balioa baino handiagoa
dena. Zer dela-eta? Zeinek erabakitzen du balio nominala txanponaren beraren
balio erreala baino handiagoa dela?
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Monetek (txanponek) badaukate berezko balio erreala, hots, materialari dagokiona; baita erregeak, jaunak, ezarririko legezko balioa (erreala baino handiagoa
dena) ere. Bi balio horiek, erreala eta nominala, ezberdinak dira.
Lehenengo paperezko dirua sortzeko, botere absolutua zeukan jaun batengandik Banku Zentral batera igaro zen jaurgo-eskubidea, eta erakunde horrek hartu
zuen paperezko dirua martxan, zirkulazioan, jartzeko botere absolutua. Paperezko
moneta edo diru -mota berri hori txanponak baino askoz merkeagoa zen, berez.
Zirkulazioan zegoen paperezko diruaren azken bermea Banku Zentrala (BZ)
zela suposatzen zen. Zirkulazioan ezarritako balio nominal guztia bermatuko zuen
urrezko erreserba bat zegoela BZn onartu ohi zen.
Banku Zentrala
aktiboa
pasiboa
URRE FISIKOA I PAPEREZKO MONETAK
Bilakaera horretan, desmaterializazio-prozesua gauzatuz zihoan: paperean
idatzitako balio nominala paperaren beraren balio erreala baino askoz handiagoa
zen. Oraindik, askotan inprimatzen da paperean jaunaren edo erregearen irudia.
Jaurgo-eskubide berria —BZrena— eta antzinakoa —jaunarena edo erregearena—
lotzen dituen sinbologia begi-bistakoa da.
Nola kontrolatzen dira zirkulazioan dauden balio nominal guztiak, BZn
erreserban dagoen urrezko balio-kopurua berdintzeko?

Horixe izan zen 1929an, Depresio Handian, azaldu zen arazoa. Inbertsiogileen
eskuetan paperezko moneta asko zegoen, baina inbertsioak egiteko, inbertsiogileak
ez ziren fidatu paper horien balio errealaz. Orduan, jendeak bankuetara jo zuen
bere urrezko erreserbak eskatzera. Ondorioa ezaguna dugu: depresioa, langabezia...
Hurrengo urratsa diru fiduziarioaren kontzeptuaren sorrera izan zen. Ez zen
behartu BZ zirkulazioan zegoen diru nominal guztiaren urrezko bermea izatera.
Aurrerantzean, legez urre "fiduziarioa" izan zen zirkulatzen zuen paperezko
diruaren bermea. Hau da, aurreko etapan baino urre fisiko gutxiago zegoen erreserban, zeren legez onartzen baitzen urre fiduziaroaren balioa urre fisikoaren
balioa baino handiagoa zela.
Banku Zentrala
pasiboa
aktiboa
PAPEREZKO MONETAK
LEGEZKO URREA
EDO URRE FIDUZIARIOA
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1929ko Depresio Handiaren ondoren sorturiko langabeziari aurre egiteko,
errezeta keynesiarra aplikatu zen. Estatua bera enpresa handi bilakatu zen, ekonomia martxan jartzeko. (Gogoratu behar da Hitler keynesiar hutsa izan zela, hots,
keynesianismo militarra azken punturaino bultzatu zuela.)
Orain arte ez da agertu inflazioaren arazoa, 1960ko hamarkadan azaldu baitzen.
BZk bermatzen zuen ezen merkataritza-banku guztiek diru "errealaren" erreserba
nahikoa zutela; hau da, BZ zen berme nagusia, beraren urre fiduziarioa zela medio.
1971n, arazo inflaziogileak zirela kausa, munduan zehar dolar gehiegi zegoelako, urre fiduziario edo legezkoaren eta paperezko monetaren arteko erlazioa
desegin zuen Nixon presidenteak. Aurrerantzean, ez zen egon legezko agindurik
erreserba fiduziario edo legezko batek zirkulatzen zuten paperezko monetak
bermatzera behartzen zuenik
Beste alde batetik, teoriari zegokionez, Milton Friedman monetarista nagusia
azaldu zen. Horren ustez, diruaren kopurua Barne-Produktu Gordinari (BPGri)
lotuta dago.
Banku Zentrala
aktiboa
pasiboa
BPG
PAPEREZKO
MONETA
Jadanik, xvni. mendean bereizi zuen Adam Smith-ek aberastasuna (produktuak eta zerbitzuak) zirkulazio-gurpiletik (dirutik). Hau da, BPGa eta berori zirkularazten duen gurpila (dirua) bereizi behar direla esan zuen Adam Smithek.
Alta, diruaren teorian indarrean dagoen dogma kuantitatibistaren arabera,
dirua aktibo huts bat da. Horrenbestez, aberastasun osoa, Smithen kontra, BPGa
gehi zirkulatzen duten "aktiboak" izanen litzateke. Esan bezala, aberrazio teoriko
hori jadanik salatu zen xvüi. mendean. Monetarismoa kuantitatibismoaren bertsio
friedmandarra besterik ez da.
Baina diru elektronikoa agertzearekin batera, erabat utzi dio materia izateari
diruak, pultsu elektrikoak materiarik gabeko diruarekin lotzen baitira: orain ukiezina da dirua, ikusezina da. Soilik bankuetako pasiboetan agertzen diren idazpenetan
ikus daiteke dirua: dim eskriturala.
1980ko hamarkadan, merkataritza-bankuek etxera bidalitako banku-ohar baten
bidez esaten ziguten ezen egon bazegoela beren pasiboetan diru-kopuru bat gure
izenean. Harrezkero, txartel elektroniko baten bidez edozein gauza (produktua edo
zerbitzua) eros zitekeen. Bankuko pasibo horretatik zegozkigun kopuruak deskontatuko zizkiguten erosketen arabera; ez zen ikusten dirua, ezta ukitu ere ez zen

16

Inflazioaren aurka: bankugintza berriaren jarduerak

egiten. Orain, badirudi dirua zenbaki bat dela, murriztuz doan zenbaki bat erosketak
gauzatzen ditugun heinean. Non dago lehengo dim materiala, aspaldiko paperezko
dirua?
2.2. EKONOMIAN AGERTU DIREN HIRU MUNSTRO: STAGFLAZIOA,
KANPO -ZORRA ETA NAZIOARTEKO KAPITAL FINANTZARIO
ESPEKULATZAILEA

Eragin kuantitatibista oso sustraituta dago eta indar handiz iritsi da gure egunetara.
Oraingoz, inflazioari aurre egiteko, Irving Fisher-en ekuazio pragmatikoa erabiltzen da.
Fisherren ekuazioa: MV = PT
M: zirkulazioan dagoen diruaren masa
V: zirkulazioaren abiadura
P: prezioa
T: transakzioen kopurua
Epe zehatz baterako, V eta T konstanteak dira; beraz, M eta P konstante baten
bidez daude erlazionaturik.
M=PT/V=kP
AM = k AP
Hona hemen ekuazio horrek ematen dituen inflazioaren eta langabeziaren
kontrako errezetak. Inflazioa baldin badago (prezioen gehikuntza), prezioak jaitsarazi egin behar dira, hots, M jaitsi. Horretarako, BZk garestitu egiten du diruaren
prezioa (= interes- tasa).
Alderantziz, langabezia baldin badago, dim gehiago jarri behar da zirkulazioan, jendeak gehiago kontsumi dezan eta inbertsioak egin daitezen. Horrenbestez, diruaren prezioa jaitsi egin behar da.
1970eko hamarkadan, fenomeno berri bat azaldu zen: batera agertu ziren
inflazioa eta langabezia. Munstro esplikaezin horri izena jarri zitzaion: stagflazioa.
Kontua da ez dakigula fenomeno hori adierazten, izen bat jarri baino ez dugu egin.
Ez dakigu zer egin ortodoxia monetaristan arazo larria den stagflazioaren aurrean.
Beraz, gaur egun, Fisherren ekuazioak ez du ezertarako balio.
Are okerrago: dim elektronikorako zirkulazioaren abiadura, V, izugarri handia da, eta baliorik gabe uzten du teoria kuantitatibista. Ezin zaio ezarri Fisherren
ekuazioa gaur egungo dim elektronikoari.
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Okerrago oraindik: 1980ko hamarkadan, kanpo-zorraren arazoa azaldu zen.
Hirugarren munduko zorpeko herrialdeak kapitalaren esportatzaile (!) bilakatu ziren. Izan ere, gauzak gehiago okertzeko, moneta batzuk —kuantitatibisten arabera,
aktibo netoak direnak, dolarra kasu— beste guztiak baino sendoagoak dira.
Herrialdeen nazioarteko transakzioak biziodunak direnez, hau da, moneta
"sendoetan" gauzatzen direnez, herrialde ahulak lehendabizi dolarrak (paper berdea)
erosi behar ditu produktu eta zerbitzu errealen trukean, geroago beren nazioarteko
transakzioak gauzatu ahal izateko. Beren transakzio errealetan, behin erosten dute
eta birritan ordaintzen dute, aldietako batean paper berdeak soilik erosten baitituzte.
Egoera gehiago oker daiteke: monetak dibisen merkatuan egiten dira erosi eta
saldu. Espekulatzaileek, moneten "egoerari" buruzko informazio ona dutenez,
George Soros-ek besteak beste, monetak erosi eta saldu egiten dituzte, eta horrela
espekulazioa bultzatzen dute. Eragiketa horiek aparteko ekaitz monetarioak sortzen
dituzte, eta, zenbait kasutan, herrialde baten moneta suntsitzeraino iritsi dira
—horrekin batera herrialdearen ekonomia bera ere bai—. Transakzio espekulatzaile horiek, zeintzuek ekonomia erreala ez baitute ukitzen, 1,5 bilioi dolar mugiarazten dituzte egunero.
Tobin tasa izenekoa (kapital espekulatzailearen gaineko zerga) adabaki bat
besterik ez da. Hala ere, adierazgarria da kapital espekulatzailearen zirkulazio
libreko aro honetan Tobinek proposatutakoa. Izan ere, defizit teorikoaren aurrean,
erremedio gisa, isun bat, zerga moduko bat, proposatzera ausartu izan da Tobin.
Dolarra mundu-mailako moneta erreferentziala izanik, eta de facto Estatu
Batuetako Federal Reserve delakoa Munduko Banku Zentrala izanik, dolarraren
eraginagatik truke "libreko" guneak sortu nahi izan dira. Horrelako bat Europar
Batasuna da. Bide horretatik, barnera begira behintzat, monetak ez daude espekulazioen menpe, lehen estatu bakoitzeko moneta dolarraren aurrean zegoen moduan.
Arazoa ez da soilik euroa martxan jarri dela teoria ortodoxorik okerrenen bidean,
baizik eta, kanpora begira, yenaren eta dolarraren eraginaren menpe segitzen duela
(Schmitt, 1988a).
2.3. DIRUAREN TEORIA BERRIAREN BEHARRA (BERNARD SCHMITT)

Bankuen diru nominalaren jaulkipena aktibo-pasibo gisa gauzatzen dela dio
Schmittek. Ikus dezagun diru errealaren son era, langileek enpresetan gauzatzen
dutena.
-

Bankua

"ft.
Enpresak —' Langileak

^
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Kontabilitate berria:
Bankua
aktiboa pasiboa
Enpresa Langileak

Enpresa
aktiboa pasiboa
Stocka Bankua

Langileak
Stock errealaren gaineko
banku-tituluak

Enpresak bankuari dirua eskatzen dio, langileei ordaintzeko. Enpresak diru
hori bankuari zor dio —bankuko aktiboan agertzen da— eta langileek aldiune
berean, bat- batean, diru hori berori bankuko pasiboan ezartzen dute. Dirua, horrenbestez, aktibo-pasibo bat da.
Enpresak, kontsigna bat balitz moduan, stocka gordetzen du —aktiboa— eta
bankuari zor dio —pasiboa—. Stock hori eskuratzeko, langileek edo beren familiek bereganaturiko banku-tituluak erabiliko dituzte.
Langileek stock errealaren gaineko banku-tituluak eskuratzen dituzte. Langileek irabazitako diru erreala, banku-tituluak, mailegu gisa eman daitezke. Beraz,
kontabilitate berrian, bi departamentu bereizi behar dira banku guztietan: jaulkipen-departamentua eta finantza-departamentua.
2.4. ERREFORMA MONETARIO BATERANTZ

Aipaturiko banku-diruaren "M-ikuspuntua", zientifikoki, akatsez beteta dago. Kapitulu honetan, gaingiroki bada ere, beste metodo baten zirriborroa aipatuko dugu,
aspalditik maisua dugun Schmitt ekonomialariaren ildotik.
Zer da dirua, stocka ala fluxu bat? Beharbada, erantzun zuzena dirua biak
direla esatea da, stocka eta fluxua. Hori onartzen bada, beste galdera bat geratzen
da argitzeko: dirua "fluxuko stocka" ote da? Edozein unetan, diruaren kantitate
konkretu bat, M, komunitate nazional bateko pertsona guztiak "hofnitzeko" da,
edozein delarik M horren banaketa. Demagun M konstantea dela denbora-tarte
jakin baterako, p eperako. Hortik ez da ondorioztatzen M multzoko diru-unitate
bakoitzak p epe osoan irauten duenik; alderantziz gertatzen da, p epean M osatzen
duten diru-unitateak eskuz alda daitezke, baita behin baino gehiagotan ere.
Jasotako teoriaren (edo dotrinaren) arabera, diruaren "zirkulazioa" erosleen
eta saltzaileen arteko moneta-unitateent "mugimenduak" definitzen du. Demagun,
batez beste, M-ri dagokion diru-unitate bakoitza p epean birritan gastatu dela;
M-ren "transakzio-abiadura" p epean 2 da. Beraz, M "mugitzen den stocka" da.
Bestela esanda, M-ikuspuntuaren logikan, fluxu monetarioak diru-stocken mugimenduak baino ez dira. Horrenbestez, badirudi fluxu monetarioak jadanik existitzen diren diru-unitateen mugimenduak direla.
1. Diru-unitate zein moneta-unitate erabiltzen dugu gauza berbera izendatzeko.
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Baina, zer da mundu errealean gertatzen dena? Zientzialariek ereduak eraikitzen dituzte, zeintzuek benetako egitateak adierazten dituzten. Erantzuna ematen
gaizki hasten bagara, eskola monetaristen pentsamendua errepikatzera beharturik
egonen gara. Izan ere, M -ikuspuntuaren oinarria ondoko hipotesi okerra da: hala
nazioarteko transakzioetan nola barnekoetan, jadanik existitzen diren diru-unitateak saltzaileen eta erosleen artean —merkatü guztietan— jar daitezke martxan.
Behin fluxu monetarioak horrela ulertuz gero, egitate ekonomikoen irudikapen
okerra ematera beharturik dago zientzia ekonomikoa.
Beraz, hona hemen frogatu nahi duguna, Schmitten ildotik:
(i) Benetako egoeretan, edozein transakzio konkretutan presente dagoen
diru-unitate bakoitzak ez dauka inongo existentziarik, ez trukea egin baino
lehenago, ezta trukearen ondoren ere. Fluxu monetarioak "bat -bateko
mugimenduak" dira; beste hitz batzuetan esanda, edozein baldintzatan
eta merkatu guztietan —merkatu monetarioetan zein finantza-merkatuetan— diruaren abiadura infinitua da.
(ii) Oraingoz zentzuduna da denbora-tarte batean existitzen den diru -stock
bati erreferentzia egitea; egoera horri dagokion kontzeptua ez da dirua,
zentzu propioan, errenta monetarioaren edo kapitalaren kontzeptua
baizik.
(iii) Diruaren eta aktibo monetarioaren arteko bereizketa egin bezain laster
ohartzen gara ezen bankuek bi funtzio erabat desberdin gauzatzen dituztela: bitartekaritza monetarioa aide batetik eta bitartekaritzafinantzarioa
bestetik.
(iv) Herrialde bakoitzeko bankugintza-sisteman sakoneko erreforma bat egin
behar da, beronen jarduera bi lerro erabat ezberdinetan banatuz: bitartekaritza monetarioa eta finantza-bitartekaritza.
2.4.1. Banku-monetak abiadura infinituan "zirkulatzen" du

Zenbait hiztegitan irakur daitekeenaren arabera, norberak zerbait erosten duenean, edo zerbitzu bat ordaintzen duenean erabiltzen dituen txanponak edo bankubilleteak dira dirua. Pertsona batek duen diruan pertsona horrek bankuan dauzkan
aurrezkiak ere sartzen dira, baina ez beraren jabetza fisikoa. Ontzat hartu behar ote
dira ontzat horrelako definizioak? Kontua da hizkera arruntera baino harantzago
joan behar dela.
Baina zehazki non hasten da diruaz pentsatzeko jarduera? Demagun txanpon
edo banku-billete bat dugula; hori aktibo bat da, jabetza bat. Hiztegiek arrazoia daukate: edozein txanpon edo banku- billete pertsona konkretu baten edo pertsona-multzo
baten "eduki monetario" bat da. Are gehiago, txanpon bat edo banku-billete bat
"zerbait erosteko" edo "zerbitzu bat ordaintzeko" erabil daiteke benetan. Puntu horretaraino oraindik ez da hasi "pentsatzeko prozesua", deskribatzeak ez baitu ezer
adierazi.
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Baina, "zirkulatzen" ote dute txaponek eta banku-billeteek? Berriz, egiazko
egitatea da zirkulatzen dutela esatea. A pertsonak B pertsonari txanponetan edo
banku-billetetan ordaintzen dionean, A-k gastatzen duen "diruaren" kopurua B-ri
gehitzen zaio. Horrelako tautologiak ezin dira ukatu.
Zein "abiaduratan" zirkulatzen dute txanponek eta banku-billeteek erosleengandik saltzaileengana? Galdera hori oso gaŕrantzitsua da. Hartzen ote du txanpon
batek edo banku-billete batek denbora-tarte positibo bat jabe berri batengana iristeko? Ez, zeren ez baitago inongo tarterik txanpon edo billete batek erosle bat
"uzten" duenetik dagokion eroslearengana iritsi arte. Zentzu horretan, diruaren
abiadura infinitua da; gizabanako edo nazio baten jabetzen artean gordailuturik
dagoen edozein txanpon edo banku-billete "atsedenean" dago; eta eskuz aldatzeko
prozesuan dagoen edozein txanpon edo banku- billete A-k askatzen duen aldiunean
bertan B-rengana iristen da. Baina, oraindik, zerbait gehiago esan behar da
"diruaren abiaduraz". Gizabanakoen jabetzen artean, existi daiteke txanpon edo
banku-billete bat soilik aurreko ekintza edo transakzio baten bidez. Zein da transakzio horren definizio zehatza? Txanpon eta banku-billeteen sorrera azaltzeko
erantzuna zientziak bakarrik eman dezake eta ez inongo hiztegik. Egin behar den
galdera honako hau da: zein da txanponak eta banku-billeteak sortzen dituzten
transakzioen abiadura? Zientzialariek dute hitza.
Prima facie banku-billeteak eta txanponak "manufakturatutako ondasunak"
dira; denbora-tarte bat behar da billeteak inprimatzeko edo metalezko txaponak
egiteko, ondasun bat produzitzeko denbora-tarte bat behar den modura. Baina
txanponak eta banku-billeteak bankuen bitartez iristen dira jendearengana. Eta
bankuek maileguz ematen dute dirua.

Zenbat denbora behar du banku batek txanponak edo banku-billeteak maileguz emateko? Bistan denez, denbora-tarte bat ere ez. Horrenbestez, bankuen eta
jendearen artean definituriko dirua sortzeko ekintza guztiak "bat-bateko transakzioak" dira.
Txanponak eta banku-billeteak egokiro lotzen direnean beren "kausekin",
(bankuek maileguak ematearekin) aberastu egiten da diruaren definizioa —"banku
komertzialek" jaulkitako dirua, edo, "kontabilitate-dirua" (book-entry money
alegia)—. Ez dago inolako bereizketarik "banku-diru arrunten" eta banku-billeteen,
edo, kasurako, txanponen artean. Denboraren edozein tartetan, jendea (edozein eratakoa) diru-kopuru konkretu baten jabea da banku-sistemari egindako eskabideak
dauzkan heinean; eskaera horiek paperean erregistraturik egon daitezke —bankubilleteak—, metalean —txanponak— edo soilik banku-kontuetan —kontabilitateko diruaren kasuan—.
Horrenbestez, orain erantzun dakioke honako galdera honi: ea diruaren abiadura finitua ala infinitua den. Edozein diru-kopuru, edozein eratan, ekonomia nazional batean "injektatzen" denean, abiadura infinituan gauzatzen da, zeren ez
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baitago inongo denbora-tarterik, txikia izanik ere, banku batek kreditua ematen
duen "aldiunetik" jendeak banku-sistemari egindako eskabidea jasotzen duen
"aldiunera". Egia esan, injektaturiko diru-kopurua azkenean eskuz aldatzen da;
baina bankuek dirua kontu batetik bestera transferitzen dute eta jiro edo igorpen
horiek guztiak bat-bateko transakzioak dira. Beraz, pentsa daitekeen edozein
baldintzatan, diruaren abiadura infinitua da.
Hortik ondorioztatzen da ezin dela gehiago onartu diruaren "M-ikuspuntua".
Diru- "masa" positibo batek abiadura infinitua ukanen balu, mundu ekonomikoak,
edozein denboratan, diru -masa infinitu bat edukiko luke bere eskumenean; argi dagoenez, zentzugabeko baieztapena da hori. Baina non sequitur da hortik ondorioztatzea ezen inoiz ezin dela existitu inongo diru-stockik gizabanakoen edo nazioen
jabetzen artean.
2.4.2. Diru-stockak positiboak dira, eta errentari edo kapitalari dagozkie

Demagun A pertsona enpresaria edo ugazaba dela, eta B pertsona enplegatua.
B "produkzio-faktore" bat da, zeinaren output korrontea b den. Denbora kronologikoan, B-k A-ri bere output korrontea saltzen dio t aldiunean.
b stocka
A

B

diru-kopurua
Geroago, t+ aldiunean, A enpresariak B-ri outputa saltzen dio.
b outputa
A

B

diru-kopurua
Lehen begiradan, deskribaturiko prozesuak absurdua dela dirudi. Zer dela -eta
saltzen du B-k bere output korrontea, A-gandik berrerostearren? Baina horixe da,
hain zuzen ere, mundu errealean "produkzio-faktoreek" eta enpresariek egiten
dutena: "alokairu-sisteman", lehendabizi B langileari dirutan ordaintzen zaio
(t aldiunean) eta geroago (t+ aldiunean) jenerotan. Mozkinak nuluak direnean,
produkzio-faktoreek, multzo gisa, beráiek lehenago enpresariei saldutako output
berbera berrerosten dute. Gure helburua, lantxo honetan, ez da mozkin positiboez
aritzea; horretarako, ikus Schmitt eta Cencini (1982), eta Schmitt (1984).
Zehazkiago adierazteko: produkzio-faktoreek beren "zerbitzu produktiboak"
saltzen dituzte eta enpresariek "faktore" horien outputa saltzen dute.
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faktore-zerbitzuak
A ,F
faktore horien outputa

^

B

Aipaturiko transakzioa ez da "truke" baten eredua; dirua sartzen da prozesu
horretan, ondoko eran:
diru-kopurua
A
diru-kopuru berbera
Demagun C banku bat dela. Orain litekeena da C-tik eratortzea A-k gastaturiko diru-kopurua eta B-k gastaturiko diru-kopuru berbera.
C bankua
aktiboa
A
B

xM
x MU

pasiboa
A x MU
B
x MU

Edozein pertsonak eta edozein elkartek x moneta-unitate "sortzeko" ahalmena du, baldin eta aldi berean x moneta-unitate "deuseztatzen" baditu.
"M-ikuspuntua" mistikoa da, zeren sorrera positiboen kontzeptu zabalagoan
diru-sorrerak daudela onartu baitu, bankuak gorputz teologikoak edo supranaturalak balira bezala. Konkretuki, banku zentralak diru-iturri bilakatu dira.
Baina egitateek era arruntagoan irudikatzea eskatzen dute. C bankuak x moneta-unitate "sortzen" ditu, soilik aldi berean diru-kopuru berbera (edo diru bera)
"deuseztatuz" gero; Beste hitz batzuetan esanda, C bankuak +x eta —x moneta-unitate sortzen ditu transakzio berean. Ondorio berbera balekoa da birritan: C bankuak
x diru-moneta sortzen eta deuseztatzen ditu, aldi bereko A-rekiko eta B-rekiko
erlazioan.
C bankuak, t aldiunean, x moneta-unitate sortzen eta deuseztatzen ditu A
enpresariarekiko eta beronen B enplegatuarekiko erlazioan. Delako (+x - x) batura
zero denez, transakzio bikoitz horretatik ez litzateke inolako ondoriorik aterako, ez
balitz produkzio errealeko neurri bat bertan batuko. C bankuak A enpresariari emandako produkzio-zerbitzuen bueltan, B-k irabazitako diru-kopurua (x MU) sortzen
du. Logikoki segitzen da ezen C bankuak B kreditatzen duela eta A zorduntzen
duela x moneta unitateko kantitatean. Gertaera konplexu bakar batcan, t aldiunean gauzatzen den transakzioa "produkzio erreal" baten eta "sorrera monetario"
-
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baten integrazioa da. Produkzio erreala kontuan hartzen ez bada, diru-sorrerak soilik A -ren eta B -ren aldi bereko kreditua edo zorra inplikatuko luke, eta, orduan,
prozesua zentzugabea izango litzateke. Diru-sormenak produkzio errealetik jasotzen du bere esanahi positiboa. B enplegatua, t aldiunean, birritan da kreditatua eta
behin soilik zorduna. Denbora berean, eta, simetrikoki, B enplegatua 2x MU -ko
kopuruan da zorduna eta soilik x MU -ko kopuruan kreditatua.
Ondoko T-kontuan, parentesi arteko sarrerak deuseztatu egiten dira produkzio
encalaren ondorioz.
t aldiuneko transakzioa
C bankua

aktiboa
A
(B

x MU
x MU)

pasiboa
(A
B

x MU)

x MU

B "produkzio-faktoreak", t aldiunean, diru-kopuru positibo bat (x MU), irabazten du. Okerra litzateke ondoko ondoriora iristea, alegia, A enpresariak aldi
berean diru-kopuru negatibo bat ( -x MU), "irabazten" duela esatea. Izan ere, A
enpresariak zero irabazten du, zeren, nahiz eta bera zorduna izan (bankuarekiko),
erabateko konpentsazioa lortzen baitu prozesuan berak eskuratzen duen output
errealarekin. Gogora dezagun "eskuratze" hori kontsignan gertatzen den modukoa
dela. Enpresariak output encala kontsignan, enpresan alegia, gordailutzen du.

Demagun orain, t+ aldiunean, B-k bere output erreala "berrerosten" duela.
Ikus ditzagun T-kontuak.
t+ aldiuneko transakzioak
C bankua

aktiboa
B
(A

x MU
x MU)

pasiboa
(B
A

x MU)

x MU

t+ aldiunean azken konpentsazioa gertatzen da.

Horrenbestez, diru-unitate bat ere ez da irteten bankuetatik. Banku guztiak
daude beharturik beraiek sortzen duten edozein diru-kopuru bat -batean deuseztatzera. Gure etsenpluan, C bankuak, t aldiunean, x diru-unitate sortzen eta deuseztatzen ditu; era berean, C bankuak, t+ aldiunean, x moneta-unitate sortzen eta
deuseztatzen ditu.
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Beraz, nola da posible diru-kopuru positibo bat, x MU, t aldiunetik t+ aldiunera doan tartean existitzea? Gainera, t aldiunetik t+ aldiunera doan tartea ez da
halabeharrez denbora-tarte labur bat. Erantzun zuzena honako hau da: B-k daukan
errenta eskuragarria da x MU.
M-ikuspuntuaren logikan, C bankuak, t aldiunean, A-ri kreditu bat luzatzen
dio. Kreditu-hartzailea (A enpresaria) beharturik dago geroko aldiune batean (t+
aldiunean) C bankuari berrordaintzera. Horrenbestez, C bankutik diru-kopuru neto
bat irteten da t aldiunean, eta t+ aldiunean C-ra sartzen da. Bitartean, injektaturiko
diru-kopuru osoak ekonomia nazionalean segitzen du; are gehiago, t+ aldiunean, C
bankuari berrordaintzen zaionean, berak mailegu bat luzatzen du; ondorioz, M
diru-masak konstante segitzen du edo handitu egiten da.
Egiazko errealitatean, alta, edozein aldiunetan bankuek diru-kopuru bat sortzen badute, bat- batean berreskuratzen dute. B "produkzio-faktoreak", t aldiunean,
bere ordainsari korrontea jasotzen du; helburu horretarako, A enpresariak x moneta-unitate gastatzen ditu. Ordainketak banku-dirutan gauzatzen direnez, C bankuak
x diru-monetako kopuruan B kreditatzeko eta A zorduntzeko erantzukizuna hartzen du. Bankuak zordunak direla esateak diru-kopuru baliokidea sortzen dutela
esan nahi du; bankuak kreditatuak direnean, aldiz, diru-kopuru baliokidea deuseztatzen dute. C bankuak x diru-unitate berreskuratzen ditu C bankuak diru-unitate
berberak sortzen dituen aldiune berean (eta ez geroagoko aldiune batean).
Beraz, jadanik ikusi dugu ezen dirua isurtzen denean, "zirkulu" batean edo
"zirkuitu" batean zirkulatzen duela.
Berezko diruari ezin zaio inoiz eutsi. B "produkzio-faktoreak" errenta-kopuru
bat irabazten du, ez diru-kopuru bat. Erosteko ahalmena da errenta, eta inongo
banku-diruk ez dauka inolako erosteko ahalmenik. Output errealari dagokio errenta.
B-k irabazitako eta eskuraturiko aktibo monetarioek berari bere produktu propioa
berriz eskuratzeko titularitatea ematen diote. Hitz batean, errenta monetarioak
ondasun errealak dira. Bankuak kontsigna-bulegoak dira, eta hortxe gordailutzen
dira output korronte errealak.
2.4.3. Bankuak bitartekari monetarioak eta finantzarioak dira

Bitartekaritza monetarioek errenta berriak sortzen dituzte.
x diru-monetako kopururako
errenta berri baten eratzea
C bankuak
pasiboa
aktiboa
A

I

x MU B

x MU
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Orain, erosteko ahalmenari dagokionez, B-k kopuru positiboa dauka: x diruunitate. Literatura ekonomikoan oso onartuta dago banku-dirua jendeak bankuari
egindako eskaera dela. Baina eskaera horien izaera zehatza ez dago hain garbi.
Jendeak daukan dirua billeteak, txanponak edo "kontabilitatekoa" izanik, errentajabeek banku-sistemaren bidez output erreal koerlatiboa eskuratzeko eskubidea
daukate, tiketaren jabeek kontsignan ezarritako maletak hartzeko eskubidea daukaten antzera.
Bitartekaritza monetarioek denbora-tarte bakoitzean (hilabetean, astean...)
korronteki ekoitzitako ondasun errealek eta errenta-korronteak osatzen dituzten
diru-kopuruen arteko baliokidetza eragiten dute.
Bankuek, oinarrian, ondasun eta zerbitzu errealen multzo heterogeneoei
"uniformetasuna" (zenbaki konkretu trukagarrietan) ematen diete. "Alokairu-sistemako" lan-banaketan produzituriko objektuei homogeneotasuna emateko prozesuan,
bankuek ez dute inolako krediturik luzatzen; B-k bere errenta korrontea (x MU) C
bankuari maileguz ematen dio, eta bankuak A-ri kreditua luzatzen dio. Azken erosketek dagokien outputa "hartzen" dutenean heltzen dira "heldutasunera" bitartekaritza monetarioak. Orduan, errenta-tituludunek mailegu-emaileak izateari uzten
diote eta enpresak ez dira gehiago mailegu-hartzaileak; hau da, errenta-tituludunek
beren "itzultzeko fondoak" betetzen dituzte.
Baina bankuek beste transakzio-multzo bat ere gauzatzen dute. Demagun B-k
bere errenta-korrontearen zati bat aurreztea erabakitzen duela. Aurrezturiko kopurua (x MU-tik y MU) beste pertsona batzuei maileguz eman diezaieke, eta horrela
ahalbidetu beraien etorkizuneko errenten frakzio bat aldez aurretik gastatzea. Horrelako kreditu-transakzioak ongi gauza daitezke bankuen parte-hartze bank. Beste
aide batetik, beste finantza-erakunde batzuk bezala, bankuak erabat gai dira aurrezki-kontuak kudeatzeko.
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C bankua

pasiboa

aktiboa
A x MU
D y MU

A

(x-y) MU

B
D
D

x MU
y MU
y MU
A y MU
B

(x-y) MU

Goian irudikaturiko adibidean, D pertsonak C bankutik y moneta-unitate
hartzen ditu maileguz, eta, horrela, bankuak bitartekaritza finantzarioa gauzatzen
du. B-k eta D-k egindako azken erosketek x moneta-unitate berdintzen dituzte,
output korrontearen balio osoa alegia.
Ordena monetarioa erabatekoa da, bankuek beren bitartekaritza monetarioa
eta finantza-bitartekaritza nahasten ez dituzten edozein naziotan.
2.4.4. Banku-sistemaren erreforma: bankuek beren bitartekaritza monetarioak
finantza-bitartekaritzetatik erabat aparte eduki behar dituzte

Atal labur honetan, soilik sistemaren erreformaren edo aldaketaren ildo nagusiak zirriborratuko dira. Arazoaren funtsa banku-jarduera bi departamentutan
(departamentu monetarioa eta departamentu finantzarioa) bereiztean datza.
Departamentu monetarioak errenta nazionala eratzeari eta gastatzeari dagozkien transakzio guztiak eramaten ditu.
Departamentu finantzarioa, aldiz, bankuetan ezarritako aurrezki guztiekin
aritzen da.
Ikus dezagun lehengo etsenplua.
C bankua
I

departamentu monetarioa
pasiboa
aktiboa
I II xMU
A xMU

II

departamentu finantzarioa
pasiboa
aktiboa
I xMU
I B xMU

B "produkzio-faktoreek", t aldiunean, beren ordainsari korrontea jasotzen dute:
x moneta-unitate; preseski, aldiune berean, B "faktoreek" errenta berria aurrezten

dute.
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Aurrezki berri horiek laster ateratzen dira B-k y moneta-unitate gastatuz. Geratzen diren gordailuek "maileguz emateko fondoak" horntzen dizkiote C bankuari.
Familiek edo enpresek (D-k) maileguz hartzen dituzte fondo horiek C bankutik.
Orain, ondoko sarrerak dauzka II . departamentuko liburuak.
II. departamentua

pasiboa

aktiboa
D yMU I B

yMU

Orain I. departamentuak bere kontuak konpentsatzen ditu.
I. departamentua
pasiboa
aktiboa
II
yMU
A
yMU
I
yMU
A
yMU
O MU I

O MU

Output korronte guztiak familiek eta enpresek "eskuratzen" dituzte.
A ez baldin bada gai bere output korronte osoa saltzeko, automatikoki, A "behartuta" dago II. departamentutik maileguz hartzera, bere defizita (y') orekatzeko.

II. departamentua
aktiboa
pasiboa
A y' MU

B

y' MU

Banku-sistema ondoko bankuek osatzen dute: banku bakoitzak eta edozein
unetan merkatu finantzarioetan gordailuturiko aurrezkien kopuru zehatza eskaintzeko gai diren bankuek; banku bakoitzean, I. departamentuak II. departamentuari
egindako eskaerek (geratzen direnek) determinatzen dute kopuru hori.
"M -ikuspuntuak" ez du ongi determinatzen zein den, herrialde bakoitzean,

bankuek ekonomia nazionalean injektatu beharko luketen diru-kopuru zehatza.
Metodo berria askoz zehatzagoa da. Gaur egun, bankuak ez dira gai beren bitartekaritza monetarioa eta ŕinantzarioa bereizteko. Ez dakite inoiz ea merkatu finantzarioetan fondo nahikoak ala ez-nahikoak hornitzen dituzten. Hemen proposaturiko
aldaketa martxan jartzen denean, banku bakoitzeko bigarren departamentua gai
izanen da, beste edozein erakunde finantzario bezalaxe, bere kontuetan ezarritako
fondo mailegagarrien kopuru zehatza zehazteko. Azkenean, neutraltasunaren arau
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estuan segituko dute bankuek, eta ekonomia nazionalak desordena monetarioen
kontra inmunizaturik egonen dira.
Hemendik aurrera, kreditua —II. departamentua— eta dirua —I. departamentua— erabat bereizirik egonez gero, banku-sistemak beti emanen du maileguz
fondo mailegagarrien kopuru zehatza, ez gehiago ez gutxiago.
2.5. BANKUAREN BI DEPARTAMENTUEZ GAIN, BADAGO
STAGFLAZIOARI DAGOKION GESTE DEPARTAMENTU BAT

Inflazioari eta langabeziari aurre egiteko —kapital tinkoaren amortizazioari lotuta
daude biak— Schmittek (1984, 1996a) hirugarren departamentu bat erabiltzea proposatu du: amortizazio hori erregulatzen duen hirugarren departamentua. Hirugarren departamentu honetaz arituko gara Ian honetan.

i

W

I

3. Inflazioa: definizioa

Bernard Schmittek 1950eko hamarkadatik aurrera, Dijon-en eta Fribourg-en irakasten egon den bitartean, ekonomia-eskola bat jarri du martxan, École de Dijon et
Fribourg izenekoa. Ricardoren eta Keynesen lanei lotuta badago ere, Schmitten

teoria ez da autore horien lanen berrinterpretazioa. Diruarenl analisi berriarekin
hasita, Ricardok ebatzi nahi zuen arazoa aztertzen (balioaren neurri aldaezinaren
determinazioa) aritu izan da ekonomialari frantsesa.

Ikuspuntu berriaren punturik garrantzitsuena produkzioaren eta errentaren
kontzeptuek irudika dezakete. Ondasunen eta zerbitzuen produkzio-epe bakoitzean,
etengabe berritzen den prozesuaren emaitza da errenta. Produkzioaren teoria berri
bati dago lotuta errenta. Izan ere, Schmitten eskolaren arabera, produkzio baten
bat -bateko emaitza da errenta, nahiz eta denbora-tarte finitu bati dagokion. Produkzioa gauzatzen den bakoitzean, bere kostuen bat -bateko ordainketa monetarioak
ematen du ekoizpenaren neurria. Ordainketa hori jaulkipen gisa defini daiteke, non
diruak eta outputak errealitate soil eta bakar bat definitzen baitute, errenta (ingeíesezko income) alegia. Horrenbestez, analisi berri horren arabera, fenomeno errealen
eta fenomeno monetarioen arteko dikotomia desagertzen da. Izan ere, errentak
(ingelesezko rent), mozkinek eta interesek errentaren ("income") parte endogeno
bat irudikatzen dute. Identitate keynesiarrak —aide batetik errentaren eta produkzioaren kostu monetarioen artekoa eta, bestetik, errentaren eta berorren azken
gastuaren artekoa— integraturik daude "jaulkipenen" teoria batean, non produkzioa
errentaren jaulkipen positiboa ("sorrera") den eta azken gastua jaulkipen negatiboa ("deuseztapena"). Bestela esanda, epe bakoitzean, alokairuen ordainketak
errenta erabat berria sortzen du, zeina bere azken gastuak osoro deuseztatzen duen;
bi jarduera horiek logikoki bat -batekoak dira, izan ere, gastuak soilik beraiek
gauzatzen diren aldiunean bertan bilakatzen dira efektibo.
Ikuspuntu makroekonomiko berri honetan, Keynesen identitateak oso ongi
finkaturik daude, eta ezinezkoa da inflazioa desoreka baten bidez adieraztea, hots,
aurrezkiaren eta inbertsioaren arteko desorekaren bitartez edo eskari osoaren eta
eskaintza osoaren arteko desorekaren bidez.

1. Edo moneta: biak erabiltzen ditugu sinonimotzat.
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Definizioa: eskari osoaren eta eskaintza osoaren arteko anomalia edo patologia makroekonomikoa da inflazioa. Horrenbestez, bi terminen arteko beharrezko
berdintasunaren barruan adierazi behar da inflazioa.
Identitatea eta anomalia numerikoa batera existitzen dira, eta biak dira beharrezkoak inflazioa zehazki definitzeko. Beraz, eskari osoa eta eskaintza osoa identitate baten bi terminoak dira, baina, hala ere, balioan numerikoki ezberdinak izan
daitezke.
Ikusiko denez, inflazioaren —eta deflazioaren— kausarik garrantzitsuena
banku-sistemaren gaur egungo ordainketen egituran dago. Gaurko banku-jarduerak
ez datoz bat diruaren definizio logikoarekin, definizio hori errentatik eta kapitaletik
erabat desberdina den kontzepzioa baita.
Diruaren analisi berriak teoria makroekonomikoaren oinarriak berrikustea
eskatzen du. Maila nazionalean, hona hemen berrikuste horren lau puntu garrantzitsu: (i) prezioen determinazioa; (ii) kapital-metaketaren prozesua; (iii) inflazioa
(eta langabezia); eta (iv) munduko desordena monetarioa.
Magnitudeak ekonomiko bilakatzeko, neurgarriak izan behar dira ondasun errealak eta zerbitzuak. Prezioek betetzen dute zeregin hori. Prezio
absolutuak logikoki prezio erlatiboak baino lehenagokoak dira, ekonomialari klasikoek nahi zuten moduan.
Schmitten eskola berria diruaren eta outputaren integrazioan oinarritzen
da.
(ii) Outputaren neurria determinatu eta gero, kapital-metaketa da hurrengo
arazoa; izan ere, aparteko zeregina jokatzen du gure sistema ekonomikoen egoera patologikoen adierazpenean, hala inflazioa azaltzeko nola
langabezia azaltzeko.
Honelaxe irudika daitezke erlazio kausalak:

(i)

kapital-metaketaren anomaliak
edo patologiak

inflazioa edo
deflazioa

ez-borondatezko
langabezia

Diruaren eta produkzioaren teoria berriaren arabera, kapital-metaketa
fluxu monetarioetan eta fluxu finantzarioetan oinarritzen da, hau da, alokairuen, mozkinen eta inbertsioen eraketan. Alokairuen eta mozkinen
kontzeptuak argi daude, baina inbertsioen analisia ikertu egin behar da,
enpresek nola erabiltzen dituzten mozkinak jakiteko.
Ikuspuntu makroekonomiko berriak dioenez, gaur egungo banku-kontabilitateak ez ditu bereizten mozkin birbanatuak mozkin inbertituetatik.
Nahiz eta intcres eta dibidendu gisa edukitako mozkinek

azkenik onda

-

sunetan eta zerbitzuetan gastatu, inbertituriko mozkinak kapital finkoan
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metatzen dira; eta kapital finkoak aurrezki makroekonomikoa definitzen
du, hots, kontsumitzen ez den eta kapital-ondasunetan (edo zehazkiago
"produkzio-medioetan") inbertitu den errenta nazionalaren zatia. Konkretuki, gaur egungo ordainketak kontabilitate-departamentu bakar batean sartzen dira, nahiz mozkin banatuak izan nahiz mozkin inbertituak
izan. Horrek diru-errentaren eraketa eta kapitalaren eraketa nahasten
ditu. Ondasunen eta zerbitzuen kontsumoa inbertsiotik banatzeko, kontabilitate-teknika berri bat garatu du Schmittek.
(iii) Fenomeno inflaziogileak (edo deflaziogileak) alboratzeko, beharrezkoa
da kontabilitate-erreforma bat.
Unitate monetario bakoitzak jasaten duen erosteko ahalmenaren galera
gisa definitu da inflazioa. Eta nazio barneko diruaren eta ondasun eta
zerbitzuen output korrontearen arteko erlazio numerikoan aldaketa batek
eragiten du.
Langabezia {deflazioa), Keynesen "ez-borondatezko langabezia", eskariaren eskasiarekin dago loturik.
Bi anomaliak (inflazioa eta langabezia) kausa berberetik datozen arren
—alegia, kapital metaketaren prozesu patologiko batetik—, kapitalmetaketaren prozesuaren maila konkretura iritsi eta gero soilik existitzen
dira batera. Kapital-metaketaren lehen fasean, inflazioa agertzen da
lehendabizi. Eskari osoaren gabezia metaketaren maila garatu baten
ezaugarria izaten da.
(iv) Fenomeno monetarioek dimentsio makroekonomiko bat daukate, ez
soilik nazioetarako, baizik eta mundu osorako. Hori dela eta, hainbat
arazo azaltzen dira: truke-tasen eta merkatu finantzarioen ezegonkortasuna, kanpo-zorraren zerbitzuen zama eta zenbait gune monetarioren
—Europar Batasunarena, kasu— zailtasunak.
3.1. PREZIOEN DETERMINAZIOA

Walras -en numéraire kontzeptua, aide batetik, eta ondasun errealen eta zerbitzuen
izaera numerikoari buruzko Debreu-ren axioma, bestetik, prezioen definizio numeriko batera iristeko ahalegin neoklasikoaren ebidentzia argiak dira. Zenbakiak
ezin direlako zuzenki ondasunetik deribatu egin dute porrot saio horiek.
Keynesek zioenez, balioaren eta prezioen arazoari ebazpen egokia emateak
diruaren interbentzioa behar du. Schmitten teoria berriak Keynesen analisia azken
ondorioetaraino eramaten du: dirua era numerario hutsa dela erakutsi du, bankuek
emititzen dutena eta alokairuen ordainketaren bidez outputarekin lotuta dagoena.
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Ikuspuntu ekonomikotik, produkzioa sorrera da, eta diruaren eta produkzioaren arteko truke absolutu batek determinatzen ditu prezioak. Partida bikoitzeko
kontabilitatearen analisitik hasita, Schmittek (1984) erakusten du bezeroen onurarako bankuek ordainketak gauzatzen dituzten bakoitzean dirua jaulkitzen dutela.
Monetaristek uste dutenaren kontra, diruak ez dauka dimentsio positiborik denboran. Diruaren existentzia ordainketak gauzatzen diren aldiunera mugatzen da, ez
dauka ez inolako masarik ez inongo abiadurarik.
Dirua, berez, erabat ez-materiala dela erakutsi du analisi berriak, alegia,
ordainketa-unitate bat sortzen den aldiune berean deuseztatu egiten dela. Hala ere,
diruaren bat -bateko existentzia hori oso garrantzitsua da sistema ekonomiko bat
existitzeko. Nahiz eta ordainketa bat -bateko gertaera izan, ordainketa nahikoa da
ondasun errealak eta zerbitzuak dagozkien era numerikoei lotzeko. Bat -bateko gertaera hori eta dim nominalaren deuseztapena —zeina, kontabilitate bikoitza dela
medio, hasierako puntura berehala itzultzen baita— gauzatu eta gero, irauten duena
banku-gordailua da, diru-errentaren stock bat alegia. Stock horren objektua bankubalantzearen aktibo-orrian sarturiko ondasunen eta zerbitzuen stock erreala da. Alokairuen ordainketen bitartez, ondasun eta zerbitzu errealei forma edo era numerikoa ematen zaie, homogeneo bihurtzeko.
Termino fisikoetan, produkzioa denbora kronologiko jarraituan zehar gauzatzen da, eta masaren eta energiaren aldaketa-prozesu bat da. Ikuspuntu ekonomikotik, aldiz, produkzioa bat -bateko prozesua da, produzituriko outputari era edo
forma ekonomikoa ematen dion sorrera. Uste ohi denaren kontra, produkzioa ez da
denboraren funtzio jarraitua edo ez-jarraitua, denbora kuantizatzen duen bat -bateko
gertaera baizik. Masa eta energia aldatzen diren denbora-tartea da, hain zuzen ere,
"kuantu" gisa jaulkiriko tarte finitua eta zatiezina.
"Kuantizatu" eta "kuantu" kontzeptuak erabiltzen ditu Schmittek. Baina argi
dagoenez, horrek ez dauka zerikusirik fisika kuantikoan gertatzen denarekin.

Beraz, masari eta energiari azken forma fisikoa emateko beharrezkoa bada
hilabete oso bat, hilabeteko outputa jaulkitzen da osotasun zatiezin gisa, objektu
fisiko berriari bere forma ekonomikoa (numerikoa) ematen zaion aldiunean bertan.
Denbora-kuantu berbera berriz ere negatiboki jaulkitzen da produktua erosten
den aldiunean. Horrek esan nahi du kontsumoa —outputaren azken erosketa— batbateko gertaera dela. Eta nahiz eta produkzioaren denboraren beste aldiune batean
gauzatu, "kuantikoki" bat egiten du produkzioarekin modu erretroaktiboan.
Gertaera ekonomikoen denboraren dimentsio berri horn analisi "kuantikoa"
deitu dio Schmittek makroekonomian. Analisi berriak sektore errealaren eta sektore
monetarioaren dikotomia neoklasikoa gainditzen du. Hori erakusteko, ikus dezagun,
gaingiroki bada ere, kapital-metaketaren prozesua.
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3.2. KAPITAL-METAKETAREN PROZESUA

Banku-diruaren partida bikoitzeko kontabilitate-izaera dela-eta, balantze-orrian,
errenta korrontea nahitaez sartzen da pasibo gisa, eta aktiboen aldean sarrera
baliokide batek orekatzen du. Izan ere, banku-gordailuek zor bat —bankuak gordailugileari diona— definitzen dute, kreditu baliokideak —bankuek jendeari aurrez
aurre emandakoak— orekatzen duena. Bankuek gordailuen jabeei beren bezeroek
berei zor dieten kopuru berbera zor diete; izan ere, bankuek maileguz hartzen duten
kopurua maileguz ematen dute. Enpresen onurarako bankuek gauzaturiko alokairuak ordaintzeko kasuan, langileak kreditatuak dira diru-errenta kopuru batekin,
zeina beraiek berehala gordailutzen baitute. Horrela, alokairuak eratu bezain laster,
maileguz ematen zaizkie bankuei. Partida bikoitzeko kontabilitatearen teknikak
erakusten du ezen, halabeharrez, bankuek langileengandik maileguz hartzen dutena
bankuek berek maileguz ematen dietela enpresei. Alokairuen ordainketaren emaitza
modura, enpresak zordun geratzen dira bankuekin eta bankuak langileekin. Horrenbestez, enpresek dauzkaten kostuen ordainketari dagokion zorra langileek maileguz
emandako errentak estaltzen du. Errenta eratzen den aldiunetik, ondasun-merkatuan
behin betiko gastatzen denera arte, berorren jabeek aurrezten dute errenta nod eta
maileguz ematen diete enpresei, enpresek beren produkzio-kostuak horrela estaltzeko. Enpresek behin-betiko gastaturiko errenta ez dago deuseztaturik. Izan ere,
azken gastua geroagoko aldiune batean gauzatuko da, benetan garbitzen denean
ondasunen eta zerbitzuen merkatua. Errenta eratu eta maileguz eman denetik,
azkenean gastatu den arte, gordeta egon da kapital gisa: denbora-kapitala. Denbora-kapital horren zeregina, Keynesi parafraseatuz, oraingo eta etorkizuneko
jauziaren gaineko zubia egitea da.
Schmittek beste kapital-mota baten eraketa adierazi du, klasikoek kapital
zirkulatzailea deitu zutena, alegia, enpresek beren inbertsioak finantzatzeko behar
duten fondoa. Analisi kuantikoa termino makroekonomikoetan garatu da. Beraz,
kapital zirkulatzailea ezin interpreta daiteke ikuspuntu mikroekonomikoetan. Arazoa ez da esplikatzea enpresa jakin batek nola jaso dezakeen fondo nahikoa, bere
inbertsioak gauzatzeko, baizik eta gizarteak, osotasun gisa, nola era dezakeen
kapital bat here errenta korrontetik, eta gero inbertitu produkzio-medioetan.
Kapital finkoko metaketa baten prozesua hasteko, gizarteak bere errenta korrontetik parte bat aurreztu behar du eta kapital zirkulatzaile bihurtu. Lehendabizi,
mozkin positibo bat eskuratu behar dute enpresek. Enpresen multzoak soilik mozkin
bat beregana dezakete hasierako errenta-jabeengandik, eta horrela eginez, enpresek
saldu gabeko ondasunen stock bat edukitzea onartzen dute. Mozkin monetarioa eta
horri dagokion oraindik saldu gabeko ondasunen stock erreala dira kapital zirkulatzaile baten bi aurpegiak; kapital zirkulatzaile hori geroago erabil daiteke kontsumoondasunen produkzioan, jadanik enplegaturiko langile batzuek kapital-ondasunen
produkzioan desbideratzean.
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Teoria makroekonomiko kuantikoaren arabera, kapital-metaketa bide egokiaren edo bide desegokiaren (hots, patologikoaren) bitartez gauzatu daiteke. Diruaren, errentaren eta kapitalaren arteko desberdintasunak kontuan hartuta, ordenak
ondokoa egitera behartzen du: bankuek partida bikoitzeko kontabilitate-egitura
batean erregistratu behar dituzte ordainketak, non kapital-transakzioak errenta fluxuetatik bereizten diren. Beste hitz batzuetan esanda, ordainketa-sisteman, diruaren, errentaren eta kapitalaren izaerarekin ados egoteko, bankuetan him departamentu bereizi behar dira, fluxu monetarioak, finantzarioak eta kapital-fluxuak
kontuan eduki behar baitira. Horrela egin ezean, gaur egun banku-sistemetan gertatzen den moduan, kapital-metaketaren prozesuak inflazio- eta deflazio-anomaliak
ekartzen ditu.
Kapital-metaketari dagokionez, prozesu patologikoa honela ezaugarritu daiteke: nahiz eta enpresek inbertitu, mozkinek eskuragarri jarraitzen dute banku-gordailu mailegagarri gisa. Logikoki, kapital finkoko ondasunen produkzioan inbertituriko mozkinen partea ez dago gehiago eskuragarri merkatu finantzarioan. Gizarteak here osotasunean behin-betiko aurrezten duena ezin dakioke inori maileguz
eman. Alta, logikaren kontra, horixe da gaur egun gertatzen dena, zeren inbertitutako mozkinak errenta-gordailu berri gisa berragertzen baitira. Horrela, bikoiztasun
baten aurrean gaude, errenta berbera —produkzio-medioak ekoizten gastaturiko
mozkina— berriz ere eskuragarri dago ondasun-merkatuan beste gastu bat gauzatzeko. Schmittek (1984) frogatu duen bezala, bigarren gastu hori inflaziogilea da;
izan ere, errenta konkretu batek ezin du bere erosteko ahalmenak definitzen duen
eskariaren bikoitza sortu. Gaur egun, kapital-metaketaren prozesu patologikoa
ezaugarritzen duen eskariaren gehitzea erabat nominala da, eta unitate monetario
bakoitzaren erosteko ahalmena proportzionalki gutxitzen du.
3.3. INFLAZIOA ETA LANGABEZIA

Langabezia beste lan batean (Tobar-Arbulu, 2003) aztertu genuen. Esan ditzagun
bi hitz langabeziari bitruz.
Langabezia bukatzeko, proposa liteke alokairuen eta prezioen malgutasuna?
Arazo pragmatiko hutsa ote da langabezia? Gaur egungo mundu globalizatuan,
nola euts diezaiokete konkurrentziari enpresa-gizonek, baldin eta etxeko alokairuak
gainerako munduan ordaindutakoak baino handiagoak badira?
Keynesek zertxobait esan zuen arazo bikoitz horri buruz. Izan ere, berak
zioenez, alokairuen egonkortasuna berdin aplika dakioke sistema itxi zein ireki
bati «baldin eta gainerako munduarekiko orekari truke fluktuagarrien bidez eutsi
badakioke» (Keynes, 1936). Horixe azpimarratzen dute, hain zuzen ere, postkeynestar batzuek. Davidson-ek (2002), esate baterako, mundu-monetaren erreforma
proposatzen du, Keynesek 1940an proposaturiko Cleaning Union delakoaren
ildotik. Are gehiago, herrialde desberdinen arteko alokairu-parekotasunaren
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aldekoa da Davidson. Hau da, arazo erabat makroekonomikoa den langabeziari
erantzuna eman ahal izateko, ikuspuntu global bat hartu behar da kontuan, nahitaez.
Keynesen ustez, langabezia alboratzeko, eskariaren urritasunari begiratu
behar zaio. Produkzioak sorturiko errenta, kontsumo- eta inbertsio-ondasunetan
nola gastatzen den da kakoa. Horrela, eskari osoaren maila oztopoa izan daiteke
enplegu osoa lortzeko. Horrenbestez, honako hau da Keynesen erremedioa langabeziari aurre egiteko: Estatuak parte-hartzea eskari osoa gehitzeko asmoz. Erremedioa aspaldian jarri zen martxan. Baina beste arazo bat agertu zen: inflazioa. Eta
okerrena dena orain ezagutzen dugu: stagflazioa, hots, langabezia gehi inflazioa.
Aspalditik eman zioten erantzuna arazo bikoitz horn Schmitten eskolakoek
(Schmitt, 1984). Eskola horrek ondokoa argudiatzen du, alegia, ondasunen produkzioan —eta, beraz, ondasun horien hornikuntza baldintzatuz— parte hartzen
duten faktore-kostuen ordainketak erosketan gastatuko den diru-errenta sortzen du.
Jakina, horrek ez du esan nahi ezen eskari osoaren prezioak halabeharrez hornikuntzaren prezioa berdintzen duela. Alderantziz gertatzen da, mozkina produkziofaktoreen kostuen gaineko salmenten demasia da. Keynesek ez zuen bere General
Theory delakoan inolako mozkin-teoriarik garatu. Baina ondoriozta dezakegu
beraren ustez mozkinak erosketatik datozela: saltzaileengandik salerosleengana
transferitutako errentak dira mozkinak, hau da, Eskola berri horren arabera, alokairuetatik transferituak.
Argudia dezakegu eskari osoa errenta-banaketaren teoria bati dagoela loturik,
non mozkinak birbanaturiko alokairuak diren, erosleek enpresei transferitzen
dizkietenak, prezioak faktore-kostuak baino handiagoak direnean.
Izan ere, eskola horren arabera, eta langabeziari dagokionez, errentaren banaketan, mozkinak alokairuen birbanaketari dagozkio. Prezioak produkzio-faktoreen
(langileen) kostuak baino handiagoak direnean, erosleengandik enpresetara doaz
mozkinak. Horrek ondokoa esan nahi du: lan-indarrari ordaindutako alokairuek, eta
soilik berauek, output osorako ordaintzeko behar den diru-errenta beharrezkoa eta
nahikoa eratzen dute. Beraz, funtsean, alokairuen fluxu zirkularrean daude sarturik
mozkinen eraketa eta gastatzea; enpresek ordaintzen dituzte alokairuak eta langileek eta mozkin-irabazleek gastatzen dituzte ondasun-merkatuetan (enpresei alokairuak transferitzen zaizkien heinean, langileen tokia hartzen dute enpresa horiek).
Nahiz eta output osoa ordaintzeko beharrezkoak eta nahikoak diren alokairuak
(errentak) sortu enpleguak, produkzioaren errentagarritasuna merkatuen menpe geratzen da, hau da, erosketen menpe. Produkzio-maila jakin baterako, eta, ondorioz,
enplegu-maila jakin baterako, eta kontsumorako jarrera kontuan edukita, alokairuirabazleak ez dira egoten prest, nahitaez, produzitutako ondasunak daukan prezioa
ordaintzeko, prezio horren barnean enpresek nahi duten mozkina dutelarik. Kasu
horretan, enpresek beren produkzioa murrizten dute, eskaintzaren eta eskariaren
arteko ratio egokiagoa segurtatzeko. Horrenbestez, enpresen mozkinak produkzio-
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faktoreen prezioen gehikuntza dira, ez dira inolako errenta gehigarria ekonomia osorako. Mozkinak alokairu transferituak dira, langileengandik enpresetara. Eskola
berri horren arabera, mozkinak ez dira alokairuei gehitu behar zaien ezer; mozkinak langileengandik enpresetara, ondasunen salmentan transferitutako alokairuen
parte bat dira. Mozkin-irabazleek langileen lekua hartzen dute, alokairuak transferitu zaizkien heinean.
Enpresariek mozkinak bereganatzen dituzte alokairu-irabazleen kontura (langileen kontura, zentzu zabalean). Izan ere, produzitutako ondasunak (kontsumoondasunak eta kapital-ondasunak) erostean mozkinak gastatzen direnean, mozkinen birbanaketatik profitatzen diren eragile ekonomikoek (interes eta dibidenduen
bitartez) eta enpresariek eskuratzen dituzte ondasunak, alokairu-irabazleek eskuratu ordez.
Beraz, produzitutako ondasunen erosketan gastatzen dira zuzenki edo zeharka
(hots, mozkinen forman) A euroko alokairuak. Baina enpresariek mozkinak ondasunetan gastatu barik, mozkin horiek gorde ditzakete beren enplegatuei alokairu
gisa ordaintzeko. Kasu horretan, M inozkinak ez dira merkatuan gastatzen hornitutako ondasunak erosteko; A' alokairu berriak eratzen dituzte mozkinek, berriki
produzitutako ondasun gehigarriei dagozkienak. Horrenbestez, M mozkinek eta
mozkinetatik ordaindutako A' alokairuek A' berdintzen duen eskaria definitzen
dute, ekonomian (M + A') eraturiko errentaren ordez. Aurretik ordaindutako
alokairuetatik transferitu zaie langileei M. Bide horretan eraturiko eskariaren
urritasuna ez da, berez, itzulezina; izan ere, alokairu-irabazleek beren alokairu berriak gastatzen dituzten heinean, enpresariek beren mozkinak berreskuratzen dituzte eta ondasunetan gasta ditzakete. Baina mozkinak behin eta berriz, eta proportzio
handietan, alokairuak ordaintzeko erabiltzen badira, eskariaren urritasunak kalte
egin diezaioke enpleguari (Schmitt, 1984). Mozkinetatik egindako alokairuen
ordainketari dagokionez malformazio hori, Schmittek banku-sistemaren fluxu
monetarioen eta finantzarioen aldaketa sakona proposatzen du: errentaren gastua
(mozkinak) eta errentaren eratzea (alokairuen ordainketa) erabat bereiztea. Hori
eginez gero, alokairuen ordainketak eta mozkin-gordailuak bankugintzan bertan
bereizten dira. Horixe da, hain zuzen ere, Ricardo zaharrak nahi zuen bankungintzaren bereizketa: aide batetik, diruaren jaulkipena —alokairuak ordaintzeko—,
bestetik, bankuek gauzatzen duten finantzazioa —diru-gordailuak eta beroriek
mailegatzea—.
Horrenbestez, eskari osoa eta eskaintza osoa ez dira egokitzen prezioen eta
alokairuen bitartez, alokairuen fluxu makroekonomikoen bidez baizik. Hemen
proposaturiko nazio-mailako banku-erreforma Keynesek berak nazioarte-mailan
nahi zuen erreformari gehitu behar zaio langabeziari aurre egiteko.
Esan ditzagun orain ohar batzuk inflazioaren eta langabeziaren arteko erlazioari buruz.
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Langabezia, bere erarik patologikoenean, lehen aipatu dugunez, eskari osoaren
gabeziari dagokio. Beste hitz batez adierazita, deflazioa ez dagokio inolako azterketa mikroekonomikori, ezta portaerazko inongo mekanismori edo eragileri ere.
Errenta banku-gordailu gisa eraturik dagoen munduan, altxorgintza ezinezkoa da
logikoki, eta kontsumitzailearen portaerak ez dauka zerikusirik eskariarekin. Izan
ere, ikuspuntu mikroekonomikotik esan litekeenaren kontra, eskari osoa ez du
determinatzen eragile ekonomikoek gastatu nahi duten errenta-kopuruak, baizik
eta globalki eskuragarri dagoen errenta-kopuruak. Azken bitartekari moduan, bankuek maileguz ematen dute maileguz jaso dutena. Are gehiago, partida bikoitzeko
kontabilitatearen arauen arabera, bankuek ezin dute maileguz eman beren bezeroek
gordailuturiko kopuru zehatza baino gehiago. Aktiboen eta pasiboen arteko beharrezko balantzeak erakusten du hori horrela dela. Hortik honako hau segitzen da:
eraturiko errentaren osotasuna banku-sisteman gordailutzen da, eta eskari baliokidea sorrarazten du, errentaren hasierako jabeen aldetik edo bankuek luzaturiko
maileguaz profitatzen direnengandik. Beraz, aurrezki mikroekonomikoek ez dute
sortzen inolako eskari makroekonomikoren murrizketarik. Horrek, kontzeptualki,
zaildu egiten du arazoa, ez baita bistakoa nola izan daitekeen eskari korrontea
eskaintza korrontea baino txikiagoa.
Produkzioak errenta sortzen badu eta errentaren osotasunak eskari osoa
sorrarazten badu, nola egon daiteke desberdintasun numerikoa eskaintza osoaren
eta eskari osoaren artean? Eta baldin eta eskari osoaren gabezia langabezia
patologikoaren ezaugarria bada, nola adieraz daiteke stagflazioa? Eskaintza osoaren
gaineko eskari osoaren gehitze gisa definituz gero inflazioa, gerta ote daiteke benetan, eskari osoa eskaintza osoa baino handiagoa eta txikiagoa izatea aldi berean?
Teorialari neoklasikoek, monetaristek eta keynesiarrek ez diote aurreko dilemari inolako erantzun egokirik eman. Inflazioak eta deflazioak, izatez, jatorri komuna daukate —kapital-metaketaren prozesu patologikoa—, zeinak elkarrekin
bateragarriak izatea lortzen baitu. Hala ere, horrek ez du esan nahi bi anomaliak
halabeharrez konkomitanteak direnik. Beraien jatorri komunak ez ditu kausa bakar
baten ondorio bizki egiten.
Inflazioa da gure sistema monetarioen disfuntzionaltasunaren lehenengo
anomalia. Mozkin inbertituen gordailu birberrituak sorturiko bikoiztasunak numerikoki eskari osoa gehitzen du, eta sisteman eskuragarri dagoen unitate monetario
bakoitzean erosteko ahalmenaren galera ekartzen du. Inflazioak anomalia bakarra
izaten segituko du, inbertsioak mozkingarria izaten irauten duen bitartean, hau da,
interes-tasa naturala merkatuko interes-tasa baino handiagoa den artean (Wicksell,
1898/1965). Hala ere, egoera hori behin-behinekoa da, kapital finkoaren amortizazioak gain-metaketaren prozesua eragiten baitu. Horrela, kapitala gero eta arinago
handitzen da; eta horrek nahitaez mozkinen eta kapitalen arteko ratioa gutxitzen du.
Ratio hori merkatuko interes- tasara hurbiltzen denean, enpresek beren mozkinen
osotasuna ondasun instrumentalen produkzioan inbertitzeari uzten diote. Kapitalean
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gehitze handiegia —zeinak beraren ordainketa ezinezko bilakatuko baitu— alboratzearren, enpresen multzoak here mozkinen parte bat kontsumo-ondasunen produkzioan inbertitzen du. Horrek ondasunen eskaintza osoa gehitzen du ondasunmerkatuan, eta aldatu gabe uzten du ondasunen erosketa finantzatzeko errenta
eskuragarria.
Zergatik da horrela? Azter dezagun. Produkzioak outputaren azken erosketarako behar den errenta sortzen du, alokairuen ordainketak aurretik existitzen den
errentaren gastua inplikatzen ez badu. Horixe da, hain zuzen ere, alokairuak mozkinetatik ordaintzen direnean gertatzen dena. Kasu horretan, alokairuak ordaintzeko gastaturiko errentak ezin du gehiago finantzatu ondasun-merkatuan eskatzen
diren kontsumo-ondasunen erosketa. Bestela esanda, banku-kontabilitatean departamentu finantzarioa eta kapitalaren departamentua bereizirik ez daudenean, errenta
nominal huts batek errenta erreala ordezkatzera darama inbertsioak. Kapital-metaketaren prozesuaren maila goiztiarrean gertatzen denean hori, gehitze nominalak
inflazioa baino ez du inplikatzen. Hala ere, geroagoko maila batean gertatzen bada,
kapital finkoko ondasunen produkzioa partzialki alokairu-ondasunen produkzioak
ordezkatzen duenean, gehitze nominala ez da gai eskaintza errealeko gehikuntzara
iristeko. Kontsumo-ondasun berrien erosketak erosketa-ahalmen positiboa behar
du, eta errenta erabat nominalak ez dauka ahalmen hori. Beraz, deflazioa kapitalmetaketaren prozesu patologikotik dator prozesu hori maila konkretu batera iristen
denean; egoera horretan, kapital finkoa ezin da gehiago hazi lehen handitutako
abiaduran. Kapitalaren gain-metaketa —eskari osoaren hedadura inflaziogilea
ezaugarritzen duena— eta kapital-metaketaren gutxitzea —eskaintza osoan gehikuntza deflaziogilea ezaugarritzen duena—, biak gertatzen dira, errentaren eta
kapitalaren bereizketa logikoa ez baita islatzen bankuetako kontabilitate-egituran.
Schmitten eskola kuantiko berriak "egiturazko" inflazio-analisia garatu du, eta
diruaren, errentaren eta kapitalaren kontzeptuak bereizi ditu. Kapital-metaketaren
prozesuak diru "hutseko" kopuru bat sorrarazten du eta, nahiz eta kapital finkoan
eraldatu, prozesu horretan, errentak merkatu finantzarioan eskuragarri egoten segitzen du.
Horrenbestez, inflazioa ez dagokio eragileen portaerari. Kontsumitzaileek,
inbertsiogileek, enpresek eta merkataritza-bankuek hartzen dituzten erabakiak
edozein direlarik, ezin diote inoiz inflazioari eragin. Unitate monetarioek beren ha-

sierako erosteko ahalmenaren parte bat galtzen badute, ez da eragileen erabakiak
ezegokiak izan direlako, baizik eta ordainketa batzuk gaizki sartu direlako gaur
egungo banku-sistemen kontabilitatean. Beraz, Banku Zentralen zeregina ez da
erabakiak kontrolatzea, merkataritza-bankuei diruaren, errentaren eta kapitalaren
ordainketa-sistema bat hornitzea baizik.
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Bestalde, moneta nazional bat dagokion output nazionalaren forma edo era
denez, ez da egokia "inportaturiko" inflazioaren bila abiatzea, kanpo-ondasunen
prezioen aldaketak direla-eta edo kanpoko truke-merkatuko debaluazioa dela-eta.
Kanpo-ondasunen eta kanpo-moneten ezein aldaketak ez dio eragiten moneta
nazionalaren eta output nazionalaren arteko erlazioari.
Inflazio "inportatuaren" kontzeptua argitzeko, nazioarteko transakzioek
induzitutako diruaren eta outputaren arteko erlazioaren aldaketari begiratu behar
zaio. Schmittek dioenez, esportazioak kanpoko dirutan ordaintzen diren bakoitzean
agertzen da barneko monetaren sorrera inflaziogilea, zeren, kanpo-moneta horren
erreserba-statusa dela -eta, herrialde esportatzaileen banku-sisteman aktibo gisa
sartuta baitago. Sistema monetarioaren egitura desegokia dela -eta, hemen ere agertzen da inflazioa. Izan ere, monetak ondasun errealak balira bezala asimilatu direnez
—aktibo positibo gisa hartu dira, era okerrean—, moneta horien ordain modura
barneko dirua sortzen da.
Beste aide batetik, 5. kapituluan ikusiko den bezala, kontsumitzailearen prezio-indizeak (arazo mikroekonomikoa) ez dauka zerikusirik inflazio makroekonomikoarekin. Modu berean, 6. kapituluan ikusiko da gehiegi luzaturiko kredituen
maileguek ere ez dutela eraginik inflazioan.
Moneta-alokairuen gehikuntzaren eta lan-indarraren lehiakortasunaren gehikuntzaren arteko desberdintasunarekin lotu dute autore batzuek inflazioa. Beste
batzuek, aldiz, enpresen eta langileen arteko errentaren banaketari lotu diote inflazioa. Schmittek argi frogatu duenez, Keynesi jarraituz, outputa alokairu-unitatetan
neurtzen da. Horrenbestez, analisi ekonomikoetan, lan-indarraren lehiakortasuna
edo produktibitatea ezin da neurtu langileen ordainketari begiratu gabe. Lan-indarraren produktibitatea eta diru-alokairuak, biak, errealitate berberari dagozkio.
Bcstalde, errentarcn banaketak ez dauka zerikusirik inllazioarekin (fenomeno
makroekonomikoa). Izan ere, eragileen arteko banaketa-gatazkak ezin du aldatu
errentaren kopurua. Horrenbestez, gatazka horrek ez du ukitzen eskari osoaren eta
eskaintza osoaren arteko erlazio makroekonomikoa (inflazioa definitzen duena),
erosteko ahalmen konkretu baten banaketari baitagokio.

Presio inflaziogileek produkzio-prozesuan daukate beren jatorria, ez jadanik
produzituriko ondasunen zirkulazioan. Ordezkapen-ondasunen —hau da, kapital
finkoaren amortizazioaren— produkzioa ikertu behar da inflazioaren kausak adierazteko.
Schmittek argitu bezala, anomalia inflaziogilea eta deflaziogilea bukatzeko,
halabeharrezkoa da erreforma monetarioa egitea kontabilitatean. Horretaz arituko
gara liburuxka honetan.
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Kapitulu hau bukatzeko, gaingiroki bada ere, zenbait puntu aztertuko ditugu
nazioarteko mailan fenomeno monetarioek daukaten eraginari buruz: nazioarteko
truke-tasen eta merkatu finantzarioen ezegonkortasuna, kanpo-zorraren zerbitzuen
karga eta zenbait gune monetariotan lortu nahi diren batasun monetarioen prozesuan dauden zailtasunak.
3.4. MUNDUKO DESORDENA MONETARIOA: NAZIOARTEKO KAPITAL
FINANTZARIO ESPEKULATZAILEA

Gaur egungo mundu-mailako sistema monetarioa 1944an Bretton Woods-en
martxan ezarritako sistematik dator. Herrialdeen arteko transakzioak dolarretan
(edo beste giltza-moneta batean) gauzatzen dira. Truke-tasak moneta nazional desberdinen prezio erlatiboen bidez definitzen dira (modu okerrean), beraien eskaintzen eta eskarien egokitzapenen bitartez.
Truke-tasen fluktuazioak adierazteko, eredu gehienen kontra, ekonomia-zientzia monetarioaren teoria kuantikoak argi azaltzen du truke-tasa horiek ez daudela
desordena monetario nazionalen, interes-tasen edo merkataritza-anomalien eta
anomalia finantzarioen menpe. Izan ere, kanpo-zorraren zerbitzuaren kasutik at
—oso berezia baita—, nazioarteko transakzioek herrialdeen arteko transakzioak
inplikatzen dituzte, kanpo-trukeko merkatuan oreka bermatzeko baldintza beharrezkoa eta nahikoa dena.
Kasu baterako, demagun herrialde konkretu bat, A, gainerako munduarekiko,
G, merkataritza-inportatzaile netoa dela.
Bi egoera desberdin dira posible. Baldin eta A herrialdea giltza-moneta duen
herrialdea bada, G-ren banku- sistema kreditatuz, A-ko diruko banku-gordailu batekin ordainduko dira A-ren inportazio netoak. A-ko banku-gordailuen gaineko eskaeren kanporako fluxu baliokideak orekatzen du ondasunen eta zerbitzuen barnerako fluxu netoa. G dirurako (GM) eskaria A diruaren terminoetan (AM), A-ren
merkataritza-inportazio netoa dela-eta, A-rako eskari baliokideak, G diruaren terminoetan, orekatzen du, zeinak truke-tasa aldatu gabe uzten baitu. Baldin eta AM
ez bada giltza-moneta bat, A herrialdeak bere inportazio netoak G dirutan ordaintzen ditu. Hori egin dezake bere erreserba ofizialez baliatuz edo G-tik mailegu bat
lortuz. Erreserba ofizialak beste helburu batzuetarako erabiltzen direnez —batez
ere inbertsiogile atzerritarrak aseguratzeko—, A-k bere merkataritza-inportazioak
ordaintzeko behar duen GM kopurua mailegu baten bidez lortzen du. Eskaera
finantzarioko kopuru baliokidea esportatuz lortzen da mailegua. G-tik lorturiko
kreditu netoa dela-eta, A-k zor bat jasaten du, zeina preseski beraren eskaera
finantzarioko salmenta netoaren emaitza baita. Lehen kasuan bezala, ondasun eta
7erhitni errealen erosketa netoa bono finantzarioko salmenta neto batek orekatzen
du; horrela, AM eta GM moneten artean ez da truke-tasaren inolako aldaketarik
egiten.
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A-ren merkataritza-esportazio netoen eta esportazio finantzarioen ordainketek
ondorio berberera daramate: transakzio bakoitzaren elkarrekikotasunak ez ditu
aldatzen truke-tasak. Hala ere, horrek ez du esan nahi nazioarteko ordainketak bide
logiko hutsean deskargatu direnik Goian aipaturiko lehengo kasuak egiaztatzen du
hori. Izan ere, merkataritza-inportazio netoak ordaintzearren, giltza-moneta duen
herrialdeak bere dirua bikoiztasun-prozesu batera behartzen du, zeinak nazioarteko kapital espekulatibo baten sorrerara baitarama. Rueff (1980) izan zen euromoneten (hobe xeno-moneten) analisia egin zuen lehenengo ekonomialaria, eta,
harrezkero, truke-tasako fluktuazio erratikoak adierazteko giltza dira xeno-monetak.
Labur ditzagun analisi horren urrats logikoak, azaletik bada ere. Erreserbamonetako A herrialdeak bere merkataritza-inportazio netoak ordaintzeak A-ko
banku-gordailuen gaineko eskaeren transferra inplikatzen dizkie G herrialde esportatzaileei. Partida bikoitzeko kontabilitateak erakusten duenez, A-n eraturiko errentaren inongo unitaterik ez zaio G-ri transferitzen. G-ko banku-sistemaren aktiboen
aldean sarturiko kredituak A-ko banku-gordailuen parte baten jabea G dela esan
nahi du. Gordailuak berak, hala ere, oraindik erabat presente daude A-ren bankusisteman. Horrenbestez, G-k irabazten duena A-n oraingoz eskuragarri irauten
duen gordailu bat da. Kontua da G-ko banku-sisteman sarturiko A-ko diru-kopurua
A-ren beraren gordailu korrespondentearekiko autonomo bilakatzen dela.
Rueffek azpimarratu duenez, A dirua bikoiztasunera beharturik dago; izan ere,
aldi berean da eskuragarria A-n eta atzerrian. A-n, banku-gordailuek definitzen
dute A-ren output korrontea; atzerrian inbertitutakoak, aldiz, ez dauka inongo objekturik edo inolako eduki errealik. Bikoiztasuna gertatzea ahalbidetuz eta bikoiztea hasierako banku-gordailuekiko autonomo bilakatzea ahalbidetuz, nazioarteko
ordainketen gaurko egiturak erabat espekulatiboa den kapitala eratzea ahalbidetzen
du. Produkzio errealarekin inolako loturarik gabe, kapital horrek merkatu espekulatiboa elikatzen du, non moneta nazionalak truke-objektu bihurtzen baitira eta
beraien truke-tasak zuzenki eskaintzaren eta eskariaren menpe baitaude. Ondasun
errealekin gertatzen den moduan, xeno-monetak erosi eta saldu egiten dira, beren
konturako; alta, ondasun errealekin gertatzen denaren aurka, moneten prezioa ez
dago lotuta beraien produkzio-kostuekin. Gainera, bikoizte hutsak direnez, xenomonetek ez daukate inongo produktu errealik barnean. Output nazionalarekiko
erlazio objektiborik izan ez arren, xeno-monetak truke-objektu autonomoak dira
truke-merkatu atzerritarrean. Horrenbestez, merkatu horren izaera espekulatiboa
eragiten duena ez da bertan gauzatzen den transakzio-mota —transakzio batzuk ez
dira batere espekulatiboak—, baizik eta bikoiztasun-prozesu patologikoari dagokion
merkatu horren existentzia bera, bikoiztasun horrek monetak ordainketa -medio
izatetik ordainketa-objektu izatera aldatzen baititu. Espekulazioa kapital espekulatiboaren efektua da eta ez berorren kausa; eta kapital espekulatiboa moneta-bikoiztasunaren emaitza zuzena da. Monetak truke-objektu bihurtu bezain laster, beraien
truke-tasak erosketen eta salmenten arabera aldatzen dira, eta aldaketa horietatik
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kapital-irabaziak lortu nahian sortzen da espekulazioa. Beraz, ez da harrigarria espekulazio-mota hori truke-tasen fluktuazioen kausarik nagusiena bihurtzea; fluktuazio
horiek, beren aldetik, espekulaziorako pizgarririk garrantzitsuena bilakatzen dira.
Ezin ote da gurpil zoro horretatik irten? Ezarri ote daiteke, azkenik, ordena
nazioartean? Schmitten teoria monetario kuantikoak emaitza horretara daraman
erreforma baten oinarriak hornitzen ditu. Bretton Woods-en, 1944an Keynesek
aurreikusi zuen moduan, Schmittek proposatutako aldaketak gaur egungo truketasa erlatiboen sistema truke-tasa absolutu eraldatzera jotzen du. Moneta batzuk
besteen kontra trukatzen diren sistema batetik, moneta bakoitza bere buruaren aurka
trukatzen den sistema batera igaro behar da. Horrela, A dirua G diruaren kontra
trukatzen den bakoitzean, G moneta, berehala, atzera trukatzen da A monetaren
aurka. Printzipio hori da banku-monetaren kontabilitatearen izaerarako eta diru
horren erabilera zirkularrerako egoki bakarra. Herrialdeen arteko merkataritzatransakzioei eta transakzio finantzarioei aplikatzen bazaie, bikoiztasuna alboratzen
da eta truke-tasen egonkortasuna bermatzen da. Horrenbestez, desordenatik ordenarako prozesuak nazioarteko transakzioek truke absolutuen bidez parte-hartzea
ahalbidetuko duen egitura baten beharra du. Hori egin daiteke Keynesen irakaspenari jarraituz: International Clearing Union delakoari segituz, hots, "Munduko
Banku" bat eratuz, nazioarteko moneta berri bat jaulkiz eta biak bitartekari monetario gisa eta konpentsazio-ganbara modura arituz.
Adibide gisa, ikus dezagun A herrialdeak egin behar duen merkataritza-inportazio neto baten ordainketa. Elkarrekiko trukearen printzipioa oinarrizkoa da diruaren erabilera zirkularra ziurtatzeko. Printzipio hori Munduko Banku berriari
aplikatu behar zaio, zeinak, konpentsazio-arauen arabera, A herrialdearen ordainketa gauzatu bailezake soilik baldin eta A herrialdeari G-tik, gainerako mundutik,
ordainketa baliokidea egiten bazaio. Gure etsenpluan, Munduko Banku berriak A
herrialdearen merkataritza-erosketa netoaren ordainketa gauzatu lezake soilik A-k
G-ri tituluen kopuru baliokidea saltzen dioenean. Munduko Banku berriak
jaulkiriko mundu-moneta berria erabiliko da aldi berean G-tik A-ra ondasun eta
zerbitzu errealak eramateko, eta A-tik G-ra eskabide finantzarioak.
Merkataritza-aktiboen eta aktibo finantzarioen arteko trukea mundu-moneta
berri baten erabilera zirkularraren bidez gauzatzen da, zeina, beste edozein bankumoneta bezala, bere jaulkipen-puntura bat-batean itzultzen baita. Mundu-moneta
berria zirkulu itxi batean erabiliz, sistema berriak A-ren monetaren eta G-ren monetaren arteko truke -tasa egonkorra bermatuko du. Izan ere, moneta nazional bakoitza here buruaren kontra trukatuko da, mundu-moneta berriaren bitartekaritzaren bidez.
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Mundu-moneta berria trukatu eta gero, eta A-ko merkataritza-inportazioak
ordaintzeko gastatu eta gero, A monetak bere hasierako era berrartuko du; truketransakzioen elkarrekikotasun perfektua kontuan izango da aldaketa horretan. Ondorio gisa, G-k esportaturiko ondasun eta zerbitzu errealen eta A-k esportatutako
tituluen artean ordezkatze bat gauzatuko da. Truke absolutuen bidez, G-k salduriko
ondasun eta zerbitzuak A diruaren eduki bihurtuko dira, eta A-k esportaturiko
tituluek G diruaren forma hartuko dute.
Horrela, transakzio bakoitzean molleta baten —mundu-moneta berriarennazioarteko transakzioen sistema berriak, erabilera zirkularraren bidez, ordainketa
erreala bermatuko du, eta mundu-moneta berri hori inoiz ez da azken ondasunaren
truke aldatuko. Gaur egungo truke erlatiboen tasa-sistemaren ordez, truke absolutuen tasa-sistema bat egongo da; moneta nazionalen bikoiztasuna ere alboratuko da
eta egonkortasun monetarioa bermatuko da.
3.5. KANPO-ZORRAREN ZERBITZUA: KANPO-ZORRA BETIKO ZORRA

Erreserba-monetarik gabeko herrialdeek kanpo-transakzioak ordaintzean agertzen
den kanpo-zorraren zama ere ikertu du Schmittek (2000a,b). Schmitten ondoriorik
garrantzitsuena hauxe da: herrialde zordunek, beren kanpo-zorra dela -eta, zorraren
interes netoaren kopurua birritan ordaintzen dute.
Hau ez da leku egokia kanpo-zorraren analisi sakona egiteko —ikus TobarArbulu, 2001—. Hala ere, esan dezagun ezen interes- tasaren zama ezin izanen
litzatekeela inoiz bikoiztu Keynesek nahi zuen plana —Plan for the Establishment
of an International Clearing Union delakoa (Keynes, 1980; Schmitt, 1988b)—
martxan jarriz gero; izan ere, plan horren arabera, moneta nazionalak homoge -neo
bihurtzen dira.
Banku-diruaren partida bikoitzeko izaerari dagokion nazioarteko ordainketen
sistema egoki bat ez edukitzeak gutxi garatutako herrialdeak behartzen ditu beren
kanpo-ordainketen medioak, hots, erreserba-monetak (gehienetan dolarrak) erostera. Ordainketak unilateralak direnean soilik dauka kostu positibo netoa ordainketamedioaren beraren erosketak; horixe da interes-ordainketen kasua. Definizioz, in.teres-ordainketak zama bikoitzean jaulkitako transferrak dira, zeren herrialde zordunek ordainketa erreal bati eta ordainketa monetario bati, biei, egin behar baitiete
aurre. Izan ere, lehendabizi, beren output nazionalaren parte bat herrialde hartzekodunei transferitzen diete. Gainera, beren erreserben parte baliokide bat eman
behar dute. Ordainketa "erreala" erabat legitimoa da —hartzekodunek beren hasierako inbertsioak sorturiko errentaren banaketan parte hartzeko eskubidea dauka—,
bigarren ordainketa, ordea, kaltegarria da oso.
Gaur egungo nazioarteko ordainketen sisteman ez dago gaizki herrialde
zordunek beren hartzekodunei ordaintzea merkataritza-esportazio neto baten bidez;
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gaizki dago, ordea, errenta nazionalaren kopuru positibo baten transfer unilateralak
sortutako kostua ere berek estali behar izatea. Giltza-moneta atzerritar baten bidez
ordaintzera beharturik egonda, gutxi garatutako herriek beren errenta nazionalari
dagokion galera alboratzea soilik lortzen dute, eta beren erreserba ofizialen gutxitze baliokidea jasatera behartzen dira edo beren kanpo -zorra gehitzea onartu
behar dute. Oro har, x interes-unitateko ordainketak 2x unitate kostatzen zaizkie
herrialde ez-garatuei: bi bider haien hartzekodunei zor zaien kopurua. Izan ere, bigarren ordainketa ez da hartzekodunen onurarako, beraien herrien onurarako baizik,
herriak osotasun gisa hartuta, multzo moduan, nazio monetario legez kontsideratuz.
Horrek esan nahi du herrialdeen arteko interes-ordainketa maila makroekonomikoan soilik uler daitekeela.
Ikuspuntu mikroekonomikotik, interes-ordainketak zordunengandik hartzekodunenganako errenta-transferra definitzen du. Horixe da, hain zuzen ere, herrialde
konkretu baten barruan interesa ordaintzen denean gertatzen dena. Gauzak erabat
aldatzen dira ordainketak mugen gainetik egiten direnean. Kasu horretan, zordunen
eta hartzekodunen arteko errenta-transferra ezin da gauzatu barneko monetak
konbertsio monetario baten bidez moneta atzerritarretara aldatzen ez badira. Are
sinpleagoa, herrialde zordunak —egoiliarrek hartzekodun atzerritarrei interesak
ordaindu behar dizkiete— kanpo-trukeko kopuru baliokidea ematen du, hots, merkataritza-esportazio netotik datorren kopurua. Egia da hasierako inbertsio atzerritanak A herri zordunean sorturiko errentaren parte bat G herrialde hartzekodunari
zor diola. Baina ez da zuzena esatea output nazionalaren parteaz gain atzerrimonetaren kopuru baliokidea ere ordaindu behar diola A-k G-ri. Bere esportazioetatik deribaturiko kanpo-irabazien parte bat G-ri transferitzen zaionez gero, A-k
uko egin beharko lioke bigarren ordainketari. Hori gertatzen ez baldin bada, zergatik da? Gaur egungo nazioarteko ordainketen sistemak ez duelako onartzen A-ko
egoiliar zordunek ordaintzean beren herrialdeak egindako ordainketan, kostu
libreko konbertsioa gauzatzea.
Maila makroekonomikoan daude gaizki gauzak. Egoiliar zordunek behin
ordaintzen dute, behar den moduan, baina haien herrialdea beharturik dago bigarren aldiz ordaintzera, zeren aldebakarreko interes-transferrak "putzu monetarioa"
sortzen baitu A-ko ekonomian. G-ren onurarako, A-ren aldebakarreko transferraren ondorioa ondokoa da: A-ren merkataritza-esportazioen zati baliokidea G-ri
libreki ematea. Horrenbestez, A-ko egoiliar zordunek egindako interes-ordainketak
A-ko merkataritza-esportazioen ez-ordainketa bat dakar, zeina A-ko erreserba
ofizialetan gutxitze baliokide batek orekatu behar baitu. Kanpo-zorraren zerbitzuaxen bigarren zama hori berehala gehitzen zaio interes-ordainketa errealari —G-ri
A-ren output nazionalaren zatiaren transfer librea—, eta A herrialdeak eta bertako
egoiliarrek jasaten duten zama osoa bikoiztu egiten da. Berriz ere, ordainketa
errealak galarazi egiten du esportazioek berez dakarten A-ren erreserba ofizialen
gehitzea. Interes-ordainketa monetarioak, aldiz, esportazioen bigarren neurria
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sortzen du: G-k ez du ordaintzen hori, eta defizit monetarioa sortzen du. Orduan,
A-ren erreserba ofizialen gutxitzeak estaltzen du defizit hori.
Egoiliar zordunen ordainketa izanen balitz kanpo-zorraren zerbitzuak behar
duen ordainketa bakarra, A herrialdeak bitartekari soil gisa jardungo luke. A herrialdeak here egoiliarrek gastaturiko barneko errenta eskuratuko luke eta hartzekodun atzerritarrei errenta baliokidea transferituko lioke. Kasu horretan, ez luke
kosturik izango barne-moneta atzerri-moneta bihurtzeak, eta interes-ordainketaren
karga bakarra G herrialdeko hartzekodunei ordaintzeko behar diren merkataritzaesportazioak izanen lirateke.
Herrialde bakoitzak erreforma bana gauzatu ezean, interes-ordainketak
A-rentzako zama bakarra eragingo luke, soilik baldin eta nazioarteko konpentsaziosistema batek ahalbidetuko balu herrialdeak beren barneko moneten bihurtze libretik profitatzea. Bestela esanda, interes-ordainketa normala izanen litzateke, baldin
eta herrialdeen arteko transakzioen sistema batean integraturik balego. 1944an,
jadanik, Keynesek gogoratu zuenez (Keynes, 1980), horrelako sistemak ez ditu
transakzioak murriztuko. Aitzitik, horren helburua egitura monetarioa hornitzea
da, nazioarteko ordainketak egokiro gauzatu daitezen, inolako istilu monetariorik
sortu gabe; hau da, truke-tasen fluktuaziorik sortu gabe eta kanpo-zorraren interes
gehituak birritan ordaintzera behartu gabe herrialde zordunak.
Schmitten teoria monetario berriak zehatz aztertzen du nola eratu beharko litzatekeen eta zein aldaketa egin beharko liratekeen nazioarteko ordainketen sisteman,
aipaturiko emaitza horiek lortzeko. Are garrantzitsuagoa dena, analisi kuantikoak
ebazpen praktiko bat proposatzen du kanpo-zorraren zerbitzuaren bigarren zamatik
babesteko herrialdeak (ikus Schmitt eta Cencini, 1991; Tobar-Arbulu, 2001). Praktika hori martxan jarriko balitz, kanpo-zorraren zerbitzua ordainketa bakar batera
murriztuko luke ebazpenak; horrela, berauek beren hartzekodunei ordaindutako interesaren irabazi baliokidea emango liekete herrialde zordunei. Kasu baterako,
1988an, Mexikok 12.589 milioi dolar aurreztuko zituzkeen, Argentinak 8.976 milioi
dolar eta Brasilek 12.446 milioi dolar. Herrialde horietako bakoitzak kopuru eskuragarri bat edukiko zukeen, kanpo-zorraren zerbitzuaren "zulo beltzean" galdu
dena, alegia.
Gaur egungo nazioarteko ordainketen "ez-sisteman" herrialde zordunek galtzen duten erreserba ofizialen gutxitze ez-justifikatua beraien interes-ordainketen
baliokidea da (Schmitt, 2000a,b), eta galtze horrek neurtzen du herrialde horien
Altxor Publikoek jasaten duten galera. Schmittek proposaturiko erreformaren ildotik jarraituz gero, galera horiek betiko alboratuko lirateke. Gaur egungo sisteman,
aldiz, kanpo-zorra betiko zor bihurtzen da.

Inflazioaren aurka: bankugintza berriaren jarduerak

46

3.6. EUROPAKO MONETA BATASUNARENAJEAK

Hemen aipatuko dena moneta nazional desberdinen artean eratu nahi den edozein
gune monetariori aplika dakioke, edozein area monetario homogeneotan erabil
daiteke, betiere nazio monetario desberdinen subiranotasun monetarioa gordeko
litzateke.
Truke-tasen fluktuazio erratikoak zirela-eta, 1992an Europako Moneta Sistemak porrot egin zuenez, EBko estatuek, beren subiranotasun monetarioari uko
eginez, Maastricht-eko Itunaren bitartez, egonkortasun monetarioa lortu nahi izan
zuten. 2002an, euroa benetan ezarri zen martxan Europar Batasunean (EB).
Bistakoa da moneta bakar batek moneta nazional ezberdinak ordezkatzen baditu, beren arteko truke-tasak deuseztatzen dituela eta moneten arteko fluktuazioak
alboratzen dituela. Dena den, honako hau, frogatu behar da:
(i)

subiranotasun monetarioari uko egitearen efektu negatiboak truke-tasak
deuseztatzearen abantailak baino txikiagoak direla; eta
(ii) truke-tasen egonkortasuna ezin dela lortu nazioek beren moneta nazionalak erabiltzeari uko egiten ez badiote.
Ikus ditzagun bi puntu horiek. Jakina denez, Maastrichteko konbergentziairizpide kaltegarriek gidatu dute gaur egungo Europako Moneta Batasunaren eraikuntza. Euroa martxan jarri zenetik, dolarrarekiko etengabeko gorabeherak ezagutu
ditu. Euroaren gaineko espekulazioaren emaitza gisa ikusi dira gorabeherak, eta ez
euroaren beraren ahuleziaren ondorio modura. Kasu berezi bat aipatzearren, 2003ko
maiatzean, euroa gora joan zen dolarrarekiko trukean, eta europar ekonomia, alemaniar ekonomiarekin batera, behera joan zen. Zertan zetzan paradoxa hori?
Ez da kontuan hartu, batasun monetarioak kapital-fluxu erabat libreak ekarriko dituela. Arraro samarra dirudi; izan ere, europar integrazioaren helburu nagusienetako bat —baita moneta-batasunari buruzko itunak agertu baino lehen ere—
kapital-fluxuak libreak izatea izan da. Hala ere, analisi monetarioak frogatzen du
moneta bakar baten "esparru" monetarioaren barman bakarrik dela librea kapitala
zirkulatzeko. Hau da, subiranotasun monetarioak ahalbidetzen du kapitala libreki
mugitzea muga nazionalen barrean, baina galarazi egiten dio herrialde batetik bestera "ihes egitea". Partida bikoitzeko kontabilitatearen ondorio zuzena da emaitza
harrigarri hori.
Bankuek jaulkitzen dute dirua, eta bat-batean atzera itzultzen da ordainketa bat
gauzatzen den bakoitzean. Hortik segitzen da ezen produkzioaren bidez sorturiko
errenta osoa, halabeharrez, output nazionala "monetizatzen" duten (barneko)
bankuetan gordailutzen dela. Errentatik eratortzen denez, kapitala ere banku-gordailu bat da. Ezin da transferitu herrialde konkretu batean eraturiko banku-gordailuen kopuru osoa beste herrialde batera. Kapital-ihesa herrialdeen arteko
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kapital-transfer modura hartu izan da beti; izan ere, eragileek askatasuna dute bankuei agintzeko beren erbesteko gordailuak transferi ditzatela. Orduan, esan liteke
inongo zentimok ezin duela alde egin berori sortu duen banku-sistematik?
Erantzuna banku-diruaren izaerari dagokio. Diru-errenta2 banku-gordailu gisa
definitzen bada, logikoki ezinezkoa da banku-sistematik ateratzea eta beste banku
batera transferitzea. Zer gertatzen da, orduan, eragile batek bere bankuari bere
erbesteko kapitala transferitzeko eskatzen dionean? "Transfer" hitzak inplikatzen
duenaren kontra, ezein kapital ez da irteten here jatorrizko herrialdetik. Gure eragilearen kontua zordundu egiten du here bankuak, B-k, eta, trukean, eragileari
beste herrialde batean eraturiko banku-gordailu baten jabegoa ematen dio. Hasierako kapitalak B bankuan erabat gordailututa irauten du, eta erbestean gordailuturiko kapital atzerritar baten gaineko eskaerarekin trukatzen da. Horixe da kapitalihesaren kasuan gertatzen dena. Esaerak dioenaren aurka, herrialdeak ez du galtzen
inolako kapital nazionalik, egoiliarrek beren kapitalak beste herrialde batera transferitu arren.
Horrek ez du esan nahi inongo galerarik jasaten ez denik, esate baterako autoritate fiskalen aldetik. Izan ere, egoiliarrak arrakastatsuak badira kapitalak ezkutatzean, zerga-biltzailea jabetu gabe, bistakoa denez, egoiliarrek kalte egiten diote
herrialdearen barne-aurrekontuari. Hala ere, kapitalak ez dira irteten gordailuturik
dauden banku-sistematik. Estatuarentzat galdurik, kapital horiek eskuragarri daude
banku- sistema nazionalaren barruan.
Kapital-ihesaren analisi horren inplikazioak harantzago doaz. Badirudi, muga
nazionalak kapital-mugimenduen kontrako barrera eraginkorrak direla, baldin eta
subiranotasun monetarioan oinarritzen badira. Subiranotasun monetarioa ukatzen
denean, "espazio" monetario berri bat sortzen da, eta kapitala eskualde batetik bestera aske mugi daiteke. Europako Moneta Batasunak emaitza hori ekarriko du:
Hegoaldetik lparraldera.kapitalak masiboki mugitzeko aukera izango da, eta horrek
langabeziaren arriskua areagotuko du Europako Hegoaldean. Europako Iparraldeko
konkurrentziadunen maila berean ezarrita, Europako Hegoaldeko enpresak ez dira
gai izanen metatutako beren kapitalen kostu handiagoari aurre egiteko, eta beste
enpresa batzuekin batu beharko dira, edo, bestela, itxi egin beharko dute. Fiat, Seat
edo Renault enpresa handiak esaterako, segur aski, beren konkurrentziadun alemaniarrek bereganatuko dituzte, eta horren ondorioz, langabezia sortuko da Hegoaldean.
Kontua da, ekonomia nazionalen arteko desberdintasun ekonomiko garrantzitsuei esker, azken hogei urteetan, Europa barman, kapital-metaketaren prozesuak kostu ezberdinak izan dituela. Orain, horrela metaturiko kapitalak fruitua
emanen du bera eratu zen herrialdearen arabera. Europako Moneta Batasuna lortu
2. Dirua eta diru-errenta bereizten ditugu: moneta eta errenta esateko beste modu bat da.
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eta gero, Europako Hegoaldeko enpresek jasango duten mozkin- tasaren gutxitzeak
enpresak berak jarriko ditu arriskuan, eta behartuko ditu produkzio-kostuak erabat
gutxitzera. Europako Moneta Batasuna beste modu batez gauzatu izan balitz ez
ziratekeen azaldu behar horrelako arazoak. Hala ere, Europako Moneta Batasunak
ezin izanen ditu kitatu aurretik enpresek bereganaturiko zorrak, ezta beraien interes-zorrak zuritu ere. Kapital-metaketaren prozesu nazionaletako desberdintasunak
hartu behar izan dira kontuan, eta ez dirudi gaur egungo Europako Moneta Batasuna biderik onena denik hori horrela izan dadin.
Izan ere, truke -tasen egonkortasunera irits daiteke, moneta nazionalen ordez
moneta bakarra, euroa, ezarri gabe, subiranotasun monetarioari eutsiz. Bide
horretan, Schmittek (1988a) argi plazaratu zituen zenbait irizpide eta betekizun
Europako Batasuna lortzeko, nazio monetario bakoitzak bere subiranotasun monetarioari uko egin gabe. Erreforma monetarioari buruzko Keynesen plana oso
aplikagarria da hemen. EBko herrialdeek batasun monetarioaren bidez lortu nahi
duten helburu berbera lor daiteke beste modu batera (Schmitt, 1998a), langabeziari
dagozkion ondorio dramatikoak izateko inolako arriskurik gabe. Egonkortasun
monetarioa bermatzeko, nahikoa izanen litzateke Europako Banku Zentralari eskatzea euroa kideak diren herrialdeen artean erabiltzeko eta Europako Konpentsazio
Ganbara modura aritzeko. Izan ere, Europak bere herrialde kideen artean truke ekonomikoak hobetuko zituen sistema bat praktikan jartzeko aukera handia izan du,
eta oraindik badu, herrialde bakoitzari aukera emanez politika monetario eta politika
fiskal egokiak erabiltzeko, herrialdeen arteko konbergentzia ekonomikoa modurik
onenean segurtatzeko.
Europako Banku Zentrala jadanik existitzen da. Arazoa da Banku Zentral hori
beste modu batera eratu behar dela. Erraza da Banku Zentrala beste modu batera
antolatzea, Keynesek (1980) bere Nazioarteko Konpentsazio Ganbararako nahi zuen
zeregina banku horrek gauza dezan. Nahiko ezagunak dira konpentsazio-printzipioak. Espero dezagun arrazoia nagusitzea Europan, langabeziaren gorakada gogorrik izan ez dadin 3 . Gaur egungo irrazionaltasun ekonomikoak jarraitzen badu,
"paradoxa" ekonomikoen menpe (euroa gora, europar ekonomia behera) bizitzen
jarraituko dugu.
3. 2002an, jadanik, ezarri zen euroa praktikan. Keynesen plana (Keynes, 1980) hobetzen duen
Schmitten plana (Schmitt 1985a, 1987, 1988a, 1988b) hutsean geratu da. Orain inoiz baino gehiago
egin behar zaio aurre langabeziari. Kasu baterako, Alemania krisian sartu zen 2003ko maiatzaren
15ean, eta, une hartan, euroa inoizko punturik gorenean egon zen dolarrarekiko trukean. 1999ko
urtarrilaren lean 1,1789 dolarreko balioarekin sortu zuten euroa, eta harrezkero, ez du truke-balio hori
izan. Dena den, 2003ko maiatzaren 27an 1,1934 dolarreko balioa izan zuen; bizitzako baliorik
merkeena 0'8225 dolar, 2000ko urrian; eta benetan martxan jarri eta gero 0,8578 dolar balio izan
zuen 2002ko urtarrilaren 18an. Nola ulertzen dira aldrebeskeria horiek? 2003ko maiatzean euroa gora
joan zen, eta europar ekonomia, alemaniar ekonomiarekin batera, behera. Euroaren gaineko espekulazioaren bidez, eta goian aipatutako europar konbergentziaren ajeen bidez bakarrik uler daiteke
paradoxa hori.
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3.7. EUROPAR BATASUNAREN HEDATZEA 4

Jakina denez, 2003an Europar Batasunean sartzeko zenbait herrialde zeuden,
Erdialdeko Europakoak eta Ekialdeko Europakoak 5 . Horretarako bi bide zeuden:
"ofiziala" dei zitekeena; eta, Keynesi jarraituz (1980) eta Schmitten lanak (1985a,
1988) kontuan izanda, Rossi-k (2002) proposatutakoa.
Izan ere, irizpide ofizialei segituz, herrialde horiek langabezia jasango zuten,
eta ez zuten hazkunde ekonomikorik izango, Maastricht-eko Akordioari jarraituz
Europar Batasuneko hainbat herrialdek jasan zuten moduan. Oraingoan, aldiz,
indarrean zegoen ituna Amsterdamgo Ituna zen.

Herrialde horien datu makroekonomikoak urrun zeuden bide ofizialak eskatzen zituen irizpide makroekonomikoetatik (Rossi, 2002). Beraz, herrialde hautagaiek aparteko ahaleginak egin beharko zituzten beren aldagai makroekonomikoak
Europar Batasunekoekin bat joateko, eta epe laburrean egin beharko zuten, urte
gutxiren barman hain zuzen ere. Herrialde horiek ez zuten izanen eskuragarri inolako politika monetariorik —beraiena maila nazionaletik batasun monetarioko
mailara igaroko baitzen—. Beraz, beraien desorekak zuzentzeko, politika fiskalera
jo beharko zuten; baina Europar Batasuneko jasangarritasunezko irizpideek murriztuko zuten politika fiskal berria. Arestis-ek et al. (2001) akordio horien ondorio
desorekatzaileak erakutsi zituzten.
Herrialde gehienak ekonomia txiki irekiak ziren, Europar Batasunarekiko
lotura sendoak zituztenak. Horrenbestez, herrialde hautagaiek euroaren aurkako
beren trukeak egonkortzeko interes handia zuten. Hori zela-eta, Rossi-k (2002)
beste bide bat proposatu zuen. Aukera horrek bi arlo konbinatzen zituen: alde
batetik, truke- tasaren egonkortasuna, eta, bestetik, denboran zehar —kasu, urtean
behin— herrialde horiek erabaki subirano baten bidez egokia den truke -tasa
aukeratzeak eskaintzen duen malgutasuna.
Bundesbank-ek berak azpimarratzen zuenez (2001, 24. or.), truke- tasaren
malgutasuna beharrezkoa zen herrialde horien egokitze-prozesua aurrera eramateko. Rossi-ren proposamena Bundesbank-en eskari horrekin bat zetorren. Beste
alde batetik, Davidson-ek erakutsi duenez (1992-3, 170. or.), sistemaren aldaketa
truke -tasa nominalekin hasi behar da, dauden merkataritza-erlazioei atxikitzeko.

4. 3.7. puntu hau 2003an idatzi zen. Historiak aurrera egin du. Eta irakurleak ikus dezakeen
moduan, oso gutxi ikasi dugu Rossi-k (2002) proposaturiko bidetik. Ikasiko ote dugu hemendik
aurrera?
5. Hona hemen batzuk: Txipre, Txekiar Errepublika, Estonia, Hungaria, Polonia, Eslovenia,
Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Turkia, Errumania eta Eslovakiar Errepublika.
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Beraz, Rossi -ren proposamena indarrean jartzeko kostuak minimoak ziren;
parte hartzen zuten Banku Zentralek behar zuten softwarearen kostuak baino ez
ziren izango.
Hona hemen bide berri horren ezaugarri nagusiak:
(i) Eraso espekulatzaileekin bukatzeko, herrialde hautagaiek beren ordainketa-sistemen egiturazko erreforma monetarioa jarri behar zuten martxan. Atzerritar truke-merkatuan zegoen ezegonkortasunak zituen ondorio desorekatzaileak alboratzen zituen erreforma horrek.
(ii) Erreforma hori partida bikoitzeko kontabilitatean oinarritzen zen, herrialde hautagaiaren eta Europar Batasunaren arteko ordainketak erregistratzeko (Keynesek 1944an nahi zuen International Clearing Union
delakoaren antzera).
(iii) Nazioarteko ordainketa-elkarte berri hori, Rossi -ri jarraituz, "Europar
Kitatze Eragilea" (EKA) dei daiteke. EKA horrek unitate monetario berezi bat sortuko zuen, euroa*; moneta horren bitartez herrialde hautagaien
eta Batasuneko herrialdeen arteko transakzio monetarioak gauzatuko
ziren. Ordura arte, 2003ra arte hain zuzen, Europar Batasunaren eta henialde hautagaienen arteko merkataritza dolarretan gauzatu zen. Orduan
euroa nazioarteko monetaren rola hartzen ari zen. Herrialde hautagaiek
atzerritar transakzioak "eurotan*" kontabiliza zitzaketen EKAren kontuen bidez; Banku Zentraleko kontabilitatea zen arazo bakana.
(iv) Henialde hautagaiek fondoen transfer elektronikoko (FTE) sistema bat
eratu behar zuten Europar Batasunarekiko eta gainerako munduarekiko
beren nazioarteko transakzioen azken kitatzea ahalbidetzeko.
(v) Azken ordainketaren kontzeptua da, ongi funtzionatzeko, ordainketasistema modernoaren giltza. Honenbestez, bankuen arteko transakzioen
kitatzeak Banku Zentraleko dirutan egiten dira, azken kitatzea lortzeko
bide bakarra delako. Bankugintza modernoa oso hierarkikoa da eta
ziurtatzen du finantza-erakundeek jaulkitako zor-onarpenak ezin direla
kitatu beste zor batekin. Izan ere, horrela gertatuko balitz, ordainketa
behin-behinekoa izanen litzateke, azkenean ordainduaren eta ordaintzailearen artean bitartekari gisa jarduten duen goragoko erakunde batek
zor-onarpen hori onartu beharko luke.
,(vi) EKA delakoan integratzeanen, Europar Kitatze Sistemak FTEko sistema
multilateralen kudeaketa izan beharko zuen kontuan. Praktikan, herrialde hautagai bakoitzean 2003an existitzen zen bi mailako bankugintzaegiturari beste maila "supranazional" bat gehitu beharko zitzaion,
nazioarteko transakzioen azken kitatzea ahalbidetzeko.
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Ordainketa- sistema ondoko printzipioetan oinarritu beharko zen. Sistema hori
Davidson-ek (1992-3) proposatutakoaren antzekoa zen, Europar Batasunaren eta
herrialde hautagaien arteko arlo monetario homogeneoa sortzeko, subiranotasun
monetario nazionalak alboratzen ez dituena:
(a) Moneta bakoitzaren eta "euroaren*" arteko truke -tasa herrialde konkretuak ezartzen du. Truke hori, kasu, urtean behin alda eta egoki daiteke.
Hasierako truke -tasa herrialde hautagaien moneten eta euroaren artean
dagoen truke-tasako egiturari egoki dakioke, kitatze- sistema berri baterako trantsizioko kontratuen jarraipena bermatzearren.
(b) Bankukoak ez diren eragileen arteko kitatzeek herrialdearen legislazioak
ahalbidetzen duen edozein moneta nazionaletan gauzatzen segitzen dute.
Beraz, jende arruntarentzat ez dago inolako aldaketarik bankuetarako
jendeak zuzen ditzakeen ordainketa-aginduen ondorioetan. Halaber,
herrialde bereko bankuen arteko kitatzeak ez dira aldatu behar: jadanik
Banku Zentral nazionalak, kitatze-eragile gisa arituz, bideratzen ditu
kitatze horiek, bankuek Banku Zentralarekiko dauzkaten kitatze-kontuetan Banku Zentraleko dirutan sartzen dituzten heinean.
(c) "Euroa*" maila supranazionalean, bankuen arteko diru elektronikoa da.
EKA delakoak jaulkia da herrialde hautagaien Banku Zentralen erlazio
materialetan erabiltzeko, atzerritar transakzioetan Banku Zentralak inplikatuta dauden bakoitzean. "Euro *" izendaturiko inongo billeterik eta
txanponik ez dago. Izan ere, nazioarteko unitate monetario hori soilik
existitzen da EKA delakoan parte hartzen duten Banku Zentralen kontabilitate bereziaren barman. EKA delakoan, Banku Zentral nazionalek
daukaten kontuen kitatzean dagoen sarrera bikoitz hutseko era dauka
nazioarteko unitate monetario berezi horrek.
(d) Sistema hori itxia da eta, herrialde batean "eurotan*" dauden gordailuek
halabeharrez "eurotan*" berdintzen dituzte beste herrialde baten zorrak;
horrenbestez, ez dago inolako kitatze-arriskurik Banku Zentral partehartzaileentzat, ezta EKA delakoarentzat ere; onartzen baldin bada zorpeko sistema bat existitzen dela, eta nazioarteko transakzioen azken
kitatzea finantzatu beharra daukaten herrialdeei EKAn balantze positibo
eskuragarriak hornitzen dizkiela aipatutako sistemak.
(e) EKA delakoak finantza-bitártekari gisa ere funtziona dezake, defizitdun
herrialdeei superabitdun herrialdeek aurrezturiko kopuruak maileguz
emateko, "eurokó*" gordailuen eran.
Beraz, herrialde hautagai bakoitza gai izango zen, bere barneko ekonomiari
zegokion abiaduran, politika ekonomikorik egokienak indarrean jartzeko, eta langabezia eta hazkunderik eza alboratzeko.
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Ikuspegi berri horrek nazioarteko standard monetarioa, "euro *" izenekoa
behar zuen Europar Batasunean sartzeko, Amsterdamgo irizpideei kasurik egin
gabe. Europar Kitatze-Eragilea (EKA), partida bikoitzeko kontabilitate gisako
erakundea berau, Europar Batasunaren eta herrialde hautagai baten arteko nazioarteko transakzioen azken kitatzearen erantzungilea izango zen.
Herrialde bakoitza gai izango zen "euroaren*" kontra bere monetaren truketasa ezartzeko, eta bera aldatzeko (urtean behin, kasu) baldin eta definitutako
oreka -tasa jakin baten gainetik edo azpitik egonez gero. Herrialde hautagaiek beren
truke -tasa "zuzena" aukeratuko zuten, europar truke- tasaren mekanismoan sartzeko
(hau da, euroaren tasa zentralaren inguruan sartzeko), eta beren moneta nazionala
uzteko, hots, euroari eusteko, beren ekonomiek Amsterdamgo irizpideak betetzen
zituzten heinean.
Kontua hauxe da: ikuspuntu horrek ez zuela behartzen moneta nazionalak
nahitaez eta berehala uztera, euroaren arloan sartzeko. Aitzitik, trantsizioa egon
zitekeen ekonomia bakoitzaren baldintzen arabera. Horixe da, hain zuzen ere,
aspalditik Schmittek (1988a), beste testuinguru batean, irakatsi ziguna.

4. Inflazioa: Keynesen irakaspenak

Jadanik ukitu dugu gai hau aurreko Ian batean (Tobar-Arbulu, 1999a, 7. Kapitulua). Esan ditzagun bi hitz orain.
(i) Eskaintza osoaren (p) eta eskari osoaren (q) arteko erlazioa identitatea
da.
(ii) Identitatearen barruan q p baino handiagoa izan daiteke (inflazioa) edo p
q baino handiagoa (langabezia eta deflazioa); biak batera ere egon
daitezke (stagflazioa).
(iii) Identitate hori iraunkorra da denboran zehar.
Makroekonomian, moneta-teoria berrian, p eta q magnitude monetarioak dira:
(a) Monetarioa da eskaintza, produkzio-faktoreen ordainketak definitzen du
eta.
(b) Monetarioa da eskaria, produkzio-faktoreek ez baitute bereganatzen
zuzenki outputa era fisikoan; output monetarioa jasotzen dute, errenta
gisa.
(c) Eskaintza bat-batean eskaria da, errenten ordainketak eragileei output
berriaren jabetza ematen baitie. Errenten tituludunak outputaren jabeak
izateak egiaztatzen du identitatea.
Moneta eta output fisikoa ez dira ondasun desberdinak. Aitzitik, moneta eta
outputa batera sortzen dira produkzioan. Produkzio-faktoreek bereganatzen dute
outputa monetaren bidez. Errentaren tituluduna da, beraz, output fisikoaren jabea.
Gogora dezagun eskaintza/eskari identitatearen esanahi zehatza:
(a) p eskaintza outputa monetatan produkzio-faktoreei ematen zaieneko
eragiketa da; eta
(b) q eskaria eragiketa berbera da, outputa bat-batean, monetatan, produkzio-faktoreetara iristen baita.
Enpresek output berriaren zati bat bereganatuko ez balute, sorturiko errentek
familietan iraunen lukete azken kontsumo-ondasunek saldu eta erosi arte. Hala ere,
enpresek output korrontearen zati positibo bat "irabazten" dute. Outputaren zati
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hori familiei kentzen zaie; are gehiago, monetatan kentzen da. Enpresek irabazitako outputaren zatia, p r , beraiek erositakoa da: p r ; beraz, errenta monetarioko gastu
baten bidez lortutakoa da.
Enpresetara itzultzen den output berriaren zatia enpresek berek erosten dute
familiei egindako errenta-ordainketaren bidez. Horrela, p r zatia gutxitu zaionez
gero, p eskaintza, q eskariarekin parekatzen da, zeina p bezalakoa den, eta ez q-p r
bezalakoa.
Schmittek (1985b), Keynesen bi lan garrantzitsuak (A Treatise on Money eta
The General Theory of Employment, Interest and Money) interpretatuz frogatu

duen bezala, q eskari osoa p eskaintza osoa baino handiagoa baldin bada, bi ohar
garrantzitsu nahikoak dira honako hau adierazteko: nahiz eta diferentzia egon,
identitateak produkzio-faktoreen ordainketen fluxuan irauten du eta etengabeki
dirau, harik eta output nazionalaren azken erosketa gauzatu arte.
Produkzio-faktoreen ordainketen sormenak bat-batean p-ren (ekonomiaren sektore guztietan eskainitako outputa) eta q-ren (ekonomiaren
sektore guztietatik datorren output eskatua) identitatea definitzen ditu.
Identitateak adierazten du outputaren osotasunak produkzio-faktoreen
ordainketa monetarioa eragiten duela; produkzio-faktoreek outputa
monetatan dute, hau da, errenta nazionala irudikatzen dute.
(ii) Output korrontearen zati bat, p r , monetatik kentzen da enpresek metaturiko kapital finkoari gehitzeko. Horrela, q-ren balioa gutxitzen da, baina,
moneta-unitatetan definitzen denez, q osorik dago. Zehazki, q delakoa p
baino handiagoa da, baina soilik p-ren zati kontsumigarriaren kopuruan.
Baturaren orokortasuna, q, beharrezkoa da familiek bereganatzen duten
p-ren zatirako.
Ondorioz, inflazioa eskari osoaren balio numerikoaren eta balio errealaren
(erosteko ahalmena) arteko diferentzia positiboa da. Familiek q dutenean q-ren zati
bat (p — p r) soilik bereganatzen dute. "Inflazio-mozkina" nulua denean, inflazioa
desagertu egiten da, eta familiek output nazionalaren osotasuna eskuratzen dute,
aurrezturiko eta inbertituriko partea barne. Baina inflazioa positiboa edo nulua
izanik, eskari osoak beti berdintzen du eskaintza osoa. Bi kasuen arteko diferentzia
hauxe da: familiek erosten dute (inflazioa) edo ez dute erosten (oreka) outputaren
parte bat, enpresen mozkinak errepresentatzen duena, hain zuzen.
(i)

Alderantzizko oreka ikusiko dugu orain, eskaintza eskaria baino handiagoa
denean gertatzen dena. Kasu horretan, salmentaren krisi baten aurrean gaude.
Enpresek zuzenki metatzen dute errenta nazionalaren parte bat, p r . Metatze hori
makinetan eta beste ekipamenduetan gauzatzen bada, orduan inflazioa agertzen da
soilik. Baina inflazioari langabezia gehituko zaio, pr delakoa familientzako kontsumo-ondasun bihurtzen denean.
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Outputaren pr partea, errenta nazionalaren edozein gastu baino lehenago

saltzen da. Horrenbestez, familiek, pr delakoan metaturik ez dauden ondasunak
erosteko ahalmena besterik ez daukate. Orain, enpresek outputaren osotasuna saldu
nahi dutenean, metaturiko p r partea barne, familiek ez daukate nahiko errentarik.
Ekonomiak erosteko ahalmen nahikoa ekoizten du, baina p r metatzeak parte bat
kentzen dio. Galerak ez dakar inolako langabeziarik, pr ekipamendu-ondasunek eta
kapital-ondasunek osatzen duten heinean; baina p r delakoaren zati bat kontsumoondasunek osatzen baldin badute, langabezia edo desenplegua egonen da; izan ere,
kasu horietan, output nazionalaren p — p r partea erosteko ahalmena besterik ez dute
familiek (Schmitt 1984, 1996a).
Eskaintza eta eskari osoen identitateak desoreka orokor guztiak baztertuko
ditu "inflazio-mozkina" desagertzen den egunetik. Erremedioa eskura dago, diagnostikoa zuzena da eta. Inflaziorik gabe, langabezia ere nulua izanen da. Erreforma
monetario baten bidez, kontabilitateari dagokion erreformaren bitartez, ekonomiak
inolako patologiarik gabe funtzionatuko du.

5. Zenbait kritika inflazioari puruzko ikuspuntuez

5.1. KONTSUMO PREZIOEN INDIZEA ETA INFLAZIOA

Sarritan erabiltzen da Kontsumo Prezioen Indizea (KPI) inflazioaren tasa neurtzeko.
Prezioen neurketak ez dira arazo tekniko hutsak. Neurketa horiek ohiko
inflazioaren analisiei loturik daude.
Dena den, bi ohar garrantzitsu egin behar dira. Alde batetik, aldez aurretik
ikusi behar da KPIak definitzeko hamaika zailtasun metodologikQ eta tekniko
daudela (Pollak, 1998). Deaton autoreak dioenez (1998, 2. or.), KPI «kontzeptu
zaila da definitzeko eta are zailagoa neurtzeko».
Alde batetik, ondasun iraunkorren eta ez-iraunkorren arteko bereizketa ez
dagokio prezio-indize baten eraikitzeari. Ikuspuntu ekonomikotik, kontsumoa batbateko eragiketa da. Izañ ere, kontsumoa gastu bat da, eta gastu horren objektua
aurretik existitzen den ondasuna da. Ondasunen ezaugarri fisikoek ez dute inongo
garrantzirik prezio-indizearen analisirako. Termino ekonomikoetan, ondasun-merkatuko edozein erosketak erositako ondasunaren "balio-trukea" kontsumitzen du,
eta, gero, "erabilera-balio" fisiko gisa existitzen da harik eta ahitu arte. Beraz,
KPIk ondasun iraunkorren (autoen, hegazkinen, konputagailuen...) erosketaprezioak eduki beharko lituzke barne, eta ez urteko zerbitzuen prezio batean, gaur
egungo KPIren analisiak egiten duen moduan (Advisory Commission to Study the
Consumer Price Index, 1996: 82).
Baina honako hau okerragoa da: prezio-indize analisiek, azkenean, beste arazo
bat dute gainditzeko, alegia, prezio agregatuko edozein indizek ez duela neurtzen
ez diruaren erosteko ahalmenik, ezta denborarekiko berorren aldaketa ere.
Ohiko analisiaren arabera, inflazioa dim gehiegi ondasun gutxiegiren kontra
aritzen denean sortzen den egoera da; hau da, diru-stocka salgarriaren stocka baino
handiagoa denean. Baina, nola neurtzen da tarte hori? Prezio orokorraren maila, eta
denborarekiko berorren aldaketa, logikoki zuzenak izanen lirateke, baldin eta dimstocka eta output totala autonomoak balira eta (gutxienez parte batean) bata
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bestearekiko independenteak. Dena den, hori ez da horrela ez teorian, ezta
praktikan ere. Alde batetik, multzo gisa, outputaren neurri ekonomikoa ezin da
ezarri dirutik kanpo (edozein epetan produzitutako hamaika ondasun eta zerbitzuren heterogeneotasuna dela-eta); bestetik, prezioen maila agregatua bi terminotan
dago oinarrituta, eta ez da gai objektiboki neurtzeko bi termino horiek, hots, dirua
eta outputa. Izan ere, analisi horretan saldutako output totalaren neurria prezio
agregatuen mailak determinatzen du, eta merkatu-plazan output horien berorien eta
diru-stockaren alderatzeak dakar prezio agregatuen maila. Horrenbestez, argumentua zirkularra da.
Bestalde, argi geratu behar da ikuspegi mikroekonomikoa (prezio agregatuen
analisia kasu) ez dela egokia arazo makroekonomikoen analisia egiteko (inflazioarena besteak beste). Ondasun konkretuen multzorako, prezio agregatuen mugimendua egokia dela onarturik ere (KPIa), ikuspuntu horrek ez du ematen inolako neurri egokirik etxe-ondasunen gaineko diruaren erosteko ahalmenari dagokionez.
Prozesu inflaziogilearen analisiak sistema ekonomiko osoaren ikerketa inplikatu
behar du, eta ez merkatu baten edo biren ikerketa. Izan ere, prezio-maila jakin
bateko aldaketen bidez inflazioa neurtzean ez dira kontuan hartzen produzitutako
ondasunen merkatuak, multzo gisa, zeren "saski adierazgarrietan" oinarritutako
metodoak ez baitu kontuan hartzen eskari agregatuaren batura osoa. Are gehiago,
eragile adierazgarrien metodoak (kontsumitzaile-gastuetan oinarritzen denak) ezin
du kontuan hartu output agregatuaren batura osoa. Makroekonomia datu mikroekonomikoen batura gisa ez onartzean datza kritika hod. Izan ere, Schmittek
(1984) frogatu duen moduan, makroekonomia ezin da eraiki datu mikroekonomikoetatik (Ormerod, 1994).
Eztabaidak egon dira hainbat arlotan, eta oraindik badaude:
(i) KPIren formula bera aukeratzean.
(ii) Merkatu-saskiaren errepresentazioari buruz: ea zer-nolako ondasunak
sartzen diren.
(iii) Saskiaren eta eskaintza korrontearen arteko erlazioari buruz.
(iv) Populazioaren laginaren eta eskari korronte osoaren arteko erlazioari
buruz.
(v) Datu mikroekonomiko agregatuei buruz.
Baina inflazioa eskari osoaren eta eskaintza osoaren arteko desoreka makroekonomikoa da eta ez prezio-indize baten gehikuntza soila.
5.2. INFLAZIOA ETA PENTSAMENDU POSTKEYNESIARRA

Moneta-teoria postkeynesiarrean, inflazioa adierazteko bi joera nagusi daude:
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(a) Batak dio moneta-alokairuen gehikuntzaren eta lan-indarraren produktibitatearen (batez bestekoaren) gehikuntzaren arteko diferentziak definitzen duela inflazioa.
(b) Besteak dio enpresaren eta langileen arteko errenta-banaketari dagokion
gatazka dela inflazioaren adierazlea.
Lehenengo joerari dagokionez, gogoratu behar da, Keynesek azpimarratu zuen
moduan, outputa alokairu-unitatetan neurtzen dela, eta, analisi ekonomikoetan,
lan-indarraren lehiakortasuna ezin dela neurtu langileen ordainsariak kontuan hartu
gabe. Izan ere, lan-indarraren produktibitatea eta diru-soldatak gauza berberaren
forma eta edukia baino ez baitira.
Bigarren joerari dagokionez, inflazioa ez da sortzen errenta-banaketaren gaineko gatazkaren ondorioz. Izan ere, eragile-talde ezberdinen arteko banaketa-gatazkak ezin duenez errenta-kopurua aldatu, ezin dio eragin output korrontearen eskari
osoaren eta eskaintza osoaren erlazio makroekonomikoari. Gatazka erosteko ahalmen konkretu baten banaketari baino ez dagokio. Errenta-banaketa dela -eta kapitalisten eta langileen artean sortutako gatazkak ezin du aldatu errenta nazionalaren
kopurua bera. Beraz, hurrengo urratsa ondokoa da: ikustea ea banku-sektorearen
jokaerak presio inflaziogileak sortzen dituen ala ez, sistema ekonomikoan. Hurrengo kapituluan ikusiko dugu arazo hori. Oraingoz, esan dezakegu ezen, maila
makroekonomikoan, kreditu gehiegi sortzea bankuen jokabidearen menpe uzten
duten teoria mikroekonomikoek ezin dutela oreka monetarioa aldatu. Beste urrats
bat egin behar da diruaren eta outputaren arteko erlazioaren aldaketa ikertzeko.
5.3. ESTATISTIKAZ HARANTZAGO

1950eko hamarkadako lehen urteetatik, ekonomia nazionalaren monetizazioa eta
bankuen zeregina izan ditu kontuan Bernard Schmittek eraturiko pentsamenduak.
Produkzio-prozesuaren barnean sortzen den patologia da inflazioa. Ez dagokio
jadanik produzitutako ondasunen zirkulazioari. Kapital finkoaren metaketaren prozesuari dagokio diruaren erosteko ahalmenaren galera. Inflazioaren kausa "egiturazkoa" da, ez dagokio eragileen portaerari.

6. Kalterik gabeko inflazioa

Diruaren eta output korrontearen arteko erlazioa banku-kreditu gehiegiak alda
dezake. Hala ere, ikuspuntu makroekonomikotik, Schmitten terminologia erabiliz
(1984, 192-198. orr.), inflazio-mota hori "ona" da, ez da kaltegarria; izan ere,
diru/output erlazioaren aldaketa hori ez da inflaziogilea. Beste hitz batzuetan esanda, bankuen mailegu-emate gehiegia ez da metatzen denborarekin. Ikus dezagun
zergatik gertatzen den horrela.
6.1. KREDITU GEHIEGIAK ETA INFLAZIOA

Banku batek kreditu bat ex nihilo luzatzen duen bakoitzean, hau da, lehengo edo
oraingo produkzioan oinarritzen ez denean, oreka monetarioa arriskuan jar daiteke;
izan ere, horrela eraturiko gordailu-kopuru gehiegia output korrontea zirkulatzeko
stock nahitaezkoari eta beharrezkoari gehitzen zaio.
Galde daiteke ea kredituak emateko erraztasunak gaindi dezakeen oreka
monetarioa berma dezakeen maila. Bestela esanda, eragin ote diezaioke diruaren
(eskari osoaren) eta outputaren (eskaintza osoaren) arteko erlazioari banku-kredituaren demasia batek, zeinak horrela ondasunen eta aktiboen prezioen igoera inflaziogilea eragingo lukeen? Azter dezagun arazo hori.
Autore batzuek uste dute ezen banku komertzialek luzaturiko kredituek merkatuetako ondasunen eta benetako aktiboen prezioak igo ditzaketela, inflaziogileak
izan daitezkeelako. Espekulazioaren igoera, eta, beraz, gastu totalarena, errealitatea
da gaur egungo ekonomia kapitalistetan. Kontua da, ea bankuek luzaturiko mailegu berriak berriki ekoitziriko ondasunekin eta zerbitzuekin loturik dauden ala ez.
Izan ere, jakin nahi dena ondokoa da: ea ezberdinak diren jarduera espekulatiboek
sortutako gordailuek ekonomian daukaten eragina eta produkzioan sorturiko gordailuek daukatena.
Arazo horren esanahi makroekonomikoa zehazki ikertzeko, har dezagun
kreditu gehiegiaren etsenplu soil bat. Suposa dezagun eragileek mailegua hartzen
dutela bigarren eskuko aktiboak erosteko, nahiz eta maileguen edozein eskari espekulatibotarako (hau da, erabat finantzariotarako) balio izan; hots, suposa dezagun
edozein maileguren eskari espekulatiboa eskari finantzario hutsa izan behar dela.
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Gauzak erraztearren, demagun banku-gordailu soil batek banku komertzialen edo
merkataritza-banku guztien sare osoa irudikatzen duela; halaber, demagun ezen
banku-maileguetarako eskaria produkzio korrontearen monetizazioari dagozkion
gordailuak baino %l0 handiagoa dela. Ez dago aurreko gordailurik. Beraz, baldin
eta langile batek edo edozein errenta-jabek, EJ, —ekonomiaren barnean errentabirbanaketa onartzen bada— banku-mailegu bat eskatzen badu, eta lortzen badu,
esate baterako, bigarren eskuko etxebizitzarako aktibo bat erosteko, aktibo horren
prezioa langilearen —edo errenta-jabearen— gordailua baino handiagoa izanik,
kontabilitatearen egoera ondoko taularen bidez irudika daiteke.
Bankua
aktiboa
(1) Enpresa
(2) Langilea (edo EJ)
Mailegu-hartzailea

100
100
10

pasiboa
Langilea (edo EJ)
Saltzailea

100
110

6.1. taula. Espekulazioak gidaturiko banku kreditu gehiegia
-

Taulako lehenengo sarrera bikoitza (1) langilearen output korrontearen monetizazioari dagokio, eta gure adibiderako 100 diru-unitatekoa da. Horrenbestez,
errenta-jabe korronteek, EJ, 100 diru-unitateko erosteko ahalmena daukate, bankugordailutan aurreztua, gordea, harik eta kontsumitu arte. Gogoratu behar da kontsumoa gauzatzen denean, errenta-jabeek beren gordailuak gastatzen dituztela, eta
horrela enpresaren zorra desagertzen dela; zor hori bankuaren kontra edo enpresaren beraren alokairuen fondoaren kontra erregistratu izan da. Edozein kasutan,
kasu bietan, enpresa gai da produktua merkaturatu aurretik gasta-turiko faktorekostuak estaltzeko.
Bankuak errenta-jabe korronteei (gure langileari) 10 unitateko kreditu bat luzatuko balie, esate baterako etxea erosteko, (2) sarrera bankuko orrialdeetan erregistratuta egonen litzakete erosketa egin bezain laster. Hala ere, balantze-orri baten
aktibo aldean eta pasibo aldean, batera eta denbora berean, banku-maileguei gordailu bat dagokiela esateak, sarrera bikoitz batek berdin afektatzen duela esan nahi
du, besterik ez. Izan ere, ordainketaren ondorio gisa, bankuko bezeroak maileguz
harturiko 10 diru-unitateak bat-batean gordailutzen ditu etxearen saltzaileak. Horrek bere aberastasuna (110eko gordailu-kopurua) aukeratzeko era izan du. Aukera
subjektibo hori ordainketa egiten den aldiunean bertan automatikoki gauzaturiko
gordailua baino geroagokoa da. Lehenagotik existitzen diren edota berriki jaulkitako aktiboak erostea aukeratzen badu, dagokion gordailua beste eragile ez-espezifikatu batzuei transferitzen zaie, eta horiek ere antzeko aukeraren aurrean egoten dira.
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Edozein kasutan, produzitutako ondasunen eta zerbitzuen merkatuan gastatuko du gordailua gordailuaren "azken jabeak"; gure etsenpluan, 110 diru-unitate
erabiliko dira langileen 100eko gordailuari dagokion produkzioak sortzen duen
output bera erosteko —etsenplu honetan ez dago beste output eskuragarririk
erosteko—.
Gauzak erraztearren, demagun output korronte osoa (100 balio dituena)
mailegu-hartzaileari luzaturiko kieditutik datorren gordailuaren "azken jabeari"
110ean saltzen zaiola. Horri dagozkion transakzioak ondoko taulan daude.
Bankua
aktiboa
(1) Enpresa
(2) Langileak (EJ)
Mailegu-hartzailea
(3) Saltzailea
(4) B bezeroa

100
100
10
110
110

Mailegu-hartzailea

10

pasiboa
Langileak (edo EJ) 100
Saltzailea
110
B bezeroa
Enpresa
Enpresa

110
110
10

6.2. taula. Kreditu gehiegiaren erraztasunaren emaitza makroekonomikoak

Taulako (3) sarrerak etxearen saltzailearen eta bankuko beste bezero baten (B),
arteko transakzio finantzario hutsa adierazten du. Horrek esan nahi du saltzaileak
aktibo finantzario batzuk erosten dituela; hau da, saltzaileak beste etxe-jabe batengandikjasotzen dituela likidazioaren preferentziak. Taulako (4) sarrerak etxe-jabeek
enpresatik erosteko kasua irudikatzen du, eta output korrontearen kontsumoa
—beraren produkzio-kostua baino garestiago saldua— islatzen du. Ohar gaitezen
ezen (3) eta (4) sarreretan, bietan, B delakoa enpresa bat izan daitekeela, beste
enpresa batzuen outputa erostearren, eskaera finantzarioak saltzen dituena. Kontuan
hartu behar da, halaber, ezen (2) eta (3) sarreren denbora-dimentsioko sekuentzien
barruan, etxe-jabeek etxe-jabeei erosten dieten eta enpresei maileguz ematen
dieten kasuak ere izan daitezkeela. Emaitza orokorra honako hau da: enpresak
mozkin bat (10) lortzen du, ekonomiaren barman mailegu-hartzaile baten presentziaren ondorioz. Horrek ondokoa pentsarazi diezaioke baten bati, alegia, bankuak
mailegu gehiegi emateak presio inflaziogilea sorrarazi duela. Beste hitz batzuetan
esanda, eskari agregatu gehiegi dagoela diru gehiegi dagoelako ondasun gutxi
erosteko.
Jasotako output-prezioen gehikuntza —eta horrenbestez, enpresaren "airezko"
mozkina— diru "gehiegi" erabiltzearen froga nahikoa izan beharko litzateke.
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Transakzio finantzario hutsek ezin dute sortu inongo hazkunde ekonomikorik,
hau da, inolako errenta-géhikuntzarik; aide desberdinen artean, espazioan eta denboran, jadanik existitzen den errenta transferitu baino ez dute egiten. Soilik produkzioak sor dezake errenta netoa ekonomia nazionalean, multzo gisa hartuta.
Egia da bankuen kontuetako aktiboen eta pasiboen arteko balantzea ez dela
nahikoa kreditu gehiegi luzatzea saihesteko. Are gehiago, merkataritza-bankuek
maileguz emateko ahalmena daukate eta ez dago inolako mekanismorik inflaziorantz doazen jarrera finantzarioak saihesteko. Galdera hauxe da: inflaziogileak
ote dira banku-kreditu horiek ekonomia nazionalerako?
Oso egokia da kezka hori; izan ere, diruaren eta output korrontearen arteko
erlazioa banku-kreditu gehiegi izateak alda zezakeen. Hala ere, oinarrizko ikuspuntu
makroekonomikotik, kasu hauetan "inflazio ez-kaltegarriaren" aurrean gaude
(Schmitt, 1984: 192-198), diru/output erlazioa ez baita halabeharrez inflaziogilea.
Bestela esanda, bankuek mailegu gehiegi ematearen ondorio inflaziogilea ez da
metagarria denborarekin.
Adieraz dezagun zergatia, lehengo etsenplua erabiliz.
Mailegu-hartzaile bati kreditu bat luzatzen zaionean, berak onartzen du behar
den data-muga jakin batean atzera berrordainduko duela mailegua —barnean interes-ordainketa bat, horrela egin baldin bada akordioa—. Mailegu hori bankuko
balantzearen aktiboen aldean idazteak esan nahi du mailegu-hartzaileak uko egiten
diola eskaera finantzario bati —agian, soilik bere zorra onartuz, hau da, bankariaren aurrean mailegu-akordioa onetsiz—.
Zein da mailegu-hartzailearen eta bankuko aktiboetan erregistratutako eskaeraren objektua? Eskaera hori etorkizuneko errenta bat da, mailegu-hartzaileak
irabaziko duena eta banku-mailegaitzaileari atzera ordainduko diona. Horrenbestez,
bankuek gauzaturiko mailegu-hartzaileen eskaeren monetizazioek, 1. taulako eta 2.
taulako (2) sarreran agertzen diren modukoek, ez dute nahitaez diruaren eta
outputaren arteko erlazioa aldatzen. Izan ere, mailegu-hartzaile baten etorkizuneko
errenta aurreratzeak dakarren banku-gordailuen gehikuntza diru-errentaren gutxitze
berdin batek berdinduko du, mailegu-hartzaileak bankuari ordaintzen dionean.
Kontuan hartu behar dira maileguaren berrordainketak dauzkan ondorioak
makroekonomian. Ondasun errealen balioaren gaineko banku-kreditu gehiegiaren
—badakigu etorkizuneko errenta bat aurreratzea dela— data -muga etortzen denean,
(demagun n epean), mailegu-hartzaileak bere n epeko errentaren parte baliokidea
itzuli behar du. Horrek ez du esan nahi mailegu-hartzailea denik bankuari ordaintzeko erabiltzen duen errentaren jatorrizko jabea. Kasu, errenta hori n epeko errenta-jabeengandik maileguz hartua izan daiteke. Kasu horretan, mailegu-hartzaileak,
berriz ere, etorkizuneko (n + m) epeko errenta aurreratzen du; beraz, data-muga
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ordezkatu baino ez da egiten, eta ez du eraginik egoera orokorrean. Jarraian onartuko
dugu mailegu-hartzaileak bere zorra n epean berror-dain dezakeela.
Baldin eta 1. epean luzaturiko mailegua 2. epean berrordaindu behar bada, 2.
epeko errenta bat transferitu behar da 1. epeko mailegu-hartzaileengandik bankura.
Horixe da orainaren eta etorkizunaren artean diruak egiten duen lotura, Keynesek
(1936/1973: 293) ohartu zuen moduan. Banku-mailegu bat itzultzen denean, aldi
berean, gordailu baliokidea desagertzen da. Ez dago inolako beharrik deuseztapen
hori kontabilitate-terminoetan adierazteko; hortik ondorioztatzen da 2. epeko gordailuak gutxitzeak eskari osoaren gutxitze identikoa dakarrela. Izan ere, edozein
eskari soilik banku-gordailuen gastu baten bidez sor daitekeenez, gordailu horiek
deuseztatzeak ipso facto gutxitzen du kantitate berbera eskari korrontean. Gogora
dezagun ezen banku-billeteak eta txanponak banku-gordailu baten adierazpen materialak direla, hots, Banku Zentraleko diruaren gordailua. Beraz, 1. epeko kasuan,
eskari osoa banku-kreditu gehiegiak gehitu dezakeen arren (tarte inflaziogilea
sortzeko beste), 2. epeko egoeretan aurkako zeinu algebraikodun desoreka batek
konpentsatzen du tarte hori; eta, horrela, eskari osoa 2. epeko produkzio korrontearen monetizazioak ezarritako mailaraino erortzen da. Horrenbestez, baldin eta
banku pribatuen zorpekoak inflazioaren kausa bat badira, beraiek aldatzen dutelako diruaren eta output korrontearen arteko erlazioa, gehitu behar genuke eskariaren
eta eskaintzaren artean sorturiko aldea ez dela kezkatzekoa, aide hori konpentsaturik egonen baita hurrengo epeetan. Hitz batean esanda, inflazio ez-kaltegarria
ez da metatzen denborarekin.

7. Makroekonomia berriaren irakaspenak

7.1. MAKROEKONOMIA BERRIA

Badago diruioutput erlazioa modu patologikoan aldatzen duen inflazio kaltegarri
bat. Horretaz arituko gara. Lehendabizi, gogora ditzagun makroekonomia berriaren
zenbait ezaugarri (Schmitt, 1984; Tobar-Arbulu, 1999a).
Bi aldeko edozein truketan (erosketa bat eta salmenta bat), edozein alditan ezin
da egon, logikoki, inongo desorekarik maila agregatuko zein maila desagregatuko
eskaintzaren eta eskariaren artean. Trukeari begiratzen zaion heinean, gehiegizko
eskariaren kontzeptua bera —tarte inflaziogilearen oinarria dena— teoria ekonomikoen adierazpen-ahalmenetik kanpo dago. Errentaren banaketak —horrenbestez,
produktuaren banaketak—, espazioan eta denboran, ez dauka inongo joera inflaziogilerik ekonomia osoan. Horrek esan nahi du fenomeno inflaziogileen gatazkaikuspuntua aldatu egin behar dela, eta diru-errenta eratzen duen prozesuari begiratu behar zaiola. Hitz batean, diru/output erlazioan dagoen desoreka makroekonomikoa aurkitzeko, produkzioa izan behar da analisiaren gunea, eta ez banaketa.
Schmitten iritziz, magnitude mikroekonomikoen inongo agregaturik ezin da
interpretatu errenta makroekonomiko gisa. Errenta magnitude makroekonomikoa
da eta produkzioaren ekonomia monetarioari dagokio. Berriki produzitutako
outputaren neurria da errenta, alokairuari dagokionean.
Ezinezkoa da eskari osoaren eta eskaintza osoaren arteko tarterik egotea,
baina posible da desoreka makroekonomikoa agertzea errentaren eta outputaren
oinarrizko identitatea emaitza gisa daukan eragiketaren barnean. Horretarako,
errenta (edo outputa) eratzen deneko prozesuari begiratu behar zaio. Bestela esanda,
fluxuen arloa ikertu behar da, eta ez ekonomia nazionalaren barruko stocken banaketaren arloa. Presio inflaziogileen analisi makroekonomikoaren objektua produkzioa da, ez zirkulazioa.
Errenta eratzea,;hau da, diruaren eta output korrontearen arteko erlazioa fluxuen trukea da funtsean banku-kontabilitatean. Outputaren zirkulazioa, aldiz, jadanik existitzen diren stocken trukea da.
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Produkzio-faktoreen merkatuko ordainketak truke absolutuak dira: langileek
beren produktua espezietan uzten dute (enpresan) —enpresa "kontsigna" balitz bezala—, bankuek jaulkitako era monetarioan eskuratzeko produktua bera. Horrela,
diruak produkzio-fluxuaren barman hartzen du parte, eta ez soilik outputa jadanik
eratuta dagoenean eta ondasun-merkatuan trukatzen denean. Schmittek (1984, 450.
or.) dioenez, «diruaren sormena eta ondasunen produkzioa eragiketa berbera dira».
Izan ere, outputaren neurria, multzo gisa --dagokion epeko alokairu osoak ematen
du—, ondasunen eta zerbitzuen fluxu errealaren ordez alokairu nominalen fluxu
monetarioa sortzen denean ezartzen da, alokairuak ordaintzen diren aldiunean
bertan. Beraz, «ondasun errealak era fisikoan ekoitzi beharrean, ekonomiak era
monetarioan ekoizten ditu ondasun errealak» (Schmitt, 1984: 458-459).
Dirual eta diru-errenta 2 bereiziz gero, ondorio garrantzitsu batera insten da.
Errenta (hau da, berriki produzitutako outputa erosteko-ahalmena) produkzio-faktoreen merkatuan, fluxu monetarioaren (diruaren) eta dagokion fluxu errealaren
(produkzioaren) arteko trukearen emaitza da. Alokairuaren ordainketak aurretik
existitzen den errentarik behar ez duenez, ordainketa horrek ekonomiarako, multzo
gisa, emaitza positibo bat dauka. Errenta eratu berria magnitude makroekonomikoa
da, terminoaren esanahi zehatzean, zeren langileek irabazitako errenta beste inork
ez baitu galtzen. Egia da enpresek output ekoitzi berria eskuratzen dutela alokairu
korrontea ordaintzean. Baina enpresek stocken gehikuntza (+) beren zorpetze finantzarioaren gehikuntza identikoarekin (-) parekatzen dute, beren alokairu-fondoan
edo bankuetan. Azkenik, haien irabazia nulua da lan-indarraren merkatuan; izan ere,
enpresen mozkina produzitutako ondasun-merkatuan gauzatzen da. Langileak dira
output korronte osoaren jabe bakarrak alokairua ordaintzen den aldiunean bertan,
eta, irabazia positiboa da "langile-klase osorako", baita ekonomia osorako ere.
Gizartearen ikuspuntutik, gizartea multzo legez hartuta, azkenik, produktumerkatuko errenta-gastuak hausten du produkzio-faktoreen ordainketak ezarritako
diruaren eta outputaren arteko erlazioa. Alokairuaren ordainketan eraturiko gordailuak dagokien outputa erosteko gastuak diren heinean, enpresek beren faktoreen
kostuak estal ditzakete, lan-indarraren merkatuan sorturiko zorra produzitutako
ondasun-merkatuan eskuraturiko gordailuarekin orekatuz.
Zer esan daiteke mozkinei buruz? Schmittek frogatu duen moduan, mozkinak
produkzio/kontsumo prozesuaren barruan daude, errenta-zirkuituari dagokionean
(Sadigh, 1988; Gnos eta Schmitt, 1990). Hemen hauxe azpimarratu behar da: alokairu-irabazleek edo, are okerrago, errenta-jabeek produktu-merkatuan —preziomekanismoaren bitartez— enpresei transferitzen dieten errenta dira mozkinak. Zehatzago esanda, eroslearengandik saltzailearengana transferitutako ondasun eta zerbitzu ekoitzi berrien —zeintzuk produkzio-faktoreei dagozkien kostuak gainditzen
1. Edo moneta.
2. Edo errenta.
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baitituzte— banku-gordailuen kopurua ez da deuseztatzen ekonomian. Bankuetako
kontuetan irauten dute kopuru horiek eta enpresen mozkinak adierazten dituzte.
Horrenbestez, enpresek beti dute erosteko ahalmen beharrezkoa eta nahikoa beren
mozkin monetarioaren eduki erreala definitzen duen output fisiko osoa eskuratzeko.
Produktu-merkatuko errenta-birbanaketak diruaren eta outputaren arteko
erlazioa (oreka monetarioa) ezin duela aldatu onarturik, ikusi behar da ea zer
gertatzen den enpresek beren mozkina gastatu ezean produzitutako ondasunen eta
zerbitzuen merkatuan. Izan ere, enpresek erabaki lezakete beren mozkina ez kontsumitzea; hau da, akziodunei banatu barik, mozkina inbertitu nahi lezakete. Hori
erabakitzen badute, enpresek beren mozkina ondoko eran inberti dezakete: (i) merkatu finantzarioan edo (ii) produkzio-prozesuan.
Enpresen mozkina merkatu finantzarioan inbertitzen denean, "azkenean",
aktibo finantzarioen saltzaile bat egonen da, zeinak bere irabaziak kontsumitzen
baititu enpresen mozkinari dagokion outputaren erosketan. Kasu hori ez da
interesgarria ikertzen ari garen arloan, logikoki, ekonomia osoan ez baitago inongo
alderik eskaintza osoaren eta eskari osoaren artean. Egia esan, ikuspuntu makroekonomikotik, enpresen mozkinaren inbertsioa merkatu finantzarioan ez da
inolako inbertsioa. Kontsumoa da, izan ere, enpresen mozkin monetarioaren substantzia aktibo finantzarioen saltzaile ez-identifikatu batek kontsumitzen du. Azkenik, enpresen akziodunek eta eragile tituludunek birbanatutako mozkinen
kontsumoaren antzekoa da aipatutako kasua.
Mozkina produkzio-faktoreen merkatuan inbertitzen deneko kasua da
garrantzitsua. Analiza dezagun kasu hori.
Ezaguna da ezen enpresa batek produkzio-faktoreen kostu korronteak ordaintzen dituenean, banku-sektorean enpresaren zorraren gehikuntza proportzionala
sorrarazten duela. Aurreko mozkin baten bidez ordain daiteke, eta de facto (parte
batean) elikatu ohi da; hau da, enpresak produkzio berri baterako lan-indarraren
merkatuan inbertitzen duen mozkina da. Orduan, alokairuen ordainketa eragiketa
bikoitza da: aide batetik, produkzio berriaren monetizazioa eta, bestetik, jadanik
existitzen den errenta baten gastua. Eragiketa bikoitz hori gastu negatiboen eta
positiboen bidez irudika daiteke. Ikus ondoko irudia.
gastu negatiboa
Enpresa

Langileak
gastu positiboa

7.1. irudia. Gastu positibo baten integrazioa gastu negatibo batean
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Izan ere, errentak sortzen duen gastu batek errentak deuseztatzen duen gastu
bat eduki dezake barnean. Esate baterako, 100 euroko alokairu baten ordainketa
% 10eraino finantzatu dezakete metatutako mozkinek eta gainerako %90a bankumailegu berriek.
Baina ohartu behar da ezen enpresa baten gastuak emaitza anomalo bat
sortzen duela produkzio-faktoreen merkatuan. Emaitza oker hori ez dator kapital
metaketaren gaineko eragiketa horren bat-bateko ondorioetatik —garapenerako eta
enplegurako onuragarriak izan daitezke—. Banku-kontabilitatean, gastu horren
idazte konkretuak "dim huts, ez-bete" gisa (Schmitt, 1984) defini daitekeen jaulkipenera eramaten duelako sortzen da anomalia hori.
Enpresak alokairu korrontea jadanik existitzen den errentatik ordaintzen duen
heinean, enpresak de facto bere langileen jarduera —eta beraz, baita beraien emaitza ere— erosten du; langileak dim hutseko, ez-beteko kopuru batekin kreditatzen
dira, hau da, output salgarri berririk ez daukan kopuru batekin.
Eman dezagun etsenplu numeriko bat. Demagun 1. epean enpresa batek 10
euroko mozkina lortzen duela bere produktuen txikizkako prezioak altxatuz. Enpresak mozkin hori birbanatuko balu —bere akziodunei, edo are gobernuari zergaordainketan—, mozkina, azkenik, erabili egingo litzateke 1. epeko oraindik galdu
gabeko outputaren azken kontsumorako. Ezin da ahaztu saldu gabeko output batek
parekatzen duela berriki eratutako mozkina. Output hori langileen aurrezki behartu
gisa ikus daiteke. Izan ere, enpresek prezioen igoeraren bidez eskuratzen duten
errentari dagokion output osoaren partea ezin dute kontsumitu langileek. Mozkin
hori birbanaturik dago, ekonomian ez dago inolako ezberdintasunik eskaintza
osoaren eta eskari osoaren artean, horrelako desberdintasuna ez bailitzateke existituko. Horrenbestez, enpresaren mozkin inbertituaren "kontsumo produktiboa" da
inflazioa kontrolatu nahi dutenen helburua. Beraz, begira diezaiogun 2. epeko
enpresaren inbertsioak sortzen duen produkzio berriari.
Produkzio-faktoreen merkatuan mozkina inbertituz, enpresak kapital-ondasun
berri bat eskuratzen du bere produkzio-kostuen ordainketaren bidez —gure etsenpluan, 10 eurokoa dena—. Demagun 2. epeko enpresaren produkzioak 100 diruunitateko output osoa sortzen duela —alokairu korrespondenteari dagokiona—;
azken unitateen %90 diru "beteko" gordailuak dira. Are zehazkiago, 100 monetaunitateetatik 90 unitatek 2. epean berriki produzitutako ondasunen eta zerbitzuen
stock osoa erosteko ahalmen beharrezkoa eta nahikoa daukate —stockak 90 euro
balio ditu, produkzio-faktoreen merkatuan enpresaren erosketa (10) dela-eta—.
Hala ere, %10 diru-unitate geratzen dira; errenta sortzeko finantza-prozesu berean
sortua izan arren, ez du inolako objektu errealik output korronte salgarrien terminoetan. Izan ere, enpresaren mozkinaren inbertsioak lan-indarraren merkatuan gordailu eratu berrietatik output korrontea (10) kentzen du, langileek beren ordainsaria
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eskuratzen duten aldiunean bertan. Horrela, produkzio berriaren neurriak numerikoki aldatu gabe irauten du (10), baina berorren objektu erreala ipso facto murriztuta dago (90eraino). Schmittek dioenez (1984, 208. or.), «murrizte horrek aldatu
gabe uzten ditu diru-alokairuak, baina beraien erosteko ahalmena gutxitzen du».
Laburbilduz, hurrengo kapituluan ikusiko dugun bezala, errenta eratzeko
gastuak aldez aurretik existitzen den errenta kontsumitzen duenean, errenta anomalo bat sortzen du gaur egungo produkzio-ekonomia monetarioak. Nahiz eta eskaintza osoa eta eskari osoa berdinak izan (alokairuek neurtuak), eskari osoak diru
hutseko, ez-beteko kopurua inplikatzen du, eta horrek diruaren eta output korrontearen arteko desoreka patologikoa inplikatzen du. Aurreko adibideari dagokionez,
paradoxa hori ondoko termino numerikoetan adieraz daiteke —kopuruak 2. epeari
dagozkio—:
(i) Eskaintza osoak eta eskari osoak, biek berdintzen dute 100, zeren 100
baita produkzio berrirako langileei ordaindutako alokairua. Ondasun
ekoitzi berriek eta zerbitzuek 100eko alokairua sortzen dute; kopuru
hori beraien neurri zehatza da eta, denbora berean, langileen bankugordailuen kopuru berbera definitzen du.
(ii) Eskaintza osoa eta eskari osoa ez dira berdinak; izan ere, outputa eratzeko aldiunean bertan, produkzio-faktoreen merkatuan enpresak egindako erosketak outputa murrizten du. Numerikoki 100eko banku-gordailuak eskuratzean, langileek, oro har, erosteko ahalmenaren 90 unitate
baino ez dute bereganatzen produktu-merkatuan, errenta-banaketaren
edozein mekanismo martxan jarri baino lehenago.
Harrigarria bada ere, fluxu monetarioaren eta fluxu errealaren arteko truke ezorekatzaileak ez dio eragiten output errealari; hau da, ekonomian, multzo gisa, eskaintza eta eskari identikoak daude. Hala ere, nahiz eta eskaintza osoa eta eskari
osoa berdinak izan "diru konstantetan" (hau da, erosteko ahalmenaren teim;noetan),
edozein denbora-aldiunetan, "diru korrontetan" badago demasia bat eskari osoan
(Schmitt, 1972: 156; Gnos eta Schmitt, 1990: 68; Bradley et al., 1996: 133). Izan
ere, eskari osoaren balio numerikoa (100) eta balio erreala (90) ezberdinak dira,
lan-indarraren merkatuan enpresak egindako mozkinaren inbertsioa dela-eta; azken
errenta eratu den aldiunean errenta-jabeen erosteko ahalmena ipso facto murrizten
duen eragiketa da hori.
Identitate barneko desorekaren paradoxa honako honek argitzen du: «outputaren parte bat (pr) [produzitutako ondasunen eta zerbitzuen merkatuan] errenta nazionalaren edozein gastu baino lehen saltzen da» (Schmitt, 1988c: 192). Errenta
eta outputa produkzio-prozesu berritik datorren erlazio makroekonomikoaren bi
termino identikoak dira, prozesuan metatutako mozkin bat (pr) inbertitzen denean.
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Autore batzuen ustez (Friboulet, 1985a,b; 1988; Schmitt, 1988c; Bradley et
1996), aurreko ikuspuntua Keynesen Treatise on Money delakoan, eta are zehazkiago, beraren "mozkin inflazioaren" analisian (Keynes 1930/1971, 10. eta 11. kapituluetan) oinarritzen da. Izan ere, Keynesek produkzio-prozesuko mozkinaren
inbertsioan bilatzen du inflazioaren adierazpena. Keynesen mezuaren arabera,
"mozkin-inflazioa" inbertsio-ondasunen produkzio berrian sortzen da, edo, berak
dioenez, inbertsio-kontsumo berrien produkzioan (Keynes, 1930/1971: 135-138).
Izan ere, «aurretik existitzen den mozkin batekin inbertsio-ondasunen produkzioa
finantzatuz, gehiegizko eskaria sortzen dute enpresek ondasun errealetan» (Bradley
et al., 1996: 122). Terminologia berrian esanda, Keynesen analisiak erakusten du
desoreka inflaziogilea ez dela soilik sortzen diru gehiegi ondasun gutxiren atzean
dabilelako, baizik eta funtsean berriki produzitutako outputaren parte bat ez delako
errenta-jabeei saltzeko, nahiz eta errenta nazional korrontearen neurrian sartu.
Mozkinaren inbertsio netoari dagozkion ondasunak ez daude gehiago errenta-jabeen
jabego ekonomikoan. Schmittek dioenez (1984, 208. or.) hori horrela da inbertsioondasunak "ez-pertsona" baten azken jabego bihurtzen direlako, eta "ez-pertsona"
hori herrialdeko enpresa ez-gorpuztuen multzoa izaten da (Schmitt, 1984: 208);
hutsezko diruaren jaulkipenak nahitaezko desoreka monetarioa darama. Inbertsioak
ondorio onak ekartzen baditu, mozkin-inbertsiotik datozen kapital-ondasunekin
berriki produzitutako outputa diru-unitate berriekin lotzen da, produkzio-faktoreen
kostuen aldizkako ordainketa berrian unitate horiek jaulkitzen diren heinean. Hutsezko diruaren "hasierako" jaulkipena ez da horrela inoiz jabetua izan, eta enpresaren mozkinaren inbertsioan sorturiko tarte inflaziogilea nahitaez patologikoa
izanen da. Kapital-ondasunen jabeak (mozkinaren inbertsioaren bidez produzitutako ondasunenak) osoro enpresa "gorpuztua" (enpresaren akziodunak) balira,
sistema ekonomikoak ez luke jasoko banku-kontabilitatean kapital-metaketaren
gaur egungo idazpenek sorturiko desoreka. Bereziki, produkzio-faktoreen merkatuan, langileei orain kentzen zaien edozein errenta eragile ekonomikoen beste
kategoria bati banatuko litzaioke eta, banaketa horrek ez luke izango inongo fenomeno inflaziogilerik. Denboraren edozein alditan, metatutako kapitalaren stock
osoaren jabeak 3 akziodunak edo eragile tituludunak izanen lirateke, eta ekonomian
metaturiko kapitalaren izaera finantzarioaren eta izaera materialaren arteko erlazioa biuniboko absolutua izango litzateke.
al.,

Kapital errealaren bi era horien arteko korrelazioa lortzeko, bankugintzan
behar diren egiturazko aldaketa monetarioak nola jarri martxan ikusteko, diru
hutseko jaulkipena aztertuko da hurrengo kapituluan.

3. Ohar gaitezen jabegoak ez duela inplikatzen kokatzea. Enpresetan kokatutako eta enpresen
produkzio-planetarako erabiltzen den kapital instrumentalaren jabeak izan daitezke akziodunak.
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7.2. IKERKETARAKO LERRO NAGUSI BERRIAK

Inflazioari buruzko analisi postkeynesiarren aztergai nagusia produktu-merkatua
da. Alta, Schmitten analisian, produkzio-faktoreen merkatua da garrantzitsuena.
Izan ere, presio inflaziogileak produkzio-prozesuan sortzen dira (Schmitt, 1984),
ez jadanik produzitutako ondasunen zirkulazioan. Errenta-eraketa fluxuen trukea
izanik, ordezkatze-ondasunen produkzioak (kapital finkoaren amortizazioak) parte
hartzen du inflazioaren fenomenoa adierazteko. Izan ere, Schmittek dioenez,
ordezkatze-ondasunen balioa kontsumo- eta inbertsio-ondasunen balioari gehitu
behar zaio errenta nazionala determinatzeko, zeren ordezkatze-ondasunen produkzioak errenta nazionalean logikoki sartzen den alokairu bat sortzen baitu.
Ordezkatze-ondasunen sektoreko langileei aldez aurretik metaturiko mozkinetatik ordaintzen bazaie, produkzio-faktoreen merkatuan soldatapekoei ordaintzen
zaien output bera erosten dute enpresek. Soldatapekoei kredituz ematen zaizkien
banku-gordailuak hutsak dira, ez baitituzte ondasun ekoitzi berriek betetzen. Arazo
horrek tarte inflaziogilea dakar.

8. Makroekonomia berriaren zenbait ondorio

Lan honen helburua inflazioa ikuspuntu makroekonomikotik aztertzea izan da.
Schmittek egindako hainbat lanez baliatu gara horretarako. Inflazioa eta langabezia
(Tobar-Arbulu, 2003) dira gaur egun gure ekonomia nazionalek pairatzen dituzten
gaitz garrantzitsuenak. Gainera, biak batera azaltzen zaizkigu stagflazio izenarekin
bataiatu dugun fenomenoan. Azter ditzagun horren inguruko zenbait arazo.
8.1. DIRUAREN DEFINIZIOA

Diruak definizio bikoitza dauka, era numerarioan —eragiketen euskarri ez-material
gisa— eta era fisikoan —outputa, eduki erreal moduan—. Ikuspuntu horretatik
dirua eta berorren erosteko ahalmena bereizten dira, Adam Smithen bereizketa
gogoratuz.
Diruari buruzko Schmitten ikuspuntuaren arabera, dirua sortzen denean, era
berean, aktibo bat eta pasibo bat (aktiko-pasibo bat) sortzen dira. Izan ere, edozein
transakzio monetarioren forma numerikoa (edozein ordainketaren era numerikoa)
gauzatzen denean sortu eta deuseztatu egiten da aldiune berean.
8.2. DIRUAREN ETA PRODUKZIOARENARTEKO ERLAZIOA

Schmitten arabera, oinarrizko lotura dago diruaren eta produktuaren artean, eta
diruaren jaulkipena eta errentaren eratzea bereizi egiten dira.
Teoria berriaren arabera, produkzio-epearen kontzeptua oso garrantzitsua da,
eta alokairuen ordainketa periodikoek definitzen dituzte epeak. Izan ere, outputa
salgarria da alokairuak ordaintzen diren aldiunean bertan. Arazo bat agertzen da
hemen, produktua osatua izateko eta merkatuan salgarri egoteko produkzio-epe
jakin batzuk behar dituzten ondasunekin; esate baterako, hegazkin baten produkzioak produkzio-epe jakin batzuk behar ditu. Schmittek analizatu ditu kasu horiek
(Schmitt, 1984: 94-105), eta adierazi du enpresek jaulkitako finantza-eskaerek
edozein epetan —non output fisikoa ez baita erabat osatua— produzitutako
outputaren frakzio korrespondentea nola ordezkatzen duten.
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Antzeko arazoa gertatzen da banku-gordailuen jabeei zuzenki saldu ezin
zaizkien ondasun eta zerbitzuekin, eta jadanik produzituta egon arren, merkatueskaririk ez daukaten ondasunekin; horren adibide dira, enpresetan metaturik
dauden modatik kanpoko produktuak, kontsumitzaileek erosi nahi ez dituztelako.
Schmittek erantzuna eman dio arazo horri. Ikus dezagun.
(i) Zuzenki errenta-jabeei saldu ezin zaizkien ondasun eta zerbitzuen kasua
produkzio-sektore publikoari begiratuz adieraz daiteke. Izan ere, jakina
da ondasun eta zerbitzu publikoak ez zaizkiela zuzenki saltzen errentajabeei; esate baterako, inork ezin ditu armadaren babes-zerbitzuak erosi,
txokolate-denda batean txokolatea erosten den modura. Sektore publikoko outputaren izaerari dagokionez, arau orokorraren arabera, gobernusektoreak ezin ditu saldu merkatuan bere produktuak. Beraz, ohiko era
(produktu-merkatua) gai ez denez bere produkzio-kostu osoa estaltzeko,
estatuak taxazioa erabiltzen du bere outputaren "salmentarako". Izan
ere, diru /output erlazioari dagokionez, gobernu-sektoreak ekoitzitako
produkzioa eta sektore pribatuaren produkzioa ez dira desberdinak. Armagintza, ongizate-zerbitzuak edo zuloak besterik gabe badira ere, enpresa publikoaren outputa output nazionalaren osagaia da, eta eskaintza
osoa determinatzean parte bat jokatzen du, eskari osoa determinatzean
enpresa publikoek ordaindutako alokairuek jokatzen duten antzera.
Horrek ez du esan nahi gobernu-outputaren ezaugarri fisikoek ez dutela
garrantzirik. Izan ere, ongizate indibidualerako eta sozialerako, bietarako, askoz garrantzitsuagoa da, besteak beste, osasun-zerbitzu nazionalak
produzitzea arma nuklearrak ekoiztea baino. Dudarik gabe, antzeko
aukerak daude ekonomiaren sektore pribatuan.
(ii) Antzera azter daiteke ondasun ez-salgarrien kasua. Enpresa batek inork
nahi ez dituen ondasunak ekoizten baditu, eta ezin badu kontsumitzailerik topa, galdu egiten du, edo, behintzat, mozkinak gutxitzen zazkio,
produktu-merkatuan ezin baititu dagozkion produkzio-kostuak estali.
Arazoa bi modutara azter daiteke:
(a) Salmenta-denboran, errenta neurtzen bada, enpresa batean metaturiko inork nahi ez dituen ondasunen existentziak inplikatzen du
enpresak berak erosi behar dituela, bere produkzio-kostuak estali
behar baititu. Enpresaren mozkina gutxituz egiten da hori, eta enpresaren kutxako mugimenduen egoeran galera netoa ekar dezake.
Beraz, enpresaren etorkizuneko produkzio-planak errebisatu beharko dira, inork nahi ez dituen ondasunen produkzioa eteteko;
eta, beharbada, enpresak eskaintzen duen enplegua ere murriztu
egin beharko da.
(b) Ondorio berera iristen da, errenta produkzio-denboran definitzen
bada; hau da, alokairua ordaintzen denean, nahiz eta ikuspuntu
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hori eta aurrekoa ezberdinak izan. Errenta merkatu-prezioetan
neurtzeaz gain, kontulari nazionalek produkzio-faktoreen kontuetan
ere neurtzen dute. Ikuspuntu horretan, errenta banku-gordailu gisa
existitzen da, langileei alokairuak ordaindu bezain laster. Langile
horien outputa errenta-jabeei saltzeko ez bada ere, produkzioari
dagozkion faktore-kostuak estaltzeko errenta zehatza sortzen du,
beharrezkoa eta nahikoa dena. Errenta banku-gordailuaren forman
dagoenez, errenta-jabeek gastatzen ez duten kopuru korrespondentea mailegatuko dute bankuek. Horren ondorioz, kontsumitzaileek erosten ez dituzten ondasunak enpresak berak erosten ditu;
izan ere, enpresak nahigabe saldu ezin duen outputa saldu egin
behar du, bere produkzio-kostuak estaltzeko. Enpresei maileguak
emanez, denboraren edozein momentutan output korrontearen eskari osoaren eta eskaintza osoaren arteko berdintasuna bermatzen
dute bankuek. Beraz, kontsumitzaileen edo produktugileen portaeraren analisiaz harantzago joan behar da inflazioaren kausak
ikertzeko.
8.3. EPE JARRAITUENARTEKO LOTURA

Schmitten teorian, produkzio-epeak bata bestetik isolatuta daude eta, multiplikatzailearen balioa zenbaki bat da.
Autore batzuen iritziz, Schmitten ikuspegian ez da kontuan hartzen epe batean irabazitako errenta hurrengo epe jarraituan gastatuko dela eta, gastatze horren
bidez, errenta berri bat sortzen dela geroagoko epe batean. Batzuek diotenez,
Schmittek ez ditu kontuan hartzen inbertsio-ondasunen eginkizuna, langileen
aurrezteko joera eta kapitalisten edo errentadunen kontsumoa.
Baina Schmitten teoria ez da estatikoa, ezta dinamikoa ere, "kuantikoa" baizik.
Izan ere, "denbora kuantikoaŕen" ideia teoria berriaren muinean dago: bankuek
bere produkzio-prozesua monetizatu bezain laster, edozein produkzio-prozesu
denbora kuantiko baten jaulkipena da, hau da, denbora-tarte finitu eta zatiezin bat,
multzo gisa hartuta. Preseski, alokairuen ordainketa periodikoak definitzen du
produkzio-epea. Adibidez, alokairuak bi asterik behin ordaintzen badira, produkzio-epeak 15 eguneko iraupena dauka; eta hilabetero ordaintzen bada, produkzioepea 30 egunekoa da, outputa fisikoki manufakturatzeko behar diren lan-egunetatik (edo orduetatik) independenteki (Schmitt, 1984: 438-448). Ikuspegi honetan,
produkzioa eta kontsumoa bi eragiketa dira, eta horien emaitza errenta korrontearen sorrera eta deuseztapena dira, denbora-tarte bereko —bi aste, adibidez— bi
jaulkipenen bidez. Teoria horren arabera, errentaren azken gastua jaulkipen bat da,
eta, beraz, berak ere tarte finitu eta zatiezin bat definitzen du. Are gehiago, sorrera
eta deuseztapena errenta berberari dagozkionez, bigarren jaulkipen horrek lehen
jaulkipenak definituriko denbora-kuantu berbera definitzen du. Horrenbestez,
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ikuspuntu honetan ez dago inolako lotura funtzionalik produkzio-epe jarraituen
artean, zeren gastuak denbora kuantikoan definituak baitira, eta produkzio-kontsumoa (sorrera-deuseztapena) irudikatzen duen fluxu zirkular bat aurkezten dute.
Beraz, ez dago inolako irabazirik gastuen bidez, gastuek ekoitzitako ondasun eta
zerbitzuen merkatuan saldutako outputaren produkzio-kostuak estaltzen dituzten
heinean. Dena den, badago epeen arteko nolabaiteko loturaren bat; izan ere, (1)
epeko enpresa baten galerak —produktu-merkatuan here output osoa saltzeko gai
ez delako— segur aski epe jarraitu(et)an, eskariaren printzipioaren arabera,
enpresa horren jarduera murriztera darama —horrenbestez, berak eskaintzen duen
enplegua moztera—.
8.4. KRISI EKONOMIKOAK

Schmitten ikuspuntutik, ziklo ekonomikoak ez dira existitzen. Autore batzuen
iritziz, teoria hori Say-ren Legearen menpeko ekonomiari aplikatzen zaio, eta
krisiak analisi ekonomikotik baztertu egiten dira. Baina kontua ez da hori; izan ere,
Say-ren Legearen interpretazioak erakusten du produkzio-ekonomia monetarioan
lege hori erosketa/salmenta identitatea dela (Schmitt, 1975). Schmitti jarraituz,
eragile ekonomiko bakoitzarentzat, edozein denbora-tartetan gastu-fluxuen irteera
osoak beti berdintzen du irabazi-fluxuen sarrera osoa; izan ere, edozein eragilerentzat, ekonomia osoan inoiz ezin da existitu ez erosketa netorik, ezta salmenta netorik ere. Produzitutako ondasun-merkatuan, eragile baten erosketa netoa nahitaez
eragile berberarentzako aktibo finantzarioen salmenta netoak finantzatzen du; izan
ere, ondasun baten trukean, banku-gordailu baten edozein ematek —jabetua zein
mailegatua— output nazionalaren gaineko eskaera finantzarioaren ematea definitzen baitu.
Schmittek beste interpretazio bat eman dio Say-ren Legeari, non langabezia
posible baita eta, horrenbestez, krisia ere bai. Izan ere, gogoratu behar da produktu-merkatuan saldu gabeko ondasunei buruz emandako adierazpena: kontsumitzaileek erosten ez dituzten ondasun horiek produktugileek erosten dituzte, beren produkzio-kostuak estali behar baitituzte. Horrenbestez, nahiz eta kontsumitzaileen
eskari agregatua eta eskaintza agregatua ezberdinak izan daitezkeen, eskari osoak
beti berdintzen du eskaintza osoa.
Are gehiago, Schmittek (1984,1996a) erakutsi du nola funtziona dezakeen
ongi langabezia jasaten duen ekonomia batek.
Inflazioaren eta langabeziaren arteko erlazioa ere ukitu du Schmitten analisi
makroekonomikoak. Gure ekonomia erabat kapitalizatuetan, kapital finkoaren
metaketa halako maila jakin batera iris daiteke, non beraren ordainketa gero eta
zailago bilakatzen den. Merkatu finantzarioan ordaintzen den interes-tasarekiko
mozkin-tasaren gutxitzea dela-eta, kapital-ondasunen produkzioan gehiagorik ez
inbertitzea eta beren mozkinak kontsumo-ondasunen produkzioan inbertitzea
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erabaki dezakete enpresek. Horrela eginez gero, ondasun horiek gehitzea lortuko
lukete, eskariaren gehikuntza baliokidea parekatu barik. Ondorioz datorren deflazioak enpresaren jarduera murritz dezake, eta, horrekin batera, enplegua ere
gutxitu daiteke (Tobar-Arbulu, 2003).

9. Kapital finkoaren metaketa: amortizazioa
eta inflazioa

Aurreko kapituluan ohartu gara inflazioa desoreka makroekonomikoa dela, hau da,
diruaren eskari osoaren eta outputaren eskaintza osoaren arteko erlazioari eragiten
diola. Presio inflaziogileen izaera makroekonomikoa ulertzeko, produkzio-prozesuari begiratzen diogu, jadanik produzitutako ondasunen trukeari begiratu gabe.
Are zehazkiago, mozkin-inbertsioa produkzio-faktoreen merkatuan inbertitzen
denean, kapitalaren metaketari begiratzen diogu, inflazioari erantzuna emateko.
Hemen, Schmittek orain dela hogei urte (1984) argitaratutakoa ukanen dugu kontuan. Partikularki, honako hau ikusiko da: diru hutseko, ez-beteko jaulkipenaren
ondoriorik kaltegarrienak, oreka makroekonomikoan, ekonomia osoan metaturiko
kapital finkoa banku-diruaren arau ez-inflaziogileak betetzen ez dituzten ordainketen egitura monetario batek ordezkatzen duenean agertzen da. Analisi teoriko hori
ez da soilik makroekonomikoa, monetarioa ere bada, zeren produkzio-medioetan
inbertitutako kapital finantzarioetan oinarritzen baita.
Ekonomia kapitalista batean, metaketa-prozesuari dagokio arazo inflaziogilea. Metaketa-prozesua modu ordenatuan edo era patologikoan gauzatu daiteke.
Ordena eta desordena kapital finkoaren metaketari dagozkio, hau da, mozkinaren
kapitaltzea kontabilitatean idazteko erari_
Ekonomia nazionalean, diruaren eta outputaren arteko desoreka ez dagokio
inongo eragileren portaerari. Diru/output erlazioa banku-diruaren izaerari, eta diru
horrek produkzioarekin eta zirkulazioarekin duen lotura funtzionalari dagokio.
Kapitalaren metaketak dirua, errenta eta kapital finkoa hartu behar ditu kontuan
inflazioa aztertzeko. Output-zirkulazioan oinarriturik, bankugintzan, diru jaulkipena eta bitartekaritza finantzarioa bereizi behar dira. Gainera, inflazioari aurre egiteko, produkzioari begiratu behar zaio. Schmittek (1984) erakutsi duenez, inflazioa
produkzio-prozesuan sortzen da, bereziki, kapital finkoa ordezkatzen duen amortizazio-ondasunen produkzioan.
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9.1. DIRU EZ-BETEA ETA INFLAZIOA

Aurreko kapituluan esandakoaren arabera, lan-indarraren merkatuan egindako
mozkin-inbertsioak sortzen du diru hutsa edo ez-betea. Izan ere, jadanik existitzen
den errentatik alokairuak ordaintzeak banku-balantzearen orrietako kontuen konpentsazioa inplikatzen du; epe korronteko alokairu-irabazleak diru hutsezko kopuru
batekin kreditatuak dira, hau da, output korrontearen gaineko erosteko ahalmenik
gabeko errenta nominal batekin. Egindako definizioaren arabera, argi dago diru
hutsezko jaulkipena ez dagokiola inongo portaera ekonomikori. Partikularki, enpresen mozkin-inbertsioak ez du inolako errurik, eta zilegi da mozkina eratzea.
Diru-izaerari dagokion mekanismo ezegokiari dagokio anomalia, eta ez mozkina
inbertitzea produktiboa den ala ez erabakitzeari. Izan ere, gaur egungo bankugintzan badago desadostasun bat ordainketen egitura monetarioen eta banku-diruaren
printzipioen artean. Zehatzago esanda, alokairu-irabazleen ordainketak eta mozkinen kapitalizazioa banku-kontabilitateko "departamentu" berean erregistratuta
daudenez, diru hutsaren sorrera patologikoa eziñ da alboratu praktikan. Geroago
ikusiko dugun bezala, kontabilitatea hobetzeko aldaketa batek diru hutsaren jaulkipena albora dezake, eta erabat aske utzi eragileen portaera-moduak.

Dena den, bankugintza modernoa eta ordainketa-sistemen ikuspuntu monetarioa hobetzeko, lehendabizi diru hutsari buruzko analisia birfindu behar da. Hain
zuzen ere, aurreko kapituluan ukitu dugun arazoan sakondu behar da, alegia, diru
hutsaren eta inflazioaren arteko harremana ikertu beharrean gaude.
9.2. DIRU EZ-BETEA, AURREZKI BORTXATUA ETA KAPITAL FINKOA

Lehendabizi, gogora dezagun ezen kontsumitzaileek (familiak) enpresei ondasunmerkatuan erositako ondasunen eta zerbitzuen produkzio-kostuak gainditzen
dituen errenta bat transferitzen dieten heinean eratzen direla mozkinak. Izan ere,
produzitutako ondasunen eta zerbitzuen merkatuan, familien gastua ekonomia
osorako errenta-deuseztapena da, eta enpresei saldutako outputaren produkziofaktoreen kostuak estaltzea ahalbidetzen du. Gastu horrek errenta kontserbatzen du
baldin eta azken kostuetan sartzen bada gastu hori. Izan ere, literatura postkeynestarrak erakusten duenez, produkzio-faktoreen kostuen gaineko enpresek txikizkako
prezioak igotzen dituztenean sortzen dira mozkinak. Baina ondasun-merkatuan
eskuratutako edozein errentak baimena ematen dio bere jabeari ondasun korrespondenteak erosteko baldin eta dagozkion produkzio-kostuak erabat ordainduta
badaude; ondasun horiek substantzia objektiboa definitzen dute. Hori bistakoa da
mozkinak enpresen akziodunei birbanatzen zaizkienean; horrela, akziodun horiek
(hasierako errenta-jabeek edo alokairu-irabazleek) oraindik erosi gabe dagoena
eros dezakete.
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Aurreko kapituluan ikusi dugun moduan, langileen aurrezki bortxatuakl definitzen du enpresen mozkina, eta bortxaturiko aurrezki-mota horn dagokio. Txikizkako prezioak dagozkion outputaren kostuak baino handiagoak direnean, alokairuondasunen stocka sortzen du langileen errenta-gastuak, eta stocka enpresen jabego
bihurtzen da. Ondasun horiek, literalki, epe korronteko alokairu-irabazleen bortxaturiko aurrezkiaren substantzia dira. Aldi berean, produktu-merkatuan enpresek
irabazitako mozkin monetarioen efektu erreala definitzen dute. Horrela, kapitalaren
jatorrizko era adierazten dute, eta produkzio-prozesu berri batean inberti daiteke
metatutako mozkina "produktiboki" kontsumituz. Schmitten hitzetan (1984, 170.
or.), «kapital-ondasunak edo inbertsio-ondasunak ez dira kapital finkoaren jatorrizko era; mozkin monetarioa eratzean aurrezturiko alokairu-ondasunen "kontsumo
produktiboaren" bidez lorturiko bigarren era dira».
Beste modu batez esan daiteke gauza bera: aurretik existitzen diren gordailuetatik (metaturiko mozkinetatik) alokairuak ordainduz, enpresak mozkinen inbertsioen bitartez produzitutako outputaren jabe bilakatzen dira. Output hori produkzio-faktoreen merkatuan erosten da eratzen den aldiunean. Izan ere, alokairuirabazleei ordaintzen zaienean, alokairu korrespondenteari bere objektu erreala (inbertsio-ondasun berriak) kentzen zaio. Langile horiei ordaindutako diru-unitateak
hutsik daude, literalki eta materialki, errenta deuseztatzen duen gastu bat errenta
sortzen duen gastu batean sartzea da eta. Ikus ondoko irudia.
gastu negatiboa
Enpresa

Langileak
gastu positiboa
9.1. irudia

Hala ere, eragiketa konplexu hori ez da berez inflaziogilea. Bestela esanda,
mozkinaren inbertsioetan (lan-indarraren merkatuan) sorturiko diru hutsaren jaulkipenak ekonomian, multzo gisa, ez du sortzen eskari osoaren eta eskaintza osoaren
arteko inolako desorekarik. Izan ere, jadanik esanda dugunez, enpresen mozkina
eratzeak sortzen du ondasun-stock baliokide berdina, alokairu-irabazleen aurrezki
bortxatua dena. Enpresek produktu-merkatuan irabazitako mozkin monetarioak
alokairu-irabazleei —edo, are era orokorragoan, hasierako errenta-jabeei— oraindik saldu gabeko ondasunak erosteko ahalmena dauka. Horrenbestez, mozkina
inbertitzen denean, mozkina eratu zenean sorturiko alokairu-ondasunei dagokien
1. Mozkin eratuberriak saldu gabeko output bat parekatzen du. Output hori alokairu-irabazleen
"aurrezki bortxatu" gisa har daiteke. Izan ere, prezioen igoera dela kausa, produktu-merkatuan
enpresek bereganatzen duten errentari dagokion output osoaren parte hori ezin dute langileek
kontsumitu, bortxaturiko "aurrezkia" baita.
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erosteko ahalmena dauka diru hutsak. Mozkin-inbertsioan, azkenik, alokairu-ondasunen stocka kapital-ondasun berrien "stock" bilakatzen da (Schmitt, 1984: 166).
"Stock" komatxoen artean idatzi dugu, kapital-ondasun produzitu berriak ez baitira
errenta-jabeei saltzeko. Enpresak dira haien jabe, beraien eratzetik bertatik, eratze
hori mozkin-inbertsiotik —hau da, mozkinaren kapitalizaziotik— baitator. Hala
ere, horrek ez ditu alboratzen enpresen arteko eta enpresaren barneko transakzioak
(Bradley eta Gnos, 1991; Friboulet, 1991).
Enpresek eskuratzen dituzte inbertsio-ondasun ekoitzi berriak produkziofaktoreen merkatuan. Erosteko ahalmenari ondasun horiek kendu arren, epe korronteko alokairu-irabazleek, metaturiko kontsumo-ondasunen stocka (gordetako
mozkinaren hasierako era) erosteko ahalmena dute, beharrezkoa edo nahikoa.
Schmitten hitzetan (1984, 170. or.), «kapital-ondasunak, edo inbertsio-ondasunak,
ez dira kapital finkoaren jatorrizko era; mozkin monetarioa eratzean aurrezturiko
alokairu-ondasunen "kontsumo produktiboaren" bidez lorturiko bigarren era dira».
Analiza dezagun prozesu hori adibide numeriko baten bidez. Bi epe bereizi
behar dira: 1. epean mozkina eratzen da eta 2. epean mozkina inbertitu egiten da
eta diru hutsa sortzen du. Demagun 1. epean, enpresen prezioen politikak enpresei
ondasun-merkatuan familia guztien gastu korrontearen %10 berdintzen duen mozkina irabaztea ahalbidetzen diela. Beraz, baldin eta hasierako errenta-jabeek 100eko
errenta gastatzen badute, enpresen mozkina 10ekoa da. Horrek esan nahi du familiek
90eko errenta kontsumitzen dutela —zeren beraien gastuaren %90ek saldutako
outputaren produkzio-kostuak estaltzen baititu—, eta enpresei 10eko errenta transferitzen dietela —horrela output baliokidea erosteko ahalmena dute enpresek—.
Mozkinak inbertitu egin direnez, eta ez kontsumitu, azken outputa ez zaie saltzen
1. epeko errenta-jabeei. Lehen esan dugunez, epeko aurrezki bortxatu bat definitzen
du. Izan ere, mozkin hori produkzio-faktoreen merkatuan saltzen da; hor lan-indarra
erosten da, eta, horrenbestez, beraren emaitza. Beraz, produkzio-prozesu berri bat
analizatu behar da: 2. epean gauzatzen den kapital berriaren edo inbertsio-ondasunen produkzioa.
Azken produkzioa gauzatzen denean, esan bezala, langileek diru hutsa eskuratzen dute, zeren alokairuak jadanik existitzen diren gordailuetatik ordaindu
baitira.
Enpresek metaturiko mozkinekin (gure adibidean 10 unitate) langileei ordaintzen zaienean, alokairu-irabazleek, literalki, ez-errenta bat eskuratzen dute,
diru-unitateen kopuru bat, 2. epeko outputa erosteko inolako ahalmenik gabe. Hala
ere, 1. epeko aurrezki bortxatuari (10, gure etsenpluan) dagokion alokairu-ondasunen stocka oraindik 2. epean saltzeko dago eskuragarri. Horrenbestez, enpresen
mozkinen inbertsioak sorturiko diru hutsak, azkenik, objektu erreal bat bereganatzen du; izan ere, mozkina eratutako epean aurreztutako ondasunak erosteko
ahalmena dauka. Laburbilduz, «mozkinekin ordainduak izanik, langileek errenta
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ez-betea eskuratzen dute eta, konpentsazio gisa, titulu bat: aurreko aldaketaren
bidez, hots, alokairuak mozkin bilakatu direnean, aurrezturiko alokairu-ondasunen
gaineko titulua» (Schmitt, 1984: 215).
Oro har, ez mozkinaren eratzeak, ezta "kontsumo produktiboak" ere, hots,
inbertsio netoak, ezin diote eragin oreka monetarioari. Mozkina eratzen denean,
eskari osoa eta eskaintza osoa berdinak dira, diru/output erlazioari ezin baitio
eragin inongo birbanaketak, aurreko kapituluan ikusi dugun bezala. Beste aide
batetik, mozkina inbertitzen denean, produkzio-faktoreen merkatuan errenta deuseztatzen duen gastu baten bidez langileen ordainketak sorturiko diru hutsak ez du
sortzen inongo tarte inflaziogilerik ekonomian. Enpresek azkenean eskuratzen
dituzten kapital-ondasun berrien lekua mozkina eratzean metaturiko alokairuondasunek hartzen duten heinean, epe korronteko alokairu-irabazleek de facto diru
kapital bat eskuratzen dute, hau da, errenta kapitalizatuaren jatorrizko era. Diru
hutsak dakarren desordena monetarioa oraindik ez da oso kezkagarria, zeren epe
korronteko alokairu-irabazleak automatikoki kapital baten jabe baitira —aurretik
produzitutako alokairu-ondasunen era duen kapitala—. Inbertsio-ondasunen sektorean ordaindutako beraien jardueraren emaitza gisa jaso beharko luketen errentaren
ordez bereganatzen dute kapital hori. Hau da, errentaren ordez eskuratzen dute
kapitala. «Egia da 2. epeko produkzioak diru hutsa sortzen duela, baina azkenean
ez da kaltegarria zeren [aurretik] aurreztutako alokairu-ondasunek zehazki konpentsatzen baitituzte bat-batean alokairu errealetik ateratako kapital-ondasunak...»
(Schmitt, 1984: 205-206).
Ekonomian, kapital-ondasunen presentziak, makineriak besteak beste, mantenimendua behar du. Keynesen "Appendix on user cost" (Keynes, 1936/1973: 6673) erabili, sakondu, eraberritu eta egokitu du Schmittek kapital finkoaren amortizazioaren ikertze makroekonomikoa gauzatzeko. Hori oinarrizkoa da inflazioaren
(eta langabeziaren) analisirako (Schmitt, 1996a).
Inbertsio netoa ikertzen den heinean, ekonomia osoan ezin da inongo desorekarik aurkitu diruaren eta outputaren artean, ezein alditan; izan ere, errepika
dezagun, diru huts sortu berriak, bat-batean, here substantzia modura, mozkina
eratzean aurreztutako alokairu-ondasunak eskuratzen ditu. Amortizazio-ondasunen
produkzioa ikertzea, aldiz, eskari osoaren eta eskaintza osoaren arteko desoreka
analizatzeko halabeharrezkoa da. Horretaz arituko gara segituan.
9.3. KAPITAL FINKOAREN AMORTIZAZIOA

Ezaguna denez, Keynesek (1936/1973) "user cost" delakoa edo "erabilera-kostua",
U, erabili zuen kapital finkoaren erabileran eta ordezkatze-ondasunen produkzioan,
amortizazioa definitzeko. Egia esan, hori baino zabalagoa zen Keynesen definizioa,
baina, Schmitti jarraituz argudiatzearren, U delako horretan soilik ordezkatzeondasunen produkzio-kostuak hartuko ditugu kontuan.
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Arazoa ez da Keynesen "user cost" delakoaren exegesian aritzea. Ezta ea
zehazki Keynesek zer esan (nahi) zuen aztertzea. Kontua da ordezkatze-ondasunak,
amortizazioa alegia, garrantzi handikoak direla ekonomiaren funtzionamendua
analizatzeko.
Ekonomialari gehienen iritziz, ordezkatze-ondasunak bitarteko ondasunak
dira, ez azkeneko ondasunak. Demagun etsenplu adierazgarri bat. Torr ekonomialariak dioenez (Ton, 1997), ordezkatze-ondasunak, R, bitarteko ondasunak dira,
epe jakin batean erabilitako kapital finkoaren frakzioa ordezkatzen baitute; kontsumo-ondasunak (K) eta inbertsio-ondasunak (I), aldiz, azkeneko ondasunak dira.
Praktikan, ekonomialari gehienen ustez, outputaren neurria, osotasun gisa,
errenta nazionalaren determinazioa « kenketa baten bidez adieraz daiteke Y = A —
U, non A erosketa guztien kopurua den eta U "user cost" osoa, edo batura baten
bidez Y = K + I» (Ton, 1997: 140). Bi ekuazio horiek gauza berbera dira (Torr,
1997: 134).
Baina lehenengo kenketa (Y = A — U) ez dagokio makroekonomiari. Makroekonomian ez dago inolako loturarik produkzioaren (Y) eta trukearen artean (A).
Izan ere, errenta nazionala A baino txikiagoa da, produkzio-kostuak bajno ez baititu
barneratzen (Schmitt, 1972: 109). Enpresa guztien erosketa guztiek, definizioz,
mozkinen kopuru osoa barneratzen dute; hau da, ondasun-merkatuan, enpresek
beren produktuak produkzio-faktoreen kostuen gaineko prezioan salduz, beregana
dezaketen errenta nazionalaren parte bat da hori. Are gehiago, U delakoa ez da Aren eta Y-ren arteko inongo diferentzia numerikoa. Horrenbestez, errenta definitzeko (K + I) batura besterik ez da gelditzen.
Hauxe da galdera: errenta nazionalaren neurria, eta, beraz, output osoarena,
ematen ote du Y = K + I ekuazioak? Ez ote litzateke idatzi beharko Y = K + I + U,
non U ordezkatze-ondasunen balio osoa den?
Izan ere, epe korronteko langileek ekoitzi behar dituzte amortizazio-ondásunak. Schmittek azpimarratzen duenez (1996a, 79. or.), «errenta nazionalak K + I
berdintzen duen egoera soilik existi liteke, baldin eta ekonomia nazionalak
ondasunak ekoitz balitza inongo kapital finkoren laguntzarik gabe, edo gutxienez,
ekonomiak inolako erabiltzaile-kosturik gastatuko ez balu, epe jakin batean. Garbi
dago ezin dela aurkitu munduan horrelako ekonomiarik, edozeinek ikus dezakeen
moduan, aukeraturiko epea barregarria izateraino laburregia ez bada».
Beraz, azkenik, enpresek ordainduriko alokairuei gehitzen zaie amortizazioondasunak ekoizten dituzten langileen ordainketa; horrela kontuan hartzen da
errenta nazionala neurtzeko. Schmittek (1996a, 77. or.) dioenez, «izan ere, epean
galtzen den kapital finkoaren frakzioa ordezkatzen duen ondasunen produkzioak
azkenak diren ondasunak sortzen ditu, eta ez, orokorrean uste den moduan, bitartekoak... "Ordezkatze-ondasunak" bi era edo bi definizio desberdinetan existitzen
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dira; horrek esan nahi du, kuriosoa bada ere, ondasun horiek aldi berean dagozkiela bi kategoriari: bitarteko ondasun kategoriari eta azkeneko ondasunen kategoriari».
Edozein ekonomialarik edo kontularik dakien bezala, amortizazio-ondasunak
bitarteko ondasunak dira, produkzio-prozesuan erabilitako kapital finkoaren frakzioa ordezkatzen baitute. Zentzu horretan, enpresaren teoria mikroekonomikoaren
bidez ikertu daitezke. Hala ere, ordezkatze-ondasunak azkeneko ondasunak ere
badira; izan ere, beren produkzio-kostuek alokairu bat sortzen dute, eta alokairu
hori, logikoki, output produzitu berriaren neurri makroekonomikoan sartzen da.
«Ordezkatze-kapitala berriki produzitu behar da epe bakoitzean; zentzu horretan,
ez dago inolako desberdintasunik ordezkatze-ondasunen eta beste azkeneko
ondasunen artean, azken horiek kontsumorako eta inbertsiorako produzituak dira»
(Schmitt, 1996a: 95).
Analisi hori zuzena bada, ordezkatze-ondasunen balioa (U) beste balioei
(K eta I) gehitu behar zaie errenta nazionala determinatzeko, eta horrela ildo berria
irekitzen zaie teoria makroekonomikoari eta ikerketari. Kapital finkoaren amortizazioak diru/output erlazioan daukan eragina ikertu behar da inflazioaren (eta
langabeziaren) fenomenoa analizatzeko. Izan ere, Schmitten esanetan (1984, 506.
or.), «inflazioa ez da desordena monetario bat; diruari eragiten dion patologia da
diruak outputarekin duen erlazioan, diruari eta outputari, biei, eragiten die».
Ordezkatze-ondasunen produkzioren analisi makroekonomikoari dagokio
inflazioaren patologia, hau da, bankuek kapital finkoaren amortizazioa monetizatzen duen erari. Horixe da ikerketa gehiago eta sakonagoa behar duen gaia.
Okerragoa da ondokoa gertatzea: egungo analisi makroekonomiko gehienetan
kapital finkoaren amortizazioari dagozkion arazo monetarioak alboraturik daude.
Dena den, Schmitt aritu da, 1984tik aurrera, arazo horri —hobe esanda arazo
bikoitz bati, stagflazioari alegia— erantzuna eman nahian (Schmitt, 1984: 189-233).
Hemen, gaingiroki bada ere, zertxobait esan behar da. Aldez aurretik azpimarratu behar da kapital finkoaren amortizazioa arazo sakona dela banku-kontabilitatean, egiturazko desordena monetarioak inflazioa sortzen baitu, baita langabezia
ere (Schmitt, 1984,1996a; Tobar-Arbulu, 2003).
Schmittek (1984) erakutsi du ezen amortizazio-ondasunen produkzioak
banku-kontabilitatean gaizki sarturiko kontu-idazpenak sorrarazten dituela, bankudiruaren izaerari ez dagozkionak. Kapital finkoaren amortizazioa bankuan gaizki
hartzen denez —gaizki erregistratuta banku-kontabilitateko kontu-idazpenetan—,
eskari osoaren eta eskaintza osoaren arteko desoreka ager daiteke ekonomia osoan.
Dim hutseko kopuru bat sortuz, gaur egungo ekonomia kapitalistetan, ordezkatzeondasunen produkzioak mozkinen inbertsioaren bitartez eskari osoa gehitzen du,
eskaintza osoa modu berean gehitu barik. Enpresen mozkinaren inbertsio netoan,
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aldez aurretik existitzen den ondasun-stock batek "tartea" bete badezake ere
—horrela, oreka monetario orokorrari eusten zaio ekonomia nazionalean—, kapital
finkoaren amortizazioa, gaur egun, patologikoa da nahitaez, zeren eskari osoa eskaintza osoa baino handiagoa da. Irtenbidea ez da kapital finko hori zerora murriztea, aldaketa monetarioa baizik, geroago ikusiko den bezala. Patologikoa da amortizazio hori nahitaez, halabeharrez, zeren «inbertsio netoak sortutako diru hutsarekin gertatzen denaren kontra, amortizazio-ondasunen produkziotik lorturiko diru
hutsak diru-unitateen kopuru bat sortzen du, eta hustasuna ez dago inola ere konpentsatuta; oraingo honetan, ez dago aldez aurretik existitzen den inolako alokairuondasunik tartea betetzeko» (Schmitt, 1984: 233).
Laburbilduz, kapital finkoaren amortizazioaren patologia banku-kontabilitatearen gaur egungo egituraren eta banku-diruaren izaeraren arteko desadostasunari
dagokio; desadostasun horrek baliorik gabeko errenta nominal bat sortzen du, eta
diru-eskaintza handiegia hornitzen du. Dena den, inflazioa ez da azaltzen diru
gehiegi ondasun gutxiren bila joaten delako, baizik eta produkzio korrontearen
banku-monetizazioak ezarritako diru/output erlazioa bat-batean kapital finkoaren
amortizazioak oztopatzen duelako. Zehazkiago azalduta, ordainketen gaur egungo
egitura monetarioa dela kausa, ondasun salgarrien multzotik bat-batean ateratako
output bat sortzen du ordezkatze-ondasunen produkzioak, nahiz eta dagokion alokairu nominala errenta eratu berriari gehitzen zaion. Aurreko kapituluan esan dugun
bezala, eskari osoak eskaintza osoa berdintzen duen arren gertatzen da hori. Eta eskari osoa eskaintza osoa baino handiagoa da dim korrontetan. Baina kapital finkoaren amortizazioa dela-eta, produktu-merkatuan ezin da murriztu gehiegizko eskaria.
9.4. ALDAKETA MONETARIOAREN LERRO NAGUSIAK

Schmittek (1984,1996c) idatzitakoa zirriborratuko dugu: eragiketa monetarioak
kontabilitate-terminoetan ezberdinak diren neurrian, him banku-departamentutan
banatuko ditugu, inflaziorik gabeko ekonomia lortze aldera.
Hitz bitan esanda, beharrezkoa da aldaketa sakon bat egitea kontabilitatean,
transakzio monetarioak dim modernoaren izaerara egokitzeko; eragileen portaerekiko erabat independentea izan behar da aldaketa. Bestela esanda, diru hutsaren
sorrera alboratzeko, banku-sistemak diruaren, errentaren eta kapitalaren artean
dagoen desberdintasuna izan behar du kontuan.
Adierazpenak erraztearren, lehendabizi inflazio ez-kaltegarriaren kasua ikusiko da, eta geroagorako utziko dugu inflazio kaltegarriaren kasua.
9.4.1. Diruaren eta kredituaren arteko kontabilitate-bereizketa

Produkzio-prozesuaren banku-monetizazioaren emaitza zuzena denez gehiegizko dim-eskaintza —hau da, dim ez-betea—, multzo gisa, banku-sistemaren por-
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taera ekonomikoaren menpe dagoela pentsa daiteke. Aurreko kapituluan ikusi
dugu diruaren eta output korrontearen arteko erlazioak ezartzen duen mailaz harantzago eman daitekeela banku-kreditua. Gainera, erakutsi dugu kredituak dakarren inflazioa ez dela hain kaltegarria makroekonomiarako, prozesu zuzentzaile
bat inplikatzen baitu, alegia kreditu-ordainketa, itzulketa.
Dena den, bi eragiketa desberdin bereizten hasi behar dugu: diruaren jaulkipena eta kreditua ematea. Praktikan, diruaren eta kredituaren nahasketa "enpirikoak"
sortzen duenez banku-mailegu gehiegia, banku-kontabilitatean diru-jaulkipena eta
bitartekaritza finantzarioa bereiztean datza irtenbidea.
Jadanik, Ricardo-k diruaren jaulkipena eta mailegu-ematea bereizi zituen, eta
eragiketa horiek bi departamentu ezberdinetan gauzatu behar zirela proposatu
zuen. Hala ere, Ricardo urrunegi joan zen bankuko bi funtzioek ez zeukatela
elkarren arteko inongo loturarik aipatu zuenean. Dim modernoa sortzeko bankuak
kreditu bat luzatu behar dio ekonomiari. Izan ere, Schmittek azpimarratu duenez
(1996a, 88. or.), «dirua eta ordainketak gauza bat eta bakarra dira. Ez da existitzen
inolako dirurik ordainketa baino lehenago edo geroago». Hau da, ordainketa batek
diruaren sorrera eta banku-mailegua inplikatzen ditu erlazio estuan. Hala ere, ikuspuntu analitiko soil batetik, bi eragiketa horiek desberdinak dira: dirua sortzean,
bankuek ez diote jendeari errenta positiborik mailegatzen, promesa bat baizik;
agindutakoa kreditu neto bilakatzen da mailegu-hartzaileak mailegua gastatzen
duenean. Beste hitz batzuekin azalduta, dirua jaulkitzea bankuak ekonomiarekiko
zorra duela bat-batean onartzea da. Bankuek dirua sortzen dute, hau da, edozein
transakzio monetarioren kontu numerikoa. «Ezein sorrera ez da inola ere bitartekaritza. Alderantzizkoa ere egia da: ezein bitartekaritza ez da inola ere sorrera.
Izan ere, bankuek beraiek jasotzen duten kopurua ematen dute maileguz, ez dute
ezer sortzen» (Schmitt, 1984: 303). Beraz, diruaren eta kredituaren arteko
kontabilitate bereizketak diruaren jaulkipenaren eta bitartekaritza fínantzarioaren
arteko oinarrizko desberdintasun kontzeptuala banku-praktikan jartzera darama.
-

Erakuts dezagun nola bereiz daitezkeen diruaren jaulkipena eta kreditua
ematea, operatiboki, bankuen partida bikoitzeko kontabilitatean. Bereizketa hori ez
da soilik teorikoa; izan ere, Schmitti jarraituz (1984), eragin zuzena eta garrantzitsua dauka, "inflazio onuragarria" delakoaren gainean. Merkataritza-bankuek
existitzen diren gordailuak baino kreditu gehiago luzatzeko ahalmena dute.
Hurrengo taulak, 9.1. taulak, kredituak dakarren inflazioa albora dezakeen
banku-kontabilitatearen egitura irudikatzen du. Aurreko kapituluan frogatu dugun
bezala, inflazio-mota hori ez da nahitaez kaltegarria, eta, garapenaren eta outputerosketaren terminoetan, ekonomiarako onuragarria ere izan daiteke. Beraz, kredituak daraman inflazioa alboratzeko aukera politika ekonomikoaren hautu gisa har
daiteke. Arazo hau arlo kontzeptual hutsean ikertu behar da. Etsenplua produkziokostu korronteen ordainketan oinarritzen da, eta edozein motatako maileguak
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errenta bat inplikatzen duela azpimarratzeko erabiliko dugu —errenta hori jarduera
ekonomikoren, hau da, produkzioaren emaitza da—. Gauzak erraztearren, 9.1.
taulan, banku bakar batek banku- sistema, multzo gisa, irudikatzen duela onartzen
da. Proposaturiko kontabilitate-aldaketa mundu errealean existitzen den edozein
bankuri aplikatzen zaio.
Bankua
Departamentu monetarioa (I)
pasiboa

aktiboa

(1) Enpresa 100 I II. departamentua 100

Finantza-departamentua (II)
aktiboa

pasiboa

(1') I. departamentua 100 I Langileak 100

9.1. taula. Bankuen kontabilitate-banaketa bikoitza.

Lehenengo departamentua diru-jaulkipenaren arduraduna da. Bigarren departamentuan errenta eratu berria (banku-gordailu baten eran dago) idazten da.
Alokairu-ordainketari dagokionez, I. departamentuak transakzioaren —demagun
100 diru-unitate, ordaintzaileak, gure kasuan, enpresa batek eskatzen duena— era
monetarioa jaulkitzeko hartu behar du parte, banku-kudeatzaileak enpresaren
prestutasuna onartzen duenean, (1) sarrera. II. departamentuan produkzio korrontearen monetizazioak sortzen duen erosteko ahalmenaren idazpena dago, eta ahalmen horrek, aldi berean, errenta berri bat definitzen du; errenta horien hasierako
jabeak langileak dira, jadanik zenbait alditan azpimarratu denez, (1') sarrera. Kontabilitatearen arauak unibertsalak dira eta erabat mekanikoki jartzen dira indarrean.
Schmittek dioenez (1996a, 105. or.), «Konputagailu- programa bat jar daiteke
martxan eta nazioaren banku-sistemari aplikatzen zaionean, helburu teorikoa eta
ondorio praktikoa errenta nominal hutseko sorrera positibo guztiak deuseztatzea
izan daiteke». Diru-jaulkipena eta bitartekaritza monetarioa bereizten dituen
beharrezko aldaketa monetarioa arazo mekanikoa da, bi oinarrizko eragiketa
desberdin horiek nahastea saihestuko duena.
Ordainketa bakoitzeko ordaintzailea departamentu monetarioan sartzen
da, zeren bankuak bat-bateko zorraren ezagutza jaulkitzen baitu, transakzio monetarioaren objektua "kontabilizatzeko".
(ii) Era berean, ordaindutakoa finantza-departamentuan sartzen da; izan ere,
ordaindutakoa banku-gordailu baten jabea da, hau da, output korrontearen gaineko ateratze-eskubidearen forman aurrezturiko errentarena.
Horrenbestez, eragiketa monetarioa eta finantzarioa beti doaz batera; izan ere,
errealitate berberaren bi aurpegiak dira. Beraz, lehenengo eta bigarren departamentuen egiturazko lotura banku-kontabilitatean erabat bateragarria da diru modernoaren izaerarekin. Gogora dezagun errenta baten alokairu-irabazleak errentaren jabe
(i)

direla (errenta jaheak, E7). Eta output ekoitzi berriak d?.finit7en chi zeha7ki eta
-

objektiboki erosteko ahalmena. Gogoratu, halaber, horrek ez duela esan nahi
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alokairu-irabazleek output produzitu berri osoa eskura dezaketenik. Izan ere, enpresek txikizkako prezioak igo ditzakete, horrela, produktu-merkatuan errenta
nazionalaren —produkzio-faktoreen merkatuan eratua, langileei ordaindutakoan—
parte bat eskuratzearren. Oraingoan ez dugu kontuan hartu diru hutseko jaulkipen
patologikoa, hurrengo atalean ukituko dena. Horrenbestez, langileei beren lanindarraren zerbitzuengatik ordaintzen zaienean, ez dira diru-kopuru soil baten jabe.
Izan ere, I. eta II. departamentuen arteko egiturazko bereizketa diru euskarri ezmaterialaren eta banku-gordailuen arteko bereizketaren adierazpena da bankugintza modernoan. Bankuek jaulkitakoaren izaera erabat numerikoa eta horren eduki
erreala bereizteko gai den eragiketa bakarra da; eduki erreala, nahitaez, giza lanak,
hots, produkzioak, betetzen du. Gaur egungo bankugintzan, aldiz, ordainketaren
bitarteko numerikoa eta objektu erreala ez dira bereizten.
Demagun bigarren eskuko transakzio bat etxe-aktiboetan. Begira diezaiogun
kasu hori irudikatzen duten kontabilitate-sarreren denborarekiko sekuentziari.
Drain, kredituak dakarren inflazioa ikertzean aztertutako etsenplua berrartuko
dugu, eta diru-jaulkipena eta bitartekaritza finantzarioa bereiziko ditugu bankuaren
kontuetan (9.2. taula).
Bankua

Departamentu monetarioa (I)
pasiboa
aktiboa
(1) Enpresa

100

(2) II. depa rt . 100
(4) Mailegu-

hartzailea 100

(5) II. depa rt .

100

Departamentu finantzarioa (II)
aktiboa
pasiboa

II. departamentua 100

(1') I. departamentua 100

Langileak

100

Enpresa

100

(2') Enpresa

100

I. depa rt .

100

II. depart .

100

(3') Enpresa

100

Langileak

100

Mailegu-hartz.

100

(4') I. depa rt .

100

Saltzailea

100

(5') M-hartz.

100

I. depart .

100

(6') I. depa rt .

100

Enpresa

100

(7') Saltzailea

100

I. depart .

100

(8') M -hartz.

100

Langileak

100

(6) Saltzailea 100

II. depart .

100

(7) II. depart . 100

Saltzailea

100

9.2. taula. Aurrezkia, finantza merkatua eta bi departamentuak.
-

Jadanik adierazita daude (1) eta (1') sarrerak: biak dira aldi berekoak eta edozein ordainketaren izaera bikoitza (monetarioa eta finantzarioa) irudikatzen dute.
Enpresaren zor monetarioa zor finantzario bihurtzen duen aldaketa definitzen dute
(2) eta (2') sarrerek —kasu, bankuaren egunaren bukaerako protokoloaren bidez—. Aldi berean erregistratzen dira biak, eta, halabeharrez, sarrera bikoitzen
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lehenengo lerroarekin batera. Kontabilitate-orriko bigarren lerroak erregistratuta
egon behar du bankuaren negozio-egunaren bukaerarako, interes-karguak praktikan
konputatzen direnean. Hala ere, ikuspuntu teorikotik, lehenengo eta bigarren lerro
bikoitzak denbora kronologikoan batera egon daitezke, eta, ondorioz, edozein
ordainketaren bat-bateko emaitza (3') sarrera izanen litzateke; langileei (errentajabeak dira) ordainduko litzaieke, eta enpresa izango litzateke ordaintzailea. Gaur
egun, (3') sarrera bakarrik erregistratzen da banku-kontabilitatean, kontabilitateak
oraindik ez baititu bereizten eragiketa monetarioak eta finantzarioak. Lehenengo
departamentuko sarreren ezeztapena diruaren euskarri izaeratik dator, diruaren
"marka" finantzarioa da eta bankuko bigarren departamentuan aurki daiteke. Bestalde, (3') sarrera (1') eta (2') sarreren emaitza da: (3') sarrerak erakusten du Iangileak errenta baten (banku-gordailua) jabe direla, enpresaren bidez, langileen eragiketa ordainduaren emaitza gisa; enpresak here stock produzitu berriak finantzatzeko, zor baliokidea dauka. Produkzio korronteari begiratzen diogunez, ez ditugu
kontuan hartzen enpresak aldez aurretik eduki litzakeen gordailuak. Ikerketa analitikoan sakontzeko ikus hurrengo atala.
Zer gertatzen da baldin eta edozein eragilek bigarren eskuko produktu bat,
demagun etxe-aktibo bat, erosteko, banku-mailegu bat behar badu? Ohar gaitezen
ezen eragile ez-espezifiko batek kontsumo-mailegu baterako —ondasun produzitu
berriak eta enpresan stockatuak— eskatuko balu, ikertzen ari garen kasukoak baino
sinpleagoak izanen liratekeela kontabilitate-sarrerak. Kasu berri horretan (4') sarrera
(6') sarrerak ordezkatuko luke; (6), (7) eta (7') sarrerak ez lirateke exitituko, emaitza orokorra aldatu gabe utziko litzateke, (8') sarreran bezalaxe. Lehen begiradan,
bankua gai da edozein mailegu-eskaera egokitzeko —mailegu-hartzailearen
kreditu-prestutasuna egokia bada—, zeren gaur arte banku batek mailegu bat luzatzeko baldintza bakarra kontabilitatearen sarrera bikoitzeko "urrezko araua" errespetatzea izan baita: balantze-orriko aide bateko edozein sarrerak oreka behar du,
hau da, beste aldeko aldi bereko sarrera baliokide bat.
Banku-kontabilitatearen egitura aldatzeak kreditu gehiegi luzatzea albora dezake, dirua hornitzeko funtzioa eta kreditua hornitzeko funtzioa bereiziz; Schmittek
(1984, 311. or.) dioenez, «bereizketa hori egin gabe, bankuek ez dute jakiten
gordailututako aurrezkien kopurua». Izan ere, kredituak dakarren inflazioa aurrezkien kopururako banku-maileguen demasiaren emaitza da. Errepika dezagun, gaur
egun, edozein bankuk berak literalki ex nihilo sortzen duen kopurua eman dezake
maileguz, gure banku-sisteman diruaren eta errentaren arteko bereizketarik ez dago
eta. Beraz, ez dira bereizten diruaren jaulkipena eta bitartekaritza finantzarioa.
Horrenbestez, banku-kontabilitateak gorago azaldutako egiturazko bikoizketa
behar du gaur egungo banku- sistema diru modernoaren izaerarekin bat datorrela
ziurtatzeko. «Bankuak bi departamentutan banatzea oso garrantzitsua da inflazioa
alboratzeko. Erreforma gauzatu eta gero, banku bakoitzak jakinen du egunero
berak maileguz eman dezakeen kopuru zehatza, Aurrezkien eta Maileguen kasuan
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bezalaxe. Inoiz ez da izanen posible, banku-sistemak, multzo gisa, berak errealki
dauzkan aurrezkiak baino gehiago maileguz ematea» (Schmitt, 1997: 33).
Izan ere, ekonomia osoan, denbora-tarte baterako aurrezturiko errenta —gure
etsenpluan 100 diru-unitate— mailegu-hartzaileei maileguz eman dakieke, diru/
output erlazioan edozein aldaketa anomalo alboratzen bada. Beraz, gure kasuari
dagokionez, bankuak mailegu hori ematen duenean, bigarren eskuko produktua
ordaintzeak, bigarren etxea adibidez, (4) eta (4') sarrerak sortzen ditu. Gogora
dezagun erabili gabeko zorpekoak ez direla agertzen bankuaren balantze-orrian.
(4) sarrerak adierazten du ordaintzaileari ordainketa gauzatzen den era monetarioa
hornitu behar zaiola; etxearen saltzaileak —berak aurretik zeukan etxe-aktiboaren
truke banku-gordailu bat eskatu du— irabazitako erosketa-ahalmenaren erregistroari dagokio (4') sarrera. Banku-kontabilitatean, mailegu-hartzailearen zor monetarioa zor finantzario bilakatzeari dagozkio (5) eta (5') sarrerak. Izan ere, bankutik
mailegu bat hartzeko, mailegu-hartzaileak eskaera finantzario bat egin behar du,
eta bankuaren finantza-departamentuko aktiboen aldean erregistratuko da.
Demagun orain etxe-aktiboaren saltzaileak bere gordailua —(4') sarreran
erregistratua— produktu-merkatuan gastatzea erabakitzen duela, (6) eta (6')
sarrerak eta (7) eta (7') sarrerak, output korrontearen (100 baliokoa) kontsumoa
gauzatu bezain laster. (6) sarrerak eragiketa horren "kontagailu numerikoaren"
jaulkipena definitzen du, horren marka finantzarioa da eta (6') sarreran erregistratzen da: enpresak banku-gordailu baten eskaera (100) jasotzen du etxearen saltzaileari bere output osoaren salmenta ordaintzeko (100ean). (7) eta (7') sarrerek
ordaintzailearen zor monetarioa zor finantzario bihurtzen dute; izan ere, goian
adierazi den moduan, ondasunen, zerbitzuen eta aktibo finantzarioen edozein erosketak ahalmen bat inplikatzen du, eta ez soilik unitate numerikoen batura bat.
Beraz, 100eko erosteko ahalmena (banku-gordailuaren eran) bere objektu fisikoa
definitzen duen outputaren erosketan literalki deuseztatzen da. Eragiketa horrek
epe korrontea ixten du; eta produkzio berri bat behar da hurrengo epea irekitzeko,
eta errenta berri bat eratzeko. Ohar gaitezen, berriz ere, ezen produktu-merkatuan,
kasu baterako, etxe-aktiboaren saltzaileak ordaindutako txikizkako prezioa enpresaren produkzio-faktoreen kostuen gainekoa izan daitekeela. Kasu horretan,
100eko errenta ez da erabat deuseztatzen; hau da, enpresak salduriko outputaren
produkzio-kostuak berdintzen dituen kopurua bakarrik deuseztatzen da. Izan ere,
(6') eta (7') sarrerek adierazten dute ezen enpresa gai dela 100eko errenta-gastua
ordaintzeko hasieran bankuari zion zorrarekin edo bere alokairu-fondoarekin —(1)
eta (2') sarreretan erregistratua—. Ez dugu ahantzi behar alokairu-irabazleen hasierako errenta beste eragile batzuei (gure kasuan, mailegu-hartzaile soil bati) ematen zaiela maileguz, automatikoki; eta, azkenean, eragile horiek gastatzen dutela
errenta hori.
Ezein errenta-jabek ezin du bere errenta gastatu, errenta eratzen den aldiunean
bertan. Errenta-jabe bakoitzak here errenta aurrezten du, produktu-merkatuan
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(berak erabakita) errenta hori gastatzen duen arte. Beraz, errenta eratu berria bere
hasierako jabeak aurrezteak inplikatzen du kopuru hori bankuek eman dutela maileguz; eta gordailu gisa dago erregistratuta bankuan.
Diruaren eta outputaren arteko loturak banku-gordailuaren erako errenta bat
sortzen du. Eta banku-gordailu gisa eratu delako ematen da berehala maileguz
errenta. Bankuen bitartekaritza finantzarioaren bidez, aurrezkiak bat-batean aurrezten dituzte beren hasierako jabeek eta beren mailegu-hartzaileek gastatu; izan ere,
gordatzaileek ez dakite bankuek zer egiten duten transakzio horiekin (Gnos, 1998:
46). Gure etsenpluari aplikatuz, horrek esan nahi du ezen hasierako gordatzaileek
(langileek, alegia), nahita edo nahi gabe, produkzio korrontea ateratzeko eskubidea
—(3') sarrera— trukatzen dutela etorkizuneko produkzio baliokidearen gainean
interesa daraman eskaera finantzarioarekin —(8') sarrera—, aurreko kapituluan
ikusi genuen moduan. Kontabilitate-sarreren emaitza orokorrak, (8' ), erakusten
duena honako hau da: mailegu-hartzaileak ukaturiko aktibo finantzarioek definitutako erosteko ahalmena dute hasierako errenta-jabeek azkenean. Sinpleago esanda,
horrek esan nahi du langileek (EJ) finantza-kapital bat daukatela, aurrezkiak gastatzea erabakitzen duten arte, aktibo horiek daukaten eran. Horrela, errenta kapital
bihurtzen da, eta diruak orainaren eta etorkizunaren arteko zubiaren eginkizuna
betetzen du, Keynesek hain ongi esan zuen bezala.
Hitz bitan, departamentu monetarioa eta finantzarioa bereiztea beharrezkoa
da output korronterako merkatuan eskari gehiegia alboratzeko. «Banku-kontabilitatearen erreforma egin baino lehenago, hau da, gaur egungo ekonomietan,
finantza-merkatuak (bonu-saltzaileei) ahalbidetzen die errenta bat eskuratzea, eta
errenta horren gastua beste epe bateko produktuari dagokio; kasu horretan eskaria
gehiegizkoa da zeren jadanik existitzen diren errentak errenta berriekin batera
gastatzen baitira» (Schmitt, 1984: 312).
Erakuts dezagun puntu hori gure etsenplu numerikoaren bitartez. Gaur egungo
egoeran, hau da, bankuek ez dutenean dirua eta errenta bereizten (eta ezin dutenean bereizi), kreditu gehiegiak output korrontearen gehiegizko eskarira darama,
110 diru-unitate (epe korrontean, produkzioak sortzen dituenak eta alokairu osoa
neurtzen dutenak) 100eko outputaren atzean baitabiltza —ikus aurreko 6. kapituluko 2. taula—. Beste hitz batzuekin esanda, jendeari ex nihilo eman dakizkioke
maileguz 10 diru-unitate, banku-sistemaren bidez etorkizuneko errenta bat aurreratzea baita, azkenean. Gogoratu aurreko 6. kapituluan esandakoa. Hor datza
arazoa. Etorkizuneko errenta denez, dagokion alokairua ordaintzen denean definituko duen outputaren azken erosketarekin (kontsumoa) batera joan behar da
errenta horren gastua produktu-merkatuan. Hori ez da gaur egun gertatzen dena:
aurreko 6. kapituluko 2. taulan erakusten den moduan, 10eko etorkizuneko errenta
—banku-sistemaren bitartez aurreratua— gastatu da 100eko errenta korrontearekin
batera 100 balio dituen output korrontea erosteko; horrela, eskari demasia eratu da,
eta prezioetan duen ondorioa oso ezaguna da ekonomia kapitalista modernoetan.
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Laburbilduz, txikizkako prezioak igo beharra dago, errentaren eta output korrontearen arteko berdintasun makroekonomikoa, termino numerikotan, berrezarriko
bada. Ohartu ezen prezioen igoera hori segur asid helburu-prezioaren tasak eskuratzen duela (gutxienez, parte batean), nahiz eta azkenaren igoera baten analisiak
ezin adierazi bere kausa. «Bi departamentuko sistema batean ezin da anomalia
gehiagorik gertatu —eskari gehiegi produktu-merkatuan—. Jokuaren arau berriaren
arabera, produktu berri bakoitza errenta korrespondentearen gastuaren bidez
saltzen da halabeharrez» (Schmitt, 1984: 312). Hitz bitan, bankugintza modernoan,
diruaren eta kredituaren arteko kontabilitatean egiturazko bereizketa sartuz gero ez
da inoiz sortzen banku-kreditu gehiegirik; horrenbestez, ez da sortzen output
korrontearen gaineko eskari agregatuaren kreditu gehiegirik. Bereizketa horren
bidez, ezein banku ez da gai izanen produzitutako ondasunen eta zerbitzuen merkatuan eskari gehiegi finantzatzeko. Kontabilitatearen egitura monetario erreformatuaren funtzionamendu mekanikoak alboratzen du gehiegitasun hori.
Hemen azpimarratu behar da dirua hornitzen duen departamentuaren eta
kreditua hornitzen duen departamentuaren arteko bereizketa nahikoa dela bankukreditu gehiegia alboratzeko.
9.4.2. Kapital finkorako departamentuaren beharra

Orain arte, banku-kontabilitatearen banaketa ricardarrak banku-sistemari,
multzo gisa, eta banku bakoitzari, banaka, ahalbidetu die jendeak gordailuturiko
aurrezki-kopurua zehazki ezagutzea. Eragiketa monetarioaren eta finantzarioaren
egiturako bereizketari esker, ezein diru-sorrrerak ezin du kreditu-sorrreraren status
patologikoa eduki. Orduan, edozein gordailu-bankuk hornitutako mailegu bakoitza
produkzioan sortzen da, bankuen mailegu-hartzaileei mailegaturiko kopuru totalak
aurrezki-unitateek gordailuturiko errenta-kopuru zehatza gainditu ezin duen heinean.
Berriz esateko, I. departamentua II. departamentutik bereizteak output eskuragarrirako kredituak dakarren eskari gehiegia mekanikoki alboratzen du.
Hala ere, horrelako kontabilitate-egitura ez litzateke gai izanen produkzioprozesuan (enpresen mozkinaren inbertsioan) dim hutsa sortzea saihesteko.
Izan ere, aurreko atalean analizaturiko bereizketa output-zirkulazioari dagokio, eta 6. kapituluan definitutako inflazio ez-kaltegarria albora dezake de facto.
Dena den, inflazio kaltegarria gainditu nahi bada produkzioari begiratu behar zaio.
Jadanik esan dugunez, alokairu-irabazleen ordainketa eta mozkin-inbertsioa kapital
finkoaren produkzioan banku-kontu berean erregistratzen dira gaur egun, hots, II.
departamentuan. Horixe da, hain zuzen ere, dim hutsaren kausa garrantzitsua eta,
ondorioz, gaur egungo ekonomia kapitalistetan atzeraezinezko tarte inflaziogilearen iturria. Aurreko atalean sarturiko bi departamentuen bereizketa beharrezko
baldintza da inflazio-arazoari irtenbidea emateko, baina ez da nahikoa. Izan ere,
inflazio ez-kaltegarria gainditzen du, baina ezin dio inflazio kaltegarriari erantzun;
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eta makroekomiarako oso arriskutsua da. Gogora dezagun inflazio ez-kaltegarria
ez dela metatzen denboran, mailegu-berrordainketak konpentsatzen baitu haren
eragina oreka monetarioan. Inflazio kaltegarria, ordea, eskari osoaren eta eskaintza
osoaren arteko atzeraezinezko desoreka inflaziogileak sortzen du, ikusiko den bezala.
Gaur egungo ordainketen arazoa kapital finkoaren eraketak mozkinen kapitalizaziora ez eramatea da. Hori gertatzen da inbertitutako mozkinak ez direlako
ateratzen "zirkulazio finantzariotik" —II. departamentuak adierazitako zirkulazioa,
zeina gaurko kontabilitatean departamentu bakarra baita—; eta zirkulazio hori
"fondo mailegagarriaren" partea da (Schmitt, 1984: 322-323). Schmittek dioenez,
mozkin-inbertsiorako eta, kapital-ondasunen sektorean, alokairuak ordaintzeko
kontabilitate-erregistroak batzeak diru hutsaren sorrera dakar, zeren etorkizuneko
gordailua (bankuen departamentu finantzarioan erregistratua) jadanik gastaturik
baitago enpresen mozkina inbertitu zenean. Izan ere, kontua ez datza mozkin-inbertsioan, sarrera hori banku-kontabilitatean erregistratzeko moduan baizik.
Argi dezagun argudiatzeko ildo nagusia. Enpresek lan-indarraren merkatuan
inbertitzen duten errenta bankuen departamentu finantzarioan gordeko balute, gaur
egungo kasuan bezala, aldi berean, kredentzial onak erakusten dituen edozein
bankuren mailegu-hartzailearen eskura aurrezkien kopuru berdina definituko luke.
Izan ere, banku-kontabilitatearen gaur egungo egituran, produkzio-faktoreen merkatuan, mozkinaren gastuak (modu produktibo batez) mozkina kontsumitzen du,
baina ez dagozkion banku-gordailuak (Schmitt, 1997: 67-68). Horrek esan nahi du
mozkinaren inbertsioak produkzio-prozesuan ez duela ateratzen banku-gordailuen
kopuru berdina zirkulazio finantzariotik, nahiz eta kapital makroekonomiko bat
bereganatu azkenik inbertsio-ondasun ekoitzi berrietan. Enpresek inbertitutako
mozkinari dagokion errenta banku-sisteman mailega diezaieke eta mailegatuko die
eragile ekonomiko batzuei, eta, azkenik, produktu-merkatuan gas-tatuko da. Gertaera horn ondokoa gehitu behar zaio: produkzio-faktoreen merkatuan jadanik gastaturiko —mozkina inbertitu zenean— errenta bat berriro ere gastatu egiten da produktu-merkatuan, eta hortik ondorioztatzen da errenta berberaren bigarren gastuak
tarte inflaziogilea definitzen duela bere kopuru osorako.
Saia gaitezen gaizki ulertze bat argitzen. Ez dugu esaten mozkin-inbertsioa
berez dela anomaloa edo patologikoa: desoreka monetarioa ezin zaio faktoreen
produkzio-merkatuan beren mozkinak inbertitzeko enpresen erabakiari leporatu.
Jadanik esanda dago, produkzio-eragiketa bateko mozkinaren inbertsioa ez dela
presio inflaziogileak sortzearen erruduna. Bereziki, inbertitutako mozkinei dagozkien gordailuak jadanik alokairuak ordaintzen gastatu direnez, ez dira eskuragarri
egon behar produktu-merkatuan gehiago gastatu ahal izateko. Gaur egun, aurrezki
gisa erregistratzen dira gordailu horiek banku-sisteman; beraz, kontsumo-helburuetarako kopuru korrespondentea mailega dezakete. Hemen, ez dugu kontuan
hartzen espekulazioa, transakzio-kate espekulatibo baten "bukaeran" beti egoten
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baita output-kontsumo bat. Horrenbestez, testuinguru horretan egindako kasua
kasu orokorra da, nahiz eta argudioa sinplea izan. Eragiketa horrek eskari gehiegia
sortzen du produktu-merkatuan; izan ere, eragiketa horren ondorioz, substantziarik
gabeko errenta bat eratzen da. Horrela sorturiko errenta nominalak, osmosiaren
bidez, erosteko ahalmena hartzen du existitzen diren errenta errealetatik, eta dimunitate gehituen artean diluitzen da errenta nominal hori. Inflazioaren emaitza gisa,
diruaren edukiak — termino errealetan ez-aldatua— adierazpen numeriko berria
eskuratzen du. Beraz, diru-kopuru handiagoa behar da produktu berbera erosteko.
Lan-indarraren merkatuan, mozkin-inbertsioaren bitartez enpresek jadanik erosi
dituztenez ondasun produzitu berriak eta dagozkien zerbitzuak, output salgarri
totala automatikoki gutxitzen da. Eskari osoa elikatzen duen diru-errentaren kopuruak, aldiz, identikoki murriztu batik jarraitzen du denbora berean. Emaitza hori
tarte inflaziogilearen definizioa da, kapital finkoaren amortizazioak nahitaez
baieztatzen duen bezala.
Produkzio-faktoreen merkatuan egindako mozkinen inbertsioa dim hutsaren
jaulkipena da. Bankuen kontabilitatean, enpresen mozkinak alokairuaren egozketa
zuzenari dagozkionez, presio inflaziogileen aurkako irtenbidea argi dago: langileen
ordainketak —banku-sistemaren barman erregistratuak diren heinean— mozkinen
kapitalizaziotik bereizi behar dira. Zehazkiago, kapital finkoaren amortizazioaren
patologia bankuen kontabilitatearen oraindik egitura monetario ez-perfektuan sortzen denez, irtenbidea kontabilitatearen erreforman datza, produkzio-lanabes berrietan inbertitutako kapital makroekonomikoa merkatu finantzariotik —non gaur
egun mailega daitekeen— aterata dagoela bermatzen duen erreforman. Hitz bitan,
efektiboa izateko, ekonomia nazionalaren barman, mozkin inbertituen kopuru osoa
oraindik errenta ez-gastatuen zirkulazio finantzarioari gehitzen ez zaiola bermatzera jo behar du inflazioaren kontrako politikak. Izan ere, soilik egoera horretan sortuko luke diru "beteko" kopuru bat ordezkatze-ondasunen produkzioak ekonomian, hau da, erosteko ahalmen erreala daukan errenta bat, eta ez nominala. Ikus
dezagun hori nola gertatzen den banku-kontabilitateko egitura erreformatuan eta ez
nominala.
Schmitten analisiari (1984) jarraituz, mozkinen kapitalizazioa langileen ordainketatik era eraginkorrean bereizteko hirugarren departamentu bat behar dute
bankuek kontabilitatean. Ricardo-k azpimarraturiko lehenengo bereizketaz gain
—departamentu monetarioaren eta ŕinantzarioaren artekoa—, kapital finkorako departamentu bat (III) sartu behar da gure banku- sistema nazionalen ordainketa-egituran. Beharrezkoa da kapital finkorako departamentu bat, bertan erregistratzeko
ekonomia osoaren kapital instrumentalaren (hau da, produkzio-medioen) edozein
gehikuntza. Horrela, ez litzateke dim hutsik sortuko, eta baztertu egingo litzateke
eskari osoaren eta eskaintza osoaren artean desoreka inflaziogilea sortzeko aukera.
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Ikus dezagun hirugarren departamentuaren funtzionamendua etsenplu numeriko batekin; ikus 9.3. taula.
Bankua

Kapital finkorako departamentua (III)
pasiboa
aktiboa

Departamentu finantzarioa (II)
pasiboa
aktiboa
(1) 1. Enpresa

100

Langileak

100

(2) 2. Enpresa

100

Langileak

100

(3) 1. eta 2. Lang. 100

1. Enpresa

10

(4) 2. Enpresa

100

1. Enpresa

100

(5) 1. Enpresa

100

III. depa rt .

100

(6) 2. Enpresa

100

III. depa rt .

100

(7) 1. Enpresa

100

1. Lang.

100

(8) 1. Lang.

100

2. Enpresa

100

(9) 1. Enpresa

100

III. depa rt .

100

(5') II. depart.

100

I 1. Enpresa

100

9.3. taula. Kapital finkorako departamentua

Gauzak laburtzearren, ez dugu irudikatu I. departamentua, testuinguru honetan
inplizitua dena, zeren, edozein transakziok here lanabes monetarioaren jaulkipena
behar baitu. Bankuak banku- sistema osoa irudikatzen du.
Alokairuaren ordainketari dagozkio (1) eta (2) sarrerak; 1. enpresaren eta 2.
enpresaren aide gauzatzen dira. Azpimarratu behar da sarrera horiek edozein kasutan erregistratzen direla, baita enpresek aldez aurretik dauzkatenean gordailuak
ere. Etsenplu hau oso orokorra da. Gogoratu behar da ezen, analitikoki, mozkinaren
eraketa adierazi behar dela produktu-faktoreen merkatuan mozkin-gastuari eutsi
baino lehenago. Teorian eta praktikan, logikoki, errenta nazionala gastua baino
lehenago eratzen da, nahiz eta ez gertatu horrela halabeharrez denbora kronologikoan.
Behin eta berriz azaldu dugunaren arabera, langileek banku-gordailu gisa
eraturiko errenta bat (demagun 200 unitatekoa) eskuratzen dute. Suposa dezagun,
gauzak erraztearren, familien artean ez dagoela inongo errenta-birbanaketarik
—horrek ez dio analisiari eragiten—; (3) sarrerak langileen multzoak (egindako) 1.
enpresaren outputaren erosketa erregistratzen du: errenta-jabeek 200eko errenta
gastatzen dute 100 balio dituen outputa eskuratzeko. Bere ondasunen prezioak igoz,
1. enpresa gai da 100eko errenta eskuratzeko. Horrela, 2. enpresak here langileei
ordaintzeko jasandako zor finantzarioari dagokion mozkina lortzen du. (4) sarrera
lehen hiru sarreren emaitza netoa da. 1. enpresak irabazitako mozkina banatu ez
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denez —kasurako, enpresaren akziodunei dibidendu gisa, edo gobernu-sektoreari
zerga-ordainketan—, eta kapital finkoa produzitzeko erabili denez, aurrezkien kopuru osotik kendu behar da, bestela, berriro gasta liteke produktu-merkatuan. (5)
sarrera, eta beronen alter egoa (5' sarrera) kontabilitate-tresna beharrezkoak eta
nahikoak dira, produkzio-medioetan (kapital finkoa) inbertitutako mozkin-kopuruari
dagozkion aurrezkiak ez ditzaten maileguz eman bankuek. 1. enpresak ezin du izan
inolako galerarik kontabilitate-eragiketa horietan, banku-sistemaren erabat barrukoak baitira; izan ere, maila honetan, 1. enpresak oraindik 100eko banku-gordailua
dauka, (5') sarreran erregistratu dena. Hala ere, hori enpresaren mozkinaren kapitalizazioa denez —ez inolako banaketa—, dagokion kopurua ez da eskuragarria
izanen alokairu berri bat finantzatzeko. Bestela, jadanik ezagützen dugun bezala,
II. departamentuan konpentsazioa gauzatu eta gero, diru hutsa sortuko luke eta,
beraz, produktu-merkatuan atzeraezinezko eskari gehiegia. Horrenbestez, ordainketa nazionalen banku-kontabilitatearen egituran, kapital finkorako departamentua
sartzen denean, epe korronteko mozkin kapitalizatuen kopuru osoaren transfer
automatikoaren emaitza da (6) sarrera —II. departamentutik III. departamentura—.
Bankuen bigarren eta hirugarren departamentuen arteko sarrera horrek ziurtatzen
du ezen produkzio-prozesuan inbertitutako errentek ezin dutela zirkulatu ekonomiaren sektore finantzarioaren barruan. Horrela, 1. enpresak here langileei ordaintzen dienean inbertsio-produkzio berrirako edo kapital-ondasunetarako —100 berdintzen dituen alokairu berri bat—, (7) sarrera gisa erregistratzen du ordainketa
bankuak. Beraz, enpresaren errenta kapitalizatuak —(5') sarrera— ez du konpentsatzen alokairu berriaren ordainketa —(7) sarrera— banku-kontabilitatean.
Ordainketen egoera erreformatuan, lan-indarraren merkatuan langileen ordainsaria eta mozkin-inbertsioa batzen ez direnez, edozein produkzio berriren monetizazioak ezin dio eragin diru /output erlazioari. Beraz, kapital finkoaren produkzioan ez da inolako tarte inflaziogilerik sortzen. Horren ondorioz, inbertsio-ondasunen sektoreko alokairu-irabazleei diru "betearekin" ordaintzen zaie, hau da,
erosteko ahalmen errealeko errentarekin, eta ez errenta nominal batekin. 1. enpresaren zorra eta kreditua ez direnez departamentu berean sartu —enpresaren zorra
(7) sarreran erregistratzen da; kreditua (5') sarreran—, ez dute elkar deuseztatzen.
Mozkinak ez du gehiago finantzatzen alokairuen ordainketa, eta sistema osoak
funtzionatzen du dim hutseko jaulkipen anomalorik gabe. Edozein alokairu berriren
ordainketa bankuen finantza-departamentuan sartuta dagoenez, eragiketa horrek ez
dio eragiten zirkulazio finantzariotik kendutako eta kapital finkorako departamentuaren barruan erregistratutako mozkinen kopuru osoari.
Produktu-merkatuan, 100eko errenta berri baten azken gastuak baieztatzen du
ezen banku-kontabilitatearen egitura berrian, mozkin-inbertsioak ez duela eraginik
diru /output erlazioan produkzio-faktoreen merkatuan. Kapital-ondasunen sektorean, langileei ordaintzen zaien gordailuak —(7) sarrera— de facto oraindik saldu
gabeko alokairu-ondasunen stocka eskuratzeko ahalmena ematen die langileei, eta
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alokairu-ondasunak (3) sarrerak sortzen duen aurrezki bortxatuaren substantzia
dira. Hain zuzen ere, (8) sarrerak 2. enpresaren barnean stockatutako produktuen
kontsumoa definitzen du, eta enpresak (2) sarreratik aurreratutako bere produkziokostuak estaltzen ditu. 2. enpresaren outputa saltzen denean duen txikizkako
prezioak ez du axola orain. Ondasun horiek —100 balio dituztenak— produkziofaktoreen kostuen gainean saltzen badira, enpresak mozkina eskuratzen du; mozkin
hori ez bada birbanatzen, III. departamentuan erregistratzen da. Kasu honetako
analisiak 1. enpresaren egoera errepikatuko du hemen aztertutako etsenpluan,
inolako arazo tekniko gehiagorik gabe. Oro har, 1. enpresak inbertitutako mozkina
kapitalizatuta dago —(5') sarrera— enpresa berberaren zor finantzarioari —bankuaren bigarren departamentuari alokairu berria ordaintzeko [(9) sarrera]— eragin
gabe. Enpresaren mozkina —(5') sarreran erregistratua— jarraian birbanatuko
balitz edo enpresak produktu-merkatuan zuzenki gastatuko balu— lan-indarraren
merkatuan inbertitu beharrean—, dagokion gordailua berriro transferituko litzateke
II. departamentura; hor, gordailua literalki deuseztatuko litzateke erositako produktuen produkzio-kostuen fondoan. Bestalde, (9) sarrera (6), (7) eta (8) sarreren
emaitza da.
Bankuen kontabilitatean, egoera erreformatuari esker, lan-indarraren merkatuan, mozkinaren inbertsioak arrakasta lortzen du alokairu-ondasunen stocka —
aurrezki behartua— kapital-ondasun aldatzean, enpresaren mozkin monetarioa
kapital finko aldatzearekin batera. Testuinguru horretan, inbertitutako mozkinen
kopuru osoa zirkulazio finantzariotik —hau da bankuen II. departamentutik— kenduz gauzatzen da mozkinen kapitalizazioa. Horrela, diru hutseko edozein jaulkipen
alboratuz, bankuen kontabilitatearen banaketa hirukoitzak honako hau bermatzen
du: produkzio-faktoreen merkatuan, ezein inbertsiok, ezta ekonomian metaturiko
kapital finkoaren mantenimendurakoek ere, ez duela ikutzen diru /output erlazioa
(oreka monetarioa), eta aproposa izaten irauten duela.
Bankuen kontabilitatean, bereizketa hirukoitza (departamentu monetarioa,
finantza-departamentua eta kapital finkorako departamentua) giltza izan daiteke
edozein sistema ez-inflaziogiletan kapital makroekonomikoaren izaera fisikoaren
eta finantzarioaren sintesirako.
(i) Lehendabizi, lehengo bi departamentuen arteko bereizketa argiak segurtatzen du ezen bankuen finantza-departamentuan erregistratutako edozein
gordailuk substantzia bat daukala, hau da, kontsumo-ondasunen stock
bat, erosteko ahalmenaren helburu gisa. Banku-kreditu gehiegi sortzea
saihestuz, bikoiztasun horrek segurtatzen du ezin dela sortu gordailurik
lapitz-kolpe baten bidez soilik. Existitzeko, edozein gordailuk banku
batek monetizaturiko ondasunen eta zerbitzuen produkzioa irudikatu
behar du; izan ere, ondasun ekoiztuen merkatuan outputa saldu arte, azken
output hori monetizatzen deneko forma monetarioak baitira banku-gordailuak. Alokairua ordaintzeko, enpresaren zorra objektiboki definitzen
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duen stock fisikoaren neurri monetarioa da output ekoitzi berria —gordailu gisa II. departamentuan erregistratua—. Alokairu korrontea produkzio-faktoreen merkatuan ordaindu denean gauzatu da aipaturiko neurria, eta ezin da aldatu dagokion outputaren zirkulazioan, ez produktumerkatuan, ezta finantza-merkatuan ere, zeren I. eta II. banaketa bikoitzak automatikoki alboratzen baitu kreditu gehiegi sortzea.
(ii) Bigarrenez, kapital finkorako departamentuaren sarrerak segurtatzen du
ezen produkzio-prozesuan inbertitutako edozein mozkin dagoela sarturik
produkzio-medio produzitu berrietan. Kapital-ondasunen antzera, azkenik aurrezturiko errenta izanik, mozkin inbertituen kopuru osoa ezin da
zirkulazio finantzarioan mantendu, zeren, bestela —gaur egungo kasuan
bezalaxe— inolako objektu salgarriri lotu gabeko fondo bat definituko
bailuke. Output salgarri osoaren gaineko eskari gehiegiaren definizioa,
preseski, errealki saltzeko diren ondasunen edo zerbitzuen bolumenaren
errenta osoaren inflazioak ematen du. Hitz bitan, eduki ez-nahikoaren
gaineko fondo gehiegiak definitzen du tarte inflaziogilea.
Dena den, inflazioa "dim gehiegi ondasun gutxiren atzean dabilenean" sortzen
dela dioen leloa zuzena da, nahiz eta elaborazio analitikoa behar. Baldin eta egia
bada ezen diru gehiegia —existitzen den outputarekin alderatuz— inflazioaren
kausa dela, analisiak erakutsi behar du desoreka hori nola azaltzen den. Horretarako,
dim modernoaren banku-izaerari begiratu behar zaio. Analisi hori ikuspuntu makroekonomikotik egiten denean ikus daiteke ezen bankuek dim hutsa sortzen dutenean, alegia, erosteko ahalmen errealik gabeko gordailuak sortzeko aukera ematen
dutenean sortzen dela inflazioa. Outputaren zirkulaziorako gordailu hutsak sortzen
direnean, ekonomian ez da tarte inflaziogile alboraezinik sortzen. Produkzioprozesu baten monetizaziotik gordailu huts horiek sortzen direnean, alegia, kapitalondasunen produkzioan, diru/output erlazioan aldaketa patologikoa sortzen dute
dim hutseko jaulkipen horiek. Banku-kontabilitatean egiteko proposatu den egiturazko aldaketak segurtatzen du ezen aurrezkiek finantzatzen dutela kapital-ondasunen produkzioa, eta ez dim hutseko jaulkipen batek. Duda batik, produkzio-prozesuan beharrezkoa da mozkinaren inbertsioa hazkunde eta garapen ekonomikorako.
Baina, gaur arte, bankuen kontabilitatean sartzeko bideak ez ditu errespetatu dim
modernoaren kontabilitate-izaerari dagozkion sistema monetario baten oinarrizko
baldintzak. Diru/output erlazioa ez aldatzeko, beharrezkoa da bankuen kontabilitatearen egiturazko erreforma. Soilik bide horretatik alboratzen da inflazioa, patologia hori makroekonomikoa baita.

10. Kanpo-Iehengaien prezioa eta langabezia

10.1. ONDASUN INPORTATUEN PREZIOEN FLUKTUAZIOAK
ETA INFLAZIOA

Argudioa honako hau da: inflazioa kalkulatzeko, ondasunen saski konkretu baten
prezioak neurtzen dira; ondasun inportatuak ere sartzen dira saski horretan. Moneta nazionala debaluatuta baldin badago, ondasun inportatuak garestitu egiten dira,
eta, horrenbestez, ondasun-saskiaren prezioa handitu egiten da. Ondorioz, kontsumitzailearen erosteko ahalmena gutxitu egiten da.
Balm, atzerriko ondasunen prezioak (lehengaienak batez ere) igotzearen arazoa —1970eko hamarkadako petrolioaren prezioarena bezalaxe— ezin har daiteke
inflazioaren kausa efektibo gisa. Ondasun-saskiaren prezioa handitzen du, bai eta
bizitza-kostuaren indizearena ere, baina horrek ez du eragiten moneta nazionalaren
erosteko ahalmenaren murrizketarik, zeren azken hori moneta nazionalaren eta
output nazionalaren arteko erlazioak determinatzen baitu. Ondasun inportatuek ez
dute inolako eraginik erlazio nazional horretan. Ondasun inportatuak barneko moneten eta barneko outputaren arteko loturatik at daude monetizaturik, eta beraien
prezioak ez du inongo eraginik lotura horretan.
Debaluazioak atzerritar ondasunen prezioen igoera ekartzen du eta, errenta
errealaren banaketa berri bat inplikatzen du eragile ekonomiko nazional desberdinen artean, baina horrek ez du moneta nazionalaren erosteko ahalmena gutxitzen.
Monetaren eta outputaren arteko erlazioa independentea da errentaren banaketatik.
Horrenbestez, debaluazioak ez du ekartzen inongo inflaziorik.
Demagun ondoko etsenplu bat. Bi epe jarraitutan (p i eta p 2 ) diru nazionalaren
kopuru berberak, 100 M, definitzen du barne-produkzioa, eta ondasun inportatuen
prezioa igo egiten da p i epean 10 izatetik p 2 epean 15 izatera. Ondasun inportatuen
erosketa ez dela murrizten suposatuz, kontsumitzaileek beren errentaren parte
handiago bat behar dute ordaintzeko; horrenbestez, barne-outputa erosteko errenta
gutxiago daukate. Ondasun inportatuak erosten gastaturiko errenta deuseztatuko
balitz, output nazionalaren prezioa jaitsi egingo litzateke. Baina banku-monetaren
teoria modernoak adierazten du ezen, ondasun inportatuen merkatuan, gastatutakoak erabat eskuragarri segitzen duela barne-produktuaren erosketa finantzatzeko.
Errentaren deuseztapena soilik gauzatzen da produkzio-kostuen azken estalketari
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dagokionez; eta ondasun inportatuei dagokienez, soilik herrialde esportatzailearen
monetari aplikatzen zaio. Moneta nazional osoa herrialdearen banku-sisteman gordailuturik dagoenez, egoera horrek kanpotik etor daitekeen eskariaren edozein gutxitze alboratzen du. Horrenbestez, produkzio nazionalak definitzen duen eskaintzaren baliokidea izaten jarraitzen du barne-eskariak. Horrek esan nahi du ezen, nahiz
eta beste era batera banatu, diruaren eta outputaren arteko erlazio berbera definitzen segitzen duela errenta nazionalak. Inflazioa erabat alboraturik dago, nahiz eta,
p i epeari dagokionez, orain, herrialdearen barnean produzitzen den parte handiago
bat ez-egoiliarren erosteko ahalmenean dagoen.
10.2. KANPO-LEHENGAIEN PREZIOA ETA LANGABEZIA

Gainera, produkzio-kostuen igoerak (eta mozkinen murrizketa koerlatiboak) induzi
lezakeen langabeziaren gehitzea ez da gertatuko. Nahiz eta, lehengaiak eskuratzeko, produktugile nazionalek errenta gehiago ordaindu behar duten, beren gastuek
ez dute eskari osoaren murrizketa ekarriko.
Lehengaiak atzerritik inportatzen badira, beraien erosketan gastaturiko barneerrenta banku- sistema nazionalaren barruan erabat gordailuturik gelditzen da. Gordailu nazionalen jabe bilakatzen dira atzerritar bankuak; baina gordailu horien
kopurua ez da gutxitzen banku nazionalek beren bezeroentzat gauzatzen dituzten
egoiliarren eta ez-egoiliarren arteko transakzioak direla kausa. Beraz, herrialde esportatzailearen monetan ordaintzen direnez lehengaiak (10.1. taula), herri inportatzailearen barne-eskariaren mailak aldatu gabe segitzen du ondasun horien prezioa
gorabehera.
A herrialdearen banku- sistema nazionala
pasiboa
aktiboa
Inportatzaileak
20 AM
Egoiliarrak
Banku-sistema atzerritarra
20 AM
Inportatzaileak

20 AM
20 AM

Banku- sistema atzerritarra

20 AM

Egoiliarrak

20 AM

Banku-sistema atzerritarra
aktiboa
A herrialdearen banku- sistema
20 AM
nazionala

pasiboa
Esportatzaileak

10.1. taula.

20 AM
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Taulako kontabilitate-idazpenek erakusten dutenez, inportazioen ordainketak
ez ditu inportatzailearen barne-errentako gordailu erabilgarriak murrizten. Beraz,
deflazioa ez da lehengaien prezioen igoeraren ondorioa; eta langabezian duen
eragin negatiboa, izanez gero, oso txikia da.

I

11. Demokrazia eta Naziorik Gabeko
Kapital Finantzarioa

James Tobin Nobel saridunak gogoratu duenez, kapital finantzarioa gero eta arinago
eta askatasun handiagoz mugitzen da munduan zehar, eta mota guztietako muga
estatalak gainditzen ditu. Ekonomialari amerikarrak dioenez, ekonomia produktiboan, kapital horren inbertsio-kopurua mundu-mailako merkatu finantzarioan
egindako trukeen zati txiki bat besterik ez da. Finantza-merkatu horretan egunero
gauzatzen diren transakzioak 1,5 bilioi dolmen ingurukoak direla estimatzen da.
Eragiketa monetario horien helburua espekulazioa denez, nazioarteko interestasa desberdinen arabera mugitzen da kapital espekulatzaile hori. Horren ondorioz,
moneten truke-tasak espekulazio horien menpe dira, moneten merkatuak desorekatzen dira, eta, noizbehinka, krisi monetarioak sortzen dira, aspaldi honetan nahiko
ezaguna den fenomenoa.
Finantza merkatuetan erreserba-moneta gisa erabiltzen diren moneta nazional
garrantzitsuenen arteko truke-tasek (dolarraren, yenaren eta euroaren artekoak batez
ere) etengabeko ezegonkortasuna sorrarazten dute, eta Banku Zentralek ezin dute
desoreka hori kontrolatu. Alegia, estatuetako Banku Zentralak ez dira gai, edozein
dela beraien politika monetarioa, mugimendu espekulatzaile horiek kontrolatzeko.
Horixe da, hain zuzen ere, gaur egungo ekonomiaren globalizazioa. Nazioarteko
enpresa erraldoiek nonahi inbertitzen eta produzitzen dute munduan zehar. Hori
aspaldiko kontu ezaguna da, baina berria da nazioarteko kapital espekulatzaile horren funtzionamendua eta eragina.
Okerrena da kapital patologiko hori gaur egungo dolar-truke sisteman —edo
erreserba-moneta gisa, beste dibisa batzuen sisteman—, bere burua elikatuz eta
handituz doala etengabe. Are okerragoa da, kapital hori areagotu egiten dela herrialdeen kanpo-zorra ordaintzean (Schmitt eta Cencini, 1991). Izan ere, garatu gabeko herrialdeek, ez soilik herrialde horiek baina batez ere horiek, beren ikaragarrizko zorrak eta interesak ordaintzeko, dolarrak —edo beste edozein erreserbamoneta "nazional"— lortu behar dituztenez, moneta nazional horiek aktibo netoa
balira bezala erabiltzen dira nazioarteko esparruan, eta, ondorioz, nazioarteko
kapital espekulatzailea handitu egiten da.
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Nazioarteko "naziorik gabeko kapital finantzarioak" (NGKF) aparteko kalteak
sorrarazten ditu. Gaur egun, bi ekonomia-motaren aurrean gaude: aide batetik,
ekonomia erreala daukagu, ondasun eta zerbitzuak ekoizten dituena. Beste aldetik,
ekonomia finantzarioa dago, naziorik gabeko kapital finantzarioaren menpekoa da,
gehienetan dolarretan gauzatua (eurodolarrak, petrodolarrak...), dolarra erreserbamoneta bihurtu delako, eta ohiko politika ekonomikoaren bidez kontrolaezina da.
Herrialde baten moneta "ahul" dagoenean, interes-tasa igoz NGKF etor
daiteke, baldin eta beraren ustez mozkinak lortzeko baldintzak eta egonkortasuna
egokiak badira. Egoera politikoa nahasia baldin bada, NGKF delako horrek, etortzeko, beste edozein lekutan eskaintzen diren baldintzak baino "hobeak" izan
daitezen exijituko du. Horixe da, ez aspaldi, nonahi ikusi duguna, interes-tasak
beste edozein lekutan baino garaiagoak izatea. NGKF erakartzeko kondizio "hobe"
horiek barneko enpresen inbertsioetarako oso kaltegarriak dira, zeren ekonomia
errealerako ez baitu ezer onik ekartzen.
Aipaturiko dualtasun hori —"eskizofrenia ekonomikoa" aipatzea egokiagoa
litza-teke— desagerrarazteko, zenbait ekonomialari, Tobin barne, merkatu librearen
kontra eta "nazioarteko transakzio monetarioen gaineko zerga" berezia ezartzearen
aide azaldu dira (Haq et al., 1996).
Beste ekonomialari batzuen iritziz, Schmitten ustez, besteak beste, arazoa
askoz ere sakonagoa da. Kaos monetarioa lehendabizi kaos teorikotik dator, eta
moneta "aktibo neto" gisa onartzen segitzen dugun bitartean, noizean behin "ekaitz
monetarioak" eta "moneten zorabioak" pairatuko ditugu. Horri aurre egiteko, beste
moneta-teoria bat behar dugu (Tobar-Arbulu 1999a). Teoria berri horrek subiranotasun monetarioa gauza dezake, nahiz eta NGKF delakoak oraingoz zutik iraun.
Horretarako, lehendabizi, edozein nazio politiko "nazio monetario" bihurtu
beharra dago, Banku Zentralaren eta moneta nazionalaren bidez. Horrela, subiranotasun monetarioa gauza liteke gaur egungo globalizazioan, eta naziorik gabeko
kapital finantzarioari aurre egiteko gai izango da (Schmitt, 1984).
11.1. ESPEKULAZIOA NAGUSI

Lehen aipatu bezala, munduan zehar, gaur, egunero 1,5 bilioi dolar inguru mugitzen dira finantza-ekonomian. Ekonomia-mota hori oso mugikorra da, epe laburreko interesen araberakoa eta erabat espekulatzailea. "Deribatuak" eta antzeko
sasiproduktuak erabiltzen dira espekulazio-ekonomia horretan (Kurtzman, 1993).
Nazio-estatuen eta gobernuen ohiko politika monetarioek galdu dute dolar-kopuru
erraldoi hori kontrolatzeko gaitasuna.
Ekonomia horren emaitzak esplikaezinak eta aurreraezinak dira; izan ere,
espekulazioa da, hain zuzen ere, beraren eginkizun bakarra, ekonomia errealetik
erabat kanpo, eta ekonomia errealeko inbertsioak baztertu egiten ditu.
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Kurtzmanen ustez (1993, 236. or.), dolar mugigarriari buruzko gogoeta
egiteko garaia da. Zenbait proposamen ere plazaratu ditu merkatua kontrolatzea
lortzeko: kasu, dolarra, yena eta europar moneta berriaren (autorearen garaian etortzeke zegoen) arteko elkartruke finkoak.
Him moneta nagusi horien arteko truke-tasa finkoa, eta inbertsioak lortzeko
kapital iheslariaren kontrako zergak (Haq et al., 1996) espekulazioa murriztu nahi
duten neurriak dira, merkatu-mekanismoari zenbait kontrol ezarriz, eta gobernuei
esku-sartze zuzena eman nahian.
Kurtzman-en liburua saio bat besterik ez da gaur egungo ekonomia finantzarioaren arriskuak saihesteko. Izan ere, ezin da utzi merkatu-mekanismoaren menpe
ekonomiaren funtzionamendu osoa; are gutxiago, gaur egungo sasiproduktuen
gainean egiten den espekulazioa kontuan izanda. Nolabaiteko finkotasuna lortu
behar da hiru moneta nagusien artean (dolarraren, yenaren eta euroaren artean),
espekulazioa bukatze aldera, eta epe luzeko inbertsioak segurtatzeko. Inbertsioak
segurtatzeko, sari positiboak eman daitezke; eta ekonomia erreala suspertzeko,
alokairuak altxa daitezke (Kurtzman, 1993), eta horrela produktibitatea hobetu.
Kontua da kapital finkoaren amortizazioak ekonomiaren zenbait desfuntzionaltasun ekartzen dituela, inflazioa eta langabezia, besteak beste, (Schmitt, 1984).
Bestalde, nazioarteko moneten merkatuaren desegonkortasunak ez jasateko, eta
edozein moneta nazional babesteko, egin beharrekoak azalduz Schmitt ekonomialariak jadanik plazaratu ditu zenbait lan. Lan horietaz baliatuz, liburuak argitaratu
ditugu euskal irakurlearentzat.
11.2. SOROS INBERTSIOGILEA ETA KRISI FINANTZARIOA

Nahiko ezaguna da George Soros inbertsiogilea munduan. Izan ere, berak sorturiko
Quantum Fund delako elkarte finantzarioak hamaika eragin izan ditu munduan
azken bi hamarkada hauetan gertaturiko zenbait krisi finantzariotan.
Egoera "globala" ikusi nahian, Sorosek hainbat liburu plazaratu ditu. Mundumailako benetako krisi finantzarioaz aritzean, elkarrizketa batean (Soros eta Madrick, 1999) aurreko liburu batean (Soros, 1998) agertzen diren baieztapen batzuei
luze eta sakon erantzun die inbertsiogile hungariarrak.
Jakina denez, Sorosek ez du sinesten ortodoxia akademikoak etengabe predikatzen duen Oreka Orokorreko inongo teoriatan. Aitzitik, berak dioenez, kantitate ezagunekin aritzen diren merkatuei eman diezaieke erantzuna Oreka Orokorreko teoriak, ezeri ematekotan. Baina merkatu finantzarioetan azaltzen diren
kantitateak ezezagunak izateaz gain, ezagutezinak ere badira. Horrelako kantitate
bereziekin aritzeko, Sorosek beste kontzeptu bat plazaratu zuen aspaldi: erreflexibotasuna. Prozesu erreflexiboak ez dira soilik ustekabean gertaturikoak, egiazko
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ez-determinatuak baizik, zeren emaitzak inbertsiogileen aurreikuspenetan oinarritzen baitira. Prozesu horiek autozuzentzaileak izan daitezke, kasu horretan orekara
joko lukete; edo autosuntsitzaileak, porrotera bideratuak.
Aipaturiko elkarrizketan, Soros "merkatuaren fundamentalismoaz" mintzatzen
da, krisi finantzarioa bukatzeko zenbait neurri ere proposatzen ditu, hala nola merkatu finantzarioen erregulazioa. Inbertsiogile espekulatzaileak mundu-mailako
agentzia modukoren bat eraiki nahian, merkatu finantzarioen ezegonkortasuna
murriztu nahi du.
Sorosen teoria horrek ez dio erantzun zehatza eta irtenbidea ematen erabat ezdeterminatua den ekonomia finantzarioari. Aitzitik, hamaika zozok ekonomiak ongi
funtzionatzen duela oihukatzen duten honetan, ekonomia finantzarioa —egunero
1,5 bilioi dolar mugitzen dituena— krisi sakonean dagoela esaten digu behin eta
berriz zenbait "adituk", Sorosek besteak beste.
Kasu baterako, 1997ko uztailean Thailandiako bath izeneko moneta erabat
debaluatu zen, hango gobernuak bath monetak AEBetako dolarrarekin izandako
lotura hautsi zuenean. Monetaren debaluatzea Asiako beste zenbait herritara hedatu zen: Taiwan, Malaysia, Filipinak, Indonesia eta Hego Koreara. Hori gertatzen
zen bitartean, herrialde horietatik kapital "ihesaldi" ikaragarria gertatu zen. Izan
ere, inbertsiogileek uste zuten asiar enpresek ezin izanen zutela dolarretan eta beste
kanpoko monetetan zeuzkaten zorrak kitatu, eta beldurtu egin ziren. "Ekaitz finantzarioak" Hong Kong eta Txina ere ukitu zituen. Geroago, Asian hasitako krisi
finantzarioaren ondorioak Errusiara eta Brasilera iritsi ziren, Brasilgo bankuek
Errusian inbertitu zutelako, Hego Koreako bankuek ere Errusian egin zuten moduan.
Krisiak Korea ukitu zuenean, Koreako bankuek Errusiatik kapitala ateratzeari ekin
zioten, eta, ondorioz, Brasilgoek ere gauza bera egin zuten.
Krisia jasan zuten herrialde horietan depresioa nagusitu zen geroago, langabezia eta pobrezia hedatuz joan zen heinean. Are okerrago, "aditu" batzuen ustez,
nazioarteko ekaitz hori Mendebaldeko ekonomia garatuetara ere ailega zitekeen.
Horrenbestez, horrelako krisi -mota berriak saihesteko, merkatuen nolabaiteko erregulazioa proposatzen du Soros inbertsiogileak, alegia, ortodoxia ekonomikoak
oihukatzen duen merkatuaren laissez-faire fundamentalistaren kontrako zenbait
neurri. Horixe da, hain zuzen ere, hemen azpimarratu nahi duguna, hots, merkatumekanismoa ez dela orekatzailea, ezta batere neutroa ere.
Beste autore batzuek ere merkatu-mekanismo ahalguztidunaren aurkako
neurriak proposatu dituzte. Izan ere, ortodoxian murgiltzen ez diren beste ekonomialari batzuek esaten digute merkatu-mekanismoa kontrolatu behar dela, nola edo
hala; agian, Tobin tasa izango da neurririk ezagunena.
Ortodoxiaren ekonomia mundu birtual bati dagokio. Ekonomia errealak ez
dauka zerikusirik ekonomia testuetan deskribatzen denarekin. Esate baterako,
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fededun berezien dogma bat besterik ez da Oreka Orokorreko teoria. Fedegabeok
teoria laikoen beharrean gaude, laikotasunean murgiltzen garenok badaukagu zertaz kezkatu eta.
11.3. NGKF ETA EUROPAR BATASUNA

Politikariek erantzun labur, zuzen, argi eta zehatza nahi dute. Ekonomian, alta, gaur
egun, horrelako erantzunak ematea ezinezkoa da, arazoa oso korapilotsua baita.
Gaur egungo errealitate bortitza ikertzeko, izugarrizko defizit teorikoan murgiltzen
gara. Ortodoxiak akademian erakusten duenak eta ohiko ezkerrak proposatutakoak
ez dute balio gaurko arazo ekonomikoei aurre egiteko.
Gaur egungo terapiarik nagusiena eta zabalena monetarismoa da, eta, jakina
denez, monetarismoak ez du funtzionatzen. Okerrago, oraindik, inflazio -tasa jaistearren, aparteko langabezia sortzen du monetarismoak. Zoritxarrez, horixe da Nazioarteko Moneta Funtsetik eta Mundu Bankutik datorren mezu bakarra. Bestalde,
moneta-teoria egokia ez edukitzea aspaldiko hutsunea da. Izan ere, kaos monetarioa eta horri buruzko gabezia teorikoa moneta aktiboa beto gisa onartu zenetik
dator, kuantitatibismoak egiten duen bezala. Monetarismoa kuantitatibismoaren
puntako sasiteoria besterik ez da. Munstro teoriko horrek benetako munstro monetarioa sortu du, alegia NGKF delakoa. Dolarra nazioarteko moneta modura
onartu zenetik etengabe handituz doa NGKF, eta nazioen eta herrialdeen subiranotasun monetarioa suntsituz doa.
Moneta aktibo gisa onartu zenetik, monetak saldu eta erosi egiten dira
nazioarteko merkatuan, eta aparteko kaosa sorrarazten dute. Hori dela-eta, moneten
artean nagusi izan den dolar erratikoaren kontrako babes monetarioa lortu beharra
dago. Horrexegatik, euroa (europar moneta komuna) babera izan zitekeen, baldin
eta euroa egokiro jaulki izan balitz, hots, Europako nazio monetarioen subiranotasun monetarioa errespetatu izan balitz. Horretarako moneta nazionalak beren esparru konkretuetan erabili behar dira, ez nazioartean, gaur egun egiten den moduan
(ikus Schmitt, 1988a).
Zentzu horretan, eta soilik horretan, Europar Batasunaren aide gaude; izan
ere, gaur egungo dolarrak sortzen duen NGKF delakoaren aurkako babes monetarioa (euroaren bidez) izan daiteke herrialde eta nazioen Europa. Baina horretarako,
monetari, euroari, eta moneta nazionalei beren garrantzia eta eginkizuna eman
behar zaie.
Jakina denez, Europar Batasuna bide aldrebestu baten bitartez eratu da, eta
horren ondorioz barra-barra hedatu da langabezia. Europar Batasunaren ajeei egin
behar zaie aurre orain (ikus lan honen 3. kapitulua). Bestalde, euroa dolarrarekin
eta yenarekin batera mundu-mailako erreserba-moneta hartu denetik, zenbait arazo
latzekin lotu da, agian larriena Irak-en aurkako azken gerran gertatutakoa (ikus
Eranskina).
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Nazioartean "bancor" delakoaren antzeko mundu-moneta bat jaulkitzen ez
den bitartean, euroa soilik Europar Batasunaren barne-harremanetarako erabili
beharko litzateke. Baina ez da hori egiten, eta Europatik kanporako harremanetan
—bereziki dolarraren eta yenaren arteko erlazioetan— gero eta gehiago erabiltzen
da; horrela, moneta horien arteko transakzioak biziodun bihurtzen dira (Schmitt eta
Cencini, 1991).
Horrenbestez, dolarraren, euroaren eta yenaren arteko transakzio monetarioak
bide egokitik egin beharko lirateke (Schmitt, 1988a), hiru gune monetario berezi
(AEBak, Europar Batasuna eta Japonia) nazio monetarioak baitira.
Europar Batasunetik kanpoko beste moneta desberdinekiko truke-neurriez,
eta bereziki dolarrarekiko truke-neurriaz, ondoko hau esan beharra dago: Europar
Batasunetik at dagoen munduaren aurrean, kideak diren nazio monetarioek ordainketa hartzekodun eta zordunetarako jaulkitako europar monetak kanalizatzen dituen
dolarraren bideratzaile numerikoa besterik ez da euroa.
Zein izanen da, bada, Europak dolarraren aurrean euroari ezarriko dion trukeneurria? Irizpidea ondokoa da, alegia, euroaren balioak dolarretan, epe ertainean,
hauxe bete behar du: Europar Batasunak bere kanpo-merkataritzan superabita lortu
behar du. Superabit horren bitartez, kideak diren nazio monetarioek Europar
Batasunetik kanpokoekin egindako zorra kitatu ahal izango dute.
Horrela, euroak dolarraren aurrean duen truke-neurri absolutua determinatuko
Izan
ere, Europako Banku Zentralak era esklusiboan ezarriko du euroaren
du.
balioa dolarretan, eta, beraz, eurotan dolarraren balioa. Hau da, jaulkitako euroaren
truke-neurria ez da inoiz egonen "merkatuaren legearen" menpe, euroaren erregimena truke absolutuarena izanen baita.
11.4. NGKF ETA DEMOKRAZIA

Zenbait ikerketa interesgarri egin dira nazio-estatu berriei dagokienez. Ikerlari
gehienen ustez (Lieren, 1993 —herrialde baltikoei dagokienez—; Schoerer, 1992
—Txekia, Eslovakia, herriade baltikoak, lehengo Sobietar Batasunetik atera diren
herrialdeak, Jugoslavia ohitik etorri direnak—; Bookman, 1993 —Quebec eta
Eslovenia—; Karnite eta Dovladbekova, 1994 —Letoniari dagokionez—), beharbeharrezkoa da berezko moneta nazionala. Are gehiago, nazio horietan guztietan,
zenbait trantsizio-epe konkretu igaro ondoren, berezko moneta ezarri da martxan.
Arazoa ondokoa izan da: behin berezko moneta jaulki ondoren, moneta horren funtzionamendua Nazioarteko Moneta Funtsak eta Munduko Bankuak ezarritako arauek gidatu dute, ortodoxiaren barnean.
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Alde batetik, badirudi nork bere moneta edukitzeak nolabaiteko subiranotasun monetarioa dakarrela. Alta, kontuan hartzen bada zer-nolako nazioarteko
moneten sasisisteman gauden, argi dago subiranotasun hori nominala besterik ez
dela. Kontua da dolarren menpe segitzen dutela gaur egungo estatu berri horien
nazioarteko moneten arteko truke-tasek.
Horrenbestez, argi dago moneta nazional berria halabeharrezkoa dela, bai eta
berari lotuta dagoen Banku Zentrala eraikitzea ere. Baina moneta nazional horren
funtzionamendua nazioarteko mailan gaizki dago. Moneta nazionala eta Banku
Zentrala edukitzea beharrezko baldintza da subiranotasun monetariorako, baina ez
nahikoa. Baldintza nahikoa izateko, zenbait aldaketa egon behar dira kontabilitatean
(Tobar-Arbulu, 1999a).
Argi dago independentzia politikoak ez duela ematen, halabeharrez, independentzia ekonomikoa. Estonian, Letonian eta Lituanian agertu diren arazo ekonomikoak (Lieren, 1993), edo Sobietar Batasun ohiaren menpe egon ziren gaurko zenbait
errepublika independente berri jasaten ari diren arazo ekonomikoak dira horren
lekuko.
NGKF delakoak asko murrizten ditu demokrazia formaletan harturiko erabakiak. Beraz, demokrazia formala ez da aski NGKF kontrolatzeko. Kontrola gauzatu ahal izateko, nolabaiteko zerga berezia planteatu zuen Tobin ekonomialariak.
Kasurik onenean, adabakia izan daiteke zerga hori, baina zaila martxan jartzeko,
bizi garen neoliberalismo gogor honetan.
Demokrazia politikoa beste sistema ekonomiko mota bati lotu beharrean
gaude. Horretarako, aparteko defizit teorikoan gaude. Hortik irteten laguntzeko,
zenbait lan interesgarri agertu dira Schmitt ekonomialariaren eskutik (Tobar-Arbulu,
1999a).
Kontua ez da soilik nonahi azaltzen den defizit demokratikoa cta soziala orc-

katzea. Arazoa askoz sakonagoa da eta sozialismo-mota berri batekin du zerikusia.
11.5. BANKU ZENTRALAK, INDEPENDENTEAK OTE?

Aspalditik planteatu da "nazio bat / moneta bat" delako leloa. Lelo horren kontra,
hamaika eraso sortu dira historian, azkena hainbeste hedatu den merkatuaren globalizazioa.
Subiranotasuna ere eztabaidan dagoen beste kontzeptu bat da. Aspaldi, subiranotasuna subiranoari zegokion, eta monetaren bitartez jasotzen zuen jaurgoa
(seigneurage). Gaur egun, aldiz, nazioari dagokion eskubide demokratiko politikoa
da subiranotasuna, eta jaurgoa, banku-moneta dela kausa, erabat bazterturik geratu
den kontzeptua da, nahiz eta zenbait bazterretan oraindik erabili.
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Subiranotasun monetarioa, nazio bat /moneta bat leloak laburbiltzen duena,
nahiko berria da, xix. mendearen bigarren erdikoa hain zuzen ere. Kontua da, banku-monetaren inguruan dagoen teorien hutsunea aide batetik, eta bestetik, oraingoz
ortodoxiak daukan indarra, nahasketa ederra sortu dela subiranotasun monetarioari
buruzko eztabaidetan.
Inperioen eraginez, zenbait nazio, independentzia politikoa lortu dutenean,
monetaz arduratu dira. Hiru jokabide nagusi egon dira aukera horretan:
(i) berezko moneta berria jaulkitzea;
(ii) jadanik indarra zeukan moneta bati atxikitzea; eta
(iii) beste nazio batzuekin batera, monta komun berri bat sortzea.
Schmitten teoria onar baledi, argi legoke nazio bakar batek ere bere subiranotasun monetarioa lor lezakeela (Tobar-Arbulu, 1999a; eta Tobar-Arbulu, 2000
Euskal Herriaren kasurako).
Lehen esan dugun bezala, globalizazioari aurre egin nahian, eta dolarraren
mendetasunetik irten nahirik, zenbait gune ekonomiko proposatu dira munduan,
Europar Batasuna, besteak beste, jadanik eraturiko estatuen gainean aldrebes eraiki
dena. Egia da beste modu batera ere egin zitekeela eraikuntza hori (Schmitt, 1988a).
Baina, Bundesbank-en ereduari jarraituz (Marsh, 1993), banku hori erabat
independentea izan dadin nahi du ortodoxiak. Europar Batasuneko Banku Zentralaren helburu nagusia inflazioa kontrolatzea da, ohiko politika kuantitatibisten bitartez.
Ortodoxoen artean, Europar Banku Zentrala beste modu batez eraikitzea
proposatu da (Greider, 1989), baina Goodman-ek (1992) berresten duen bezala,
aukeratutako ildoa Alemaniako Bundesbank-en bidea izan da.
Edozein motatako Banku Zentrala independentea balitz, noren esku geratuko
litzateke politika monetarioen zeregina erabakitzea? Independentziaren izenean,
erabat hedaturik dagoen pentsamendu ekonomiko neoliberalari bide askea utzi
nahi izan zaio, monetarismo gordinaren bidez inflazioa kontrolatu ahal izateko.
Baina heterodoxia da, hemen ere, zertxobait argituko digun aukera soila. Izan
ere, Schmitt aspaldi hasi zen moneta nazionalaren eta nazioarteko monetaren zirkuitu desberdinak bereizten, Altxor Publikoaren zereginak aztertzen eta, hala Europa-mailan nola mundu-mailan, egon behar diren banku-kontabilitatearen aldaketak azpimarratzen.
Lan honetan jadanik azpimarratu denez, inflazioa ez dagokio Banku Zentralaren inongo politika monetario murrizgarriri. Baina, harrigarria bada ere, Banku
Zentralaren zereginetarako, banku horren independentzia aldarrikatzen da.
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11.6. SOZIALISMO BERRIRANTZ

Ekonomia eta ekonomia-zientzia krisian daude. Makroekonomia bernia (Schmitt,
1984) metodo berri bat da herrialde baten barneko ekonomia ikertzeko. Nazioartemailan, aldiz, zenbait lanen artean bat besterik ez dugu aipatuko, alegia, Cencinirekin batera Schmittek 1991n egindakoa (Schmitt eta Cencini, 1991). Bi lan
erraldoi horietan badauka irakurleak zer pentsatu eta zer ikertu.
Schmitti jarraituz, bankuen birmoldaketa gauzatu eta gero, familien aurrezkiek
finantzatuko dituzte inbertsioak, ez banatutako mozkinek (Schmitt, 1984, 1996a;
Tobar-Arbulu, 2003). Orduan, ekonomiak bi errenta-mota besterik ez du ezagutuko: alokairuak eta ez-alokairuzko errentak.
Kapital finkoaren gainmetaketa bukatzen denean (Schmitt, 1984), eta nazioarteko moneta-sistemak ongi funtzionatzen duenean (Schmitt eta Cencini, 1991),
mozkinek produkzioaren legamia balira bezala funtzionatuko dute; edozein mozkin
neto —alegia, interesak gainditzen dituzten mozkinak— enpresaren benetako
arrakastaren ezaugarria izango da. Mozkinei interesen gaineko "aurrerapena"
emango dietenak hauexek izango dira: lan-indarraren ahaleginekin batera, arlo
ekonomikoaz, politikoaz eta sozialaz arduratuko diren enpresari berrien sorrera,
irudikapen sortzailea eta abentura bera. Orduan, Schmittek nahi duen bezala,
gizartea sozialismo berrian biziko da, ekonomia osoa bere lekuan ezarriko duen
sozialismo-motan hain zuzen ere.

12. Inflazioaren (eta langabeziaren) kontrako
bankugintzaren jarduera: Schmittek
proposaturiko erreformaren ildo nagusiak

Aurreko lan batean (Tobar-Arbulu, 2003) aurkeztu genuen eranskin hau. Infla
dugu eranskin hura.
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12.1. JAULKIPEN-DEPARTAMENTUA ETA AURREZKI-DEPARTAMENTUA

Bi departamentuak batera analizatzearen arrazoia honako hau da: enpresek langileei
alokairuak luzatzen dizkietenean, alokairu horiek bat-batean aurrezki bihurtzen dira.
Beraz,
(i) jaulkipen-departamentuan, (I), monetaren sorrrera/deuseztapena gertatzen
da; eta

(ii) aurrezki-departamentuan, (II), aurrezkia —errenten tituludunen gordailuak— egoten da, bankuek finantza-merkatuan erabiltzen duten aurrezkia
hain zuzen ere.
12.2. ALOKAIRUEN JAULKIPENA

Jaulkipen-departamentua (I)
B

Aurrezki-departamentua (II)
B

Prozesua honako hau da: x moneta-unitate jaulki bezain laster, jaulkipendepartamentuak, (I), aurrezki-departamentuari, (II), kredituan ematen dizkio unitate
horiek. Jaulkiriko errentak, bat- batean, aurrezki erabilgarri bihurtzen dira finantzamerkatuan. Beraz, aurrezki-departamentuak jaulkipen-departamentuarekiko
kreditua dauka eta langileekiko zorra, eta langileek, automatikoki, beren errentak
jaulkitzean, bankuan gordailutu dituzte. Horrenbestez, jaulkipen-departamentuak
zorra dauka aurrezki-departamentuarekin, eta enpresekin kreditua. Enpresek zorra
daukate langileekin, bankuen bidez.
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Horrela bankuen kontabilitateko bi funtzio bereizten dira: bitartekari monetarioarena (jaulkipen-departamentua) eta finantza-bitartekariarena (aurrezki departamentua).
12.3. MAILEGUA ETA BERRESKURATZEA

Suposa dezagun errenten tituludunek y moneta-unitate (y MU) erretiratzen dituztela produktuen azken erosketan gastatzeko.
Jaulkipen-departamentua

Aurrezki-departamentua

Jaulkipena

E

x

I

x

I

x

L

x

Mailegua
edo
erretiratzea

II

y

E

y

L

y

I

Y

Saldo
partziala

E

(x — y)

II

(x — y)

I

(x — y)

L

(x — y)

Aurrezki-departamentuan langileek gordailututako gordailuetatik y MU erretiratzen dira. Beraz, maileguak emateko, bigarren departamentuak (x — y) MU
besterik ez dauka. Bankuek maileguz eman ditzakete moneta-unitateak; bigarren
departamentuak lehen departamentuari luzatzen dizkion kredituak hartu behar dira
kontuan. Gure kasuan, bankuek soilik (x — y) MU eman ditzakete maileguz. Izan
ere, gordailutan soilik (x — y) MU dauzkate. Bi departamentuetako banaketa egin
ezean, bankuek ezin izanen lukete ezagutu zenbat MU eman ditzaketen maileguz.
Arrazoiketa berbera egin daiteke y MU maileguz ematen dituztenean. Izan ere, y
MU maileguz ematen badituzte, oraindik (x — y) MU dauzkate gordailutan.
12.4: LEHEN DEPARTAMENTUTIK BIGARREN
DEPARTAMENTURAKO DRENATZEA

Jakina denez, hilabete bakoitzeko bukaeran jaulkitzen dira alokairuak. Errenten
tituludunek nahi dutenean erretira ditzakete beren gordailuak. Gainera, ez da egia
bankuek beren esku dauzkaten gordailu guztiak erabiltzen dituztenik. Beraz, litekeena da (ia seguru) ezen jaulkipen berri (produkzio) baten une berean, aurreko
jaulkipenetik (edo jaulkipenetatik) erretiratu edo maileguz eman ez diren gordailuak egotea. Arriskua honetan datza, alegia, epe bateko errentak beste epe bateko
produktuak erosteko erabiliak izatean. Aukera hori gauzatzen bada, beste epe batean,
produktuaren gaineko eskari gehigarria kausa dezake. Beraz, hilabetean zehar,
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erabilgarriak diren aurrezkiak drenatu behar dira bigarren departamentutik. Hori
lortzeko, aukera bakarra dago: jaulkipen berriaren aurrean, hilabete-bukaeran erabilgarria den aurrezkia enpresek maileguz hartzea. Eskari gehigarri horrek ezin du
inflazioa sorrarazi, ez baita jaulkipen hutsa.
Maileguak hartuz, enpresek tituluak saltzen dituzte. Etorkizuneko errentari
uko egiten diote, errenta korrontearen aide. Errenten tituludunek, ordea, errenta
korronteari uko egiten diote, etorkizuneko errentaren aide. Errenta korronterik
eduki ezean, langileek ezin dute errenta gehiago gastatu etorkizuneko produktua
erosteko. Enpresek tituluak salduz, beren baitan gordailuturik dauzkaten stockak
erosten dituzte, eta mailegu-hartze erreala gauzatzen dute. Horrela ikusten da ezen
etorkizuneko produktuen gaineko eskari gehigarriaren arriskua alboratu egiten
dela, arrisku hori ezinezkoa dela. Kontabilitatea ondokoa da:
Jaulkipen-departamentua

Aurrezki-departamentua

Jaulkipena

E

x

II

x

I

x

L

x

Mailegua edo
erretiratzea

II

Y

E

y

L

y

I

Y

Saldo
partziala

E

(x — y)

II

(x — y)

I

(x — y)

L

(x — y)

(x — y)

E

(x — y)

E

(x — y)

I

(x — y)

0

E

(x — y)

L

(x — y)

Hilabete-bukaera
Mailegua
enpresei
Azken
saldoa

II
0

Horrela egiaztatzen da jaulkipen-departamentua enpresen presentziatik "aske"
dagoela. Departamentu horren aktiboa eta pasiboa zero MU-koa da. Departamentua "hutsik" dago, alokairu jaulkipen berri baterako prest. Aurrezki-departamentuan, aldiz, langileekiko enpresen zorra dago. Beraz, «E-ren zor monetarioa zor
finantzario bihurtzen da automatikoki» (Schmitt, 1984: 312) eta bihurketa hori
«errenta korrontea produktu korrontearen gainean deuseztatzen bukatzen da»
(Schmitt, 1984: 312).
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Horrenbestez, bi aukera alboratu dira:
(i) Bankuek gordailutan daukatena baino gehiago maileguz ematea.
(ii) Epeko produktua ez den beste produktu baten gaineko errenta baten
gastua edukitzea.
12.5. KAPITAL FINKOAREN DEPARTAMENTUA

Enpresek, produkzio-faktoreen gainean, produktu-merkatuan, to epean, lorturiko
mozkin bat gastatzeko aukera alboratzea falta zaigu.
Gastu-mota horrek jaulkipen hutsa eragiten du. Aukera hori alboratzeko,
hirugarren departamentua behar da.
Hirugarren departamentuak eragotzi behar du enpresek alokairuen gainean
lorturiko mozkinak faktore-merkatuan gastatzea, inbertsio-ondasunen produkzioan.
Enpresek alokatuei egindako produktuen salmentan lorturiko mozkin guztiek
enpresek bankuekin egindako kreditua islatzen dute. Alokatuei egindako produktuen salmentan, enpresak zor batetik askatzen dira eta bankuekin kreditu erreala
lortzen dute, mozkinen eskuratzea dela kausa.
Bigarren departamentuko enpresen kreditu netoa drenatu egin behar da. Ezin
da onartu enpresen kreditu netoak merkatu finantzarioan erabilgarriak izatea. Produktuen merkatuan jadanik egindako azken gastutik —alokatuek egindako alokairuen gastua— sortzen diren mozkinak ezin dira erabili finantza-merkatuan beste
gastu bat egiteko. Mozkin horiek finantza-merkatutik erretiratzen badira, inbertsioondasunen produkzio batean gastatzeko aukera alboratzen da, eta kaltegarriak
diren jaulkipen hutsak baztertzen dira.
Aurrezki-departamentua
Enpresen
kreditua

E y

III. departamentuari
drenajea
E y

III y

Kapital finkoaren departamentua

II

y

E y

Garrantzitsua hauxe da: enpresek zerbitzu produktiboen merkatuan mozkinak
gastatzeko aukerak saihestea. Beraz, enpresek bankuekin duten kreditua hirugarren
departamentuan utzi behar da. Alokairuen jaulkipen berri batean, hirugarren
departamentuan dagoen kreditu horrek kitatuko balu enpresak bankuekin duen
zorra, enpresak ez luke izango inolako mozkinik faktoreen merkatuan gastatzeko.
Argi dago enpresak direla beti mozkinen tituludunak.
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12.6. HIRU DEPARTAMENTUETAKO KONTABILITATEA: JAULKIPENA

Hona hemen hita departamentuen funtzioak:
Jaulkipendepartamentua

Aurrezkidepartamentua

Bankuen
gaineko
E-ren
kreditua
Jaulkipen
berria

Kapital finkoaren
departamentua

II
E (z)

II

(z)

I (z)

y

E (y)

L (z)

Enpresak bankuari z MU zor dizkio, hau da, produkzio berriaren kopurua.
Baina enpresak y MU-rako bankuaren hartzekodunak dira. Ongi ikusten da ezen
zor berriaren gainean kredituak irauten uzten bada, ez dela gehiago posible enpresak egin zitzakeen mozkinen gastua egitea produkzio-faktoreen merkatuan. Horrenbestez, jaulkipen huts guztiak alboratzen dira. Jaulkipen huts ez-kaltegarriak
alboratzearekin, automatikoki jaulkipen huts kaltegarriak alboratzea lortzen da.
Baina aurreko epeetan egindako mozkinen jabe izaten segitzen dute enpresek.
12.7. MOZKINEN DETERMINAZIOA

Duda bat dago oraindik. Tarteko erosketak daude. Bankuekiko kreditu guztiak ez
dira erabilgarriak enpresek dituzten inbertsio-ondasunak produzitzeko, enpresen
arteko erosketak daudelako. Enpresen arteko erosketek "mozkinen parte bat
kontsumi" dezakete. Azken erosketak eta tarteko erosketak bereizi behar dira.
Azken erosketan, produktua, azkenik, erabilera-balio bihurtzen da familietan.
Produktuaren azken erosketa ez dago tarteko edozein erosketatan. Edozein
enpresak beste enpresei erosi behar dizkie lehengaiak azken ondasunak lortzearren,
familietan gastatuko direnak. Azken produktuaren prezioan presente dago enpresaren tarteko erosketa. Beraz, tarteko erosketek ez dute ahalbidetzen esatea ezen bankuekiko enpresen kreditu osoak mozkinak direla, inbertsio-ondasunen produkzioan
enpresek produkzio-faktoreen merkatuan gastatuko dituzten mozkinak hain zuzen
ere. Horrenbestez, enpresek, beren mozkinaren zati bat gastatzen dute tarteko erosketetan. .
Ondorioz, enpresen tarteko erosketetan lorturiko mozkinak eta enpresen
azken erosketan lortutako mozkinak bereizi behar dira; azken horiek dauzkate
enpresek inbertsio-ondasunen produkzioan, produkzio-faktoreen merkatuan gastatzeko.
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12.8. MOZKINAK DETERMINATZEKO MEKANISMOA

Mozkinen aurreko bereizketa kontuan edukirik, hona hemen kontabilitatean egin
behar den erreforma sakona.
Aurrezki-departamentua
III. departamentua
drenatzea

E

(y — y')

III (y — y')

Kapital finkoaren departamentua
II (y — y')

E

(Y — Y')

Tarteko erosketan enpresek gastatu ez dituzten mozkin guztiak dira inbertsioprodukzioan gastatzeko dauden mozkinak. Horrenbestez, (y — y') kreditua da alokairuen jaulkipen berrian enpresen zorrari aurrez aurre jarri behar zaiona.
Horrela, jaulkipen hutsak alboratzen dira. Eta jaulkipen hutsak alboratzeak
inflazioa (eta langabezia) baztertzea esan nahi du. Gizartearen onurarako egin
behar den kontabilitate-erreforma sakon hau monetaren eginkizunari dago lotuta,
Schmittek maisuki erakutsi duen moduan azken berrogeita hamar urte hauetan.
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