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SARRERA

Karrera zientifiko edo tekniko gehienetan estudioak bukatu baino lehen asig
natura ekonomiko bat edo beste ikusten da. Ekintza honek l nahiz eta hasiera batetan logikarik ez ikusi,bi arrazoi ditu. Alde batetik, esandako karrera egiten du
tenetako batzuek industrian edo antzeko zentru batetan egingo dute beren lana; hauetan, maiz, erabakiera bat hartzerakoan kalkulaketa eta analisi zientifikoek
baino pisu handiagoa arrazoi ekonomikoek dute. Arrazoi ekononiko hauek pertsona
egokiak azaldu eta aztertuko ditu, baina, halaz ere, zientifikoak gauza horiek ulertzeko gauza izan behar du; orduan, bere lana existitzen den egoera orokorrari.dagokioke.
Bestetik, lizentziatura bat egiten duen bakoitza "goi-mailako estudioak" di
tuen minoriako pertsona bat dela gogotan hartu behar dugu; beraz, hasiera batetan behintzat, kultur maila altu batekoa izango dela pentsatu behar da. Cauregun,
XX. mendearen bukaeran, kultura minimo bat duen pertsona batek ekonomi alorreko
zenbait kontzeptu jakin eta ezagutu behar du (merkatua, monopolioa, input-output
taulak, errenta nazionala, e.a.); hauek, ez bakarrik aldizkari berezietan baizik
eguneroko kazatetan ere azaltzen dira. Kontzeptu hauen ezaguerak kultura minimo
bat duen edozein batek izan behar baditu, zer esanik ez edozein lizentziatura duen batek.
Beraz, eta labur bilduz, kurtso eta apunte hauen helburua zera da: estudian
teak zientzia ekonomikoaren oinarrizko ezaguera bat har dezala; oinarri horren bidez enpresako lanak beste ikuspegi orrokorrago hatez ikusiko dituzte eta, horre
taz gainera, nahiz ekonomiako liburu sakonaaoak nahiz eauneroko ekonomi aaiak ulertzeko gai izango dira.
Kurtso honen helburuak ezarri ondoren Ekonoria osoari begirada bat botatzea
komenigarria dirudi; orduan zientzia horren mugak ikusiko ditugu, eta baita historian zehar izan duen garapena ere.
Ekonomia, zientzia bezala,gaur egun zientzia sozialak i.zenekoen multzoansar
tuta dago. rizonarentzat bera bizi den rizartea ezagutzea, inguratzen duen uniber
tso materiala edo animali nahiz landare-mundua ezagutzea baino askoz zailago eta
neketsuagoa izan da. Zientzia sozialak, multzo bezala, azkenak eta zehaztasun txi
kienekoak dira; eta horrengatik, hain zuzen, aaur eaungo egoera kontutan harturik,
oso eztabaidagarria da beraientzat zientziaren izen hori. Britainiako ohiturak, Poyal Societv lekuko adihidez, izen hori ukatu egiten die eta Inglaterran nahiz rstatu Batuetan zientzia esatean Natur Zientziak hakarrik hartzen dira kontuan.
Zientzia sozialek,giza-ekintza sozi.alen iturriaz arcl uratzen direnez aero, natur zientziak haino lotura handiagoa daukate historiarekin.
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Beste aldetik, beren earapenaren berandutasuna dela eta,zientzia sozialek
ez zuten lortu qarapen hori XIX mendean indartzea. Eta XX. mendeko zenbait ohitura edo interes izan direla bide, oraindik ere idea prezientifiko asko daukate
beren baitan.

Ekonomia, estudio hezala, XVIII. mendearen erdialdera hasten dela esan dai
teke. Urte horietan .7klam Smith eskoziarrak ipini zion ekonomia liberalari bere
oinarria. Carai hartan Fskozia, ordurarte herri nekazari eta txiro izana, zentru industrial bat bilakatu zen. Smith-en ustez bilakaera horren arrazoia zeran
zegoen: Iraultza Industrialaren aurretik manufakturak izan zuen barezko eta organizatu gabeko garapenean; berarentzat, Inglaterran behintzaC. nabermena zen ger
taera hori. Carapen horren funtsak honetan zeuden: industriako "lan-banaketan",
eta eainiko produktuak "trukatzeko" erraztasunean. Beste aldetik, gobernuek industriari eta merkatalgoari jarri zizkieten oztopoak, here ustez, kaltegarriak
ziren. rarai hartan lehentasuna zeukan sistemak (hots, merkantilismoak) merkatal
qo koloniarra monopolizatu e g iten zuen hakar hatzuren prohetxutan. A.Smith-entzat,
monopolizatze hau indar herrien etsai handienetariko bat zen. Idea hauek funtsatzeko, gizartearenprodukzio/banatze-mekanismoa ikertzen saiatu zen A. Smith; estudio horien ondorioak liburu batetan bildu zituen: "Incuiry into the Nature and
Causesof theWealthof Nations"(1776). Lan honetan gizaki berri bat azaltzen da:
" gizaki ekonomikoa". Norhanako hau here lanaren eta handik lortutako emaitzaren
truke hidez hizi da, eta lana nahiz trukea beti ere erarik onenean egiten ditu.

Smith-entzat, iraganaldian ekintza hauek beti ere oztopatuak izaten ziren:
antzinako ohiturak, eskubide feudalak edo erregulazio merkantilistak, e.a. Baina,
azkenik,"ordena naturala" berreskuratzeko posibilitatea ikusten zen; ordena hone
tan qizonak bere ekintzak inolako oztoporik gabe egingo zituzkeen. Hori egiterakoan, haren ustez ondoriorik onenak lortuko ziratekeen; izan ere,ekonomiaren lege "naturalen" arauera edozein era ez-kriminal batez norberaren interesa lortzerakoan y bide batez eizarte osoaren interesa lortzen omen hait da. Beraz, eskusartze legislatihoak ez ziren beharrezkoak, kaltegarriak baizik.
INdam Smith eta bere jarraitzaileentzat "laisser-fair"-en ekonomia benetako
"ordena naturala" zen. Nahiz eta d.oktrina honen eta gaur egun denok ezagutzen di
tu g un mugak eta ondorio izugarriak, bere garaian doktrina hau nolabait liberatzai
pentsakera ekonolea zen. .Adam Smith ez zen doktrina-fundatzailea bakarrik,
mikoaren metodo loqikoaren oinarri-jartzailea ere baizik; oinarri hauek, gainera,
gaur egunerarte jarraitu izan dute.
ninarri horietan aarrantzitsuenetako bat produktu haten "baloreari" eman zaion tratamendua dugu; Smith-entzat balore hori produktua lortzeko lanari dago
kio, eta ez besteri. Balore/lana teoria hau horrela planteatzerakoan gortegizon,
apaiz eta lurjabeen kontra zihoan; hauek ; lurra landu gabe hartatik sari bat jaso
nahi izaten zuten.
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Teoria honi Marx-ek "plusbalio"-aren kontzenptua gainezarri zion; hau, hitz
laburrez esana, zera da: produktuaren balorearen eta benetako egile guztioi paqa
tutako salarioen arteko diferentzia; idea hau, inplizituki bederen, Adam Smithengan ere aurkitzen da. Beste aldetik, nahiz eta aktibitate ekonomiko guztienhel
hurua "mozkinak" eskuratzea izan, Smith-entzat helburu hori guztien ongiaren kon
tra bihur daiteke.

"Nazioen aberastasuna"-ren ondorioak batpatean barreiatu ziren, eta orain arte hor iraun dute. Bere eragipena ez zen pentsakera ekonomikoan bakarrik agertzen; aitzitik j horretaz gainera kapitalismo industrialaren praktikari justifika-

zio intelektual bat ematen zion. Lan hau filosofia liberalaren euskarri irmo eta
sendoena izan da.
Carai berean Frantzian "fisiokratak" zeuden indarrean; hauen analisien oina
rria Inalaterrako aberastasuna zen, eta Frantziako ondasun naturalek, lurrak bereziki, erabilera razional bat izatea nahi zuten. Hori zela eta, oraindik bizirik
zeuden interes feudalen kontra jartzen ziren. Doktrina honek Frantziako manufakturagileen laguntza eskuratzea lortu zuen, eta aurreneko iraultzaileen politika
aidatu zuen. Quesnav-entzat iraultza horren helburua "laisser-faire" egoera lortzea zen. Merkatalgoa kontrol gobernutarren menpetik ateratzeko, iraultzaren iku
rrak "laisser-faire" eta "laisser-passer" izan ziren.
Ceroago, Adam Smith-en doktrina osatuz eta borobilduz Picardo (1772-1823)
bankaria agertu zen, Malthus eliz g izonaren lauuna. Malthus-entzat munduko gizakopuruagehiegSzkoa zen eta kapitalista txikitara iristen ez ziren uuztiak perio
dikoko gerrek, izurriek eta goseek garbituko zituzketen (Essay on the Principle
of Popu)ation, 3778).
Ricardoren ikuspegiak Iraultza Tndustrialaren garapen ikara g arria aitortzen
zuen eta, aldd herean, Inglaterrako (hots, garai hartako munduko herri manufaktu
ra cfileaurreratuenetakobatera) segurtasuna isladatzen.Beraz, ekonomiazidazterakoan

kapitalismo berriaren (hots, mekanofakturaren) arrakasta hegien bistan zeukan.
Berak Adam Smith-en balore/lan teoria onartzen zuen, baina kostuen kalkuluak egi
terakoan ez zuen kontutan hartu kapital finkoak neurri aldakorrez izatekoa zuen
garrantzia; Marx-en ustez honetan ez zegoen oinarrizko kontraesanik, bere ustez
kapitala fabrikan eta mak5netan aornutzen den lana bait da.
Halaz ere, Picardoren norrotaren aitzakian here ondorengo ekonomilariek balore/lan teoriaren balioa ukatu egin zuten, eta orduan ekonomiaren arreta produk
zio-ondasunetatik merkatalgora pasatu zuten. Heraz, prozesu hau Picardok herak hasia zuen, bankaria zenez gero aberastasunaren hanaketan bere sorketan baino ar
dura aehiauo jartzen bait zuen. Hori dela eta, plusbalioaren hiru atalen (errenta", "interesa" eta "mozkina") proportzio erlatiboak estudiatu zituen.
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Berarentzat, interesak nahiz mozkinak justifikagarriak ziren; baina lurrak
bere eritziz berezko baliorik ez zuenez, errenta justifikatzea oso zaila gertatzen zitzaion. Horretarako lurraren batezbesteko errentaren ordez n errenta dife
rentzialaren" idea plazaratu zuen. Bere gainontzeko kontze ptuekin oso ados ez zegoen idea hau mozkinera p asatu zen, eta balorearen teoria "marginalen" oinarria izatera iritsi; zenbait ekonomilariren ustez, idea hauek balore/lan teorian
inp lizituki dagoen n explotazioa n eztaltzeko sortuak izan ziren. Ricardoren helbu
ru naausia zera zen: bere garaiko lurraren politika baheslearen eta laborantza garestikoaren interesak deskreditatzea; heraz, bere lana aurrerakoia eta truke li
hrearentzat lagungarria izan zen.
XTX. mend.eani erdialdean, ekonomiaren arrakasta zela eta, bere legeak betira
ko ezarriak bezala jotzen ziren. Liberalismoa eta truke librea beren gailurrean
zeuden, eta betiko hide horietatik jarraitu beharko zutela pentsatzen zen. Baina,
halaz ere, sistemaren barnean zerbait gaizki zeaoen: munduko herri industrial abe
ratsenean eta merkatal zentru aurreratuenetan gosea eta izurritea ageri ziren, ez
jakintasuna eta ez-segurtasun soziala gailen zeuden. Teoria ekonomikoaren bidez guzti hori justifikatua zegoela zirudien; zientzia hau zientzia fisikoaren antzera eraikitzen zen, eta ondorioz egunetik egunera bizitzaren errealitatetik geroz
eta urruna g o zegoen.

Giro honetan jaio zen Marx, 1818. urtean; bera jai.o aurretik aberastasunik
gabeko jende-multzo handiaren egoera erreala kritikatzen zenbait abots altxatuak
ziren jadanik: horrela, Blake, Byron eta Shelley-ren lanetan badago miseria eta
tiraniaren kontrako zenbait pasarte. Dickens-ek, Elliot-ek eta Benjamin Disraeli-k
berak errúki gabe alcl.arrikatzen zuten, egoera horren kontra, baina halaz ere
inork ez zuen heste aukerarik azaltzen. Norantza horretan, baina aukera sozialis
ta batzuk eskainiz, Owen, Saint Simon, Fourier eta beste batzuk ere eza gunak dituau; baina horietariko inork ez zuen r izartearen barneko funtzionamenduaren eza
guera nahikoa, klase-zatiketan eta jabeko pribatuan oinarriturik zeaokeena alegia.
Marx-en (eta bere laguntzaile eta lacrun mina izan zen Friedrich Fngels-en)
pentsakera "Manifestu vomunistan" (1848) hasi zen agertzen, gero "Alokairu", pre
zio eta mozkina-tik paseaz azkenik eta bereziki "Kapitala"-n (1867) emateko.
Marxek ekonomia histori aldetik estudiatu zuen eta bere legeen izaera kontingente eta iragankorra adierazi zuen; bide hatez, gainera, historia bera ere ekonomi
aldetik ulertarazi zuen. Berak dionez historiaren transformazio garrantzitsuenek
(hots, inperio esklahistatik feudalismorakoak, honetarik kapitalismorakoa, e.a.)
arrazoi ekonomiko batzuk dituzte eta produkzioeraren arauerakoak dira.
Marxek Adam Smithen eta Ricardoren balore/lan teoria osoa hartu zuen eta ho
rretatik esandako plusbalio kontzeptua atera zuen. narai hartako ekonomilarientzat langilegoari ordaindutako soldata benetan egiten zuen lanaren ordaina zen;
hau da, egindako lanaren benetako balorea zen eta mozkina enpresariaren merituari
zegokion.
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Aldiz, Marx "produktuaren truke-baloretik abiatu zen. Hau,objektu bat buru
tzeko egin behar den lanaren baloraketa soziala hesterik ez da; eta, beraz, errea
litate soziala dauka eta ez beste: hots, truke-ekintzaren bidez aizarteak iratxe
k.itzen diona.

Baina, kapitalismoan, lanaileak hartzen duena ez da truke-balorearen eta be
netako gastatu denaren, (lehengaien kostuak gehi kontsumitua izan den kapitalaren
partea) arteko diferentzia: aitzikik, lana bera ere beste edozein merkantzia bat
bezala kontsideratzen da.

Truke-balorearen eta merkantziak egiteko benetan aastatua izan den auztiaren
balorearen arteko diferentzia "plusbalioa" da: hau kapitalistak bereaanatzen du,
eta hurrengo produkzio-ekintzetan ka.pital bezala erabil dezake. Kontzeptu honetan
oinarriturik, Marxek zera demostratu zuen: explotazioaren kausa ez datza patroi honen edo besteren gogortasunean, baizik eta sistema kapitalistari berari dagbkio.
Hori dela eta, sozialki nroduzitzen dena orobat sozialki banatzeko behar den sistema ekonomikoaren oinarriak jarri zituen Marxek.

xix. mendean,

hastapen abstraktu batzutan oinarriturik, teoria deduktibo bati
hasiera eman izan zaio; honen ondorioz, teoria marginalista kaleratu izan dajteoria hau, sistema kapitalistaren funtsak onartzen dituenez, tesi marxistari emanda
ko erantzun moduan azaldu izan da. Mende honen erdialdeko ekonomistentzat, ekonomiaren "brontze-legea " aaraiko g000rkeriaren justifikazio zientifiko bat zen.
Baina 1832. urtetik hasita, zegoen miseriak inolako justifikaziorik ez zueneko susmoa hedatzen ari zen; urte horretan, Stuart Mill-ek bere "Principles of Political Pconomv" liburuan nlazaratu zuen susmo hori.
Teoria marainala Jevons-ekin (1835-82) hasi zen, gero Menger-gandik (18401921) eta Walras-engandik (1834-1910) iragan ondoren Marshall-ekin (1834-1910) be
re aailurreraino helduz. Teoria honek problema ekonomikoei trataera matematiko huts bat ematen die, baina eskema kapitalistaren naturaltasun eta betikotasuna onartzen zuen. Teoria horretarako balore- kalkulua mozkina lortuz truka daitekeen
azken unitatearen edo unitate marginalaren balorea aurkituz egiten da; horixe da,
hain zuzen, produktuaren balorea. Unitate horiek muga-puntuak bezala kontsideratzen dira eta horietan hasten ala bukatzen da nroduktuen produkzioa ala irenstea.
Batezbesteko kostuen kostu marginalak erabiltzen dira eta bi hori.en arteko diferentziak errenta, mozkina eta interesaren adierazpen eta justifikazioa ematen di
CT

U.

Merkatu libre idealeko eskaintza eta eskari-leaearen bi.dez determinatzen ez
den edozein baloreri teoria marqinalak uko egiten dio. Balorea, beraz, kalkulu matematiko hutsez aurkitu behar da eta gainontzekokontsideraziomaterialak ez di
ra kontutan hartu behar. Beraz, plusbalioak eta explotazioak ez zeukaketen zeresanik eta Picardoren eta Marxen argudioak baztertu beharrak ziratekeen.
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Ekonomia marginalak "oreka perfektuaren" automatikotasuna aldarrikatzen zuen,
eta hau ezinobea da. Benetako balore marginaletan egiten diren trukaeretan edozein
eSkusartzek (sindikatoenak, monopolioenak edo gobernuenak) nahitanahiez guztien ar
teko egoerari kalte bat ekartzen dio.

Hasiera batetan teoria marginalaren helburua zera zen: inolako prozesu produk
tiborik kontutan hartu gabe orezioen aldaketen arrazoia merkatuaren eta merkantzia
ren trukeen funtzio bezala aurkitzea. Teoria honek errealitate ekonomikoarekin zerikusi eskasa izan du beti: ondasun berezien benetako prezioek, espekulazioa edo kanpoko gauza batzuk direla bide, fluktuazio batzuk izaten dituzte; eta bide batez
prezioek, orokorki hartuta askoz serioagoak diren aoraldi eta jaistaldietap, beste
aldaketa batzuk jasaten dituzte. Hauek, dirudienez, nahitaezkoak dira, eta onenean
ere ustegabekoak. Aldaketa hauek dagoeneko nabariak ziren, haina oreka ideala lortu ondoren desagertuko ziren oszilazio bezala kontsideratu ohi ziren.

m eoria marginala burutu baino askoz lehenaao, berak onartzen zituen baldintzak desagetuak ziren jadanik. Munduko merkatu librean alde batetik monopolioak eta bestetik hitzarmenak zeuden; gobernu babesleak, gainera, askotan monopolioekin
batera jokatuz nonnahi nabari zitezkeen. Teoria marginalaren funtsean zeuden baldintzak industria astunen zahalkuntzak amilduak zituen. Halaz ere, herri kapitalis
tek oraindik ontzat ematen dute teoria hau eta, aldakuntza txiki batzurekin, ekono
miaikasketako zentru auztietan irakasten da. Frrealitarearekin lotura eskasa duela
ko, hain zuzen, bere eaitura formalak azkoz "zientifikoaaoa n dirudi.
Baina

X. mendeko

gertaerak eta, bereziki, 30. hamarkadako jaistaldia, ekono

milari akademikoentzat ere gogorregiak gertatu dira. Ekonomilari horien artean, huruzagietako bat Mavnard Kevnes (1883-1946) du gu: teoriak zituen akats eta hutu
neen kontra altxatu zen hau eta, ordainbidez, nolabait teoria ekononiko berri bati hasiera eman dio.
Kevnes-en ustetan krisi ekonomikoen sorburua zeran zetzan: berez hain taxuz
koa den eredu kapitalistan azaltzen ziren akats tekniko edo deseqokitze finantza
ri batzuk. Krisi horiek baztertzeko, ondorioz, gobernuek inbertsio-politika egoki eta kontrolatu bat eraman behar zuten eta, hide batez, soldata errealen izozte bat zertu':. orduan, mozkin-ekonomia ezer aldatu gahe enplegu betea lortuko
tzateke. Keynes-ek ekonomiaren teoria marginalista henetan oso gutxi aldatu zuen,
eta a]daketa horien hidez errealitateko monopolio-mundu kapitalistari egokiera bat eman zion.
Kevnesen lanaren baliorik handiena zera da: jaistaldi kapitalistetan enpresarien eta langileen interesak teoria zorrotzez ados datozeneko itxura ematea.
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Teknika aldetik hain aldakorra den mundu honetan, Keynesek, ekonomia hipote
si bezala, teknika aldetik estatikoa kontsideratu zuen. Bere ikasle izandako Joan
Robirrsonek maisuaren doktrinak alderdi horretatik egokitu egin ditu, teknologi
aldetik arras hizkorki aldatzen ari den monopolio-mundu kapitalista batentzat ere
teoria hura baliaaarria eaiten saiatuz.

Honekin ematen diogu bukaera ikusketa histokiko honi, baina oraindik gauza
bat ekarri be liardugu gogora: ekonomiak, ezpairik gabe, eredu sozialista daukaten

herrietan eta eredu kapitalista dutenetan oso garapen desberdina izan du.

Gu bi-

zi garen gizartearen tankera kontutan izanik apunte hauek bigarren aukerapide ho
rren ildotik doaz. Horrekin ez da esan nahi hemen aukeratzen den eredua bestea
baino per f ektuagoa denik, ez eta gutxiago ere; ezin dugu ordea ahahtzi lehen aipa
tutako apunte honen helburua.
Azkenik, eta sarrera hau amaitzeko, zientzi saileko estudianteei ohar bat egin behar diegu: beren heziketa profesionala dela eta, askotan liburuetan edo klaseetan ikastendituzten gauza auztiak egia borobiltzat bezala jotzeko joera dau
kate. Kontuz hemeni Teoria ekonomiko guztien oinarrian, antza denez, bakoitzaren
ideekin ados ez daaoen idea bat edo beste inplizituki joan daiteke.

Donostian, 1979-ko Urrian
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1. :1".kasgaia:
EKONOMI IHARDUFRA.
FKONOMI SISTFMAK.
FKONOMI IHARDUFRARPN ANTOLFKETA-MOTAK.
FKONOMI SISTFMA BATFN ETPLBURUK.
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FKONOMI IFARDUFRA

Fdozein aizakume batek premiak ditu: bere bizimodua aurrera ateratzeko bide
edo medio batzuk eskuratu nahi ditu. Premia hauek fisiologikoak izan daitezke -

(gin cmputnri kaloriak ematea, adibidez), soziologikoak (inguru kultural bat,
adibidez), moralak, e.a. Behar hauen arteko batzuk, argi eta aarbi, objektiboak

dira:

arnasa hartzea, elikatzea eta beste batzuk, esate batetarako; baina beraha

la aldercli subjektibo.bat agertzen da: elikatze–kontuan bertan, zenbatekoa da ezinbesteko minimo hori? Fkonomi saileko premiaren kontzeptua bere aurpegi subek
tihoan datza; heraz, orokortasun guztiarekin, premiaren definizio bat eman dezakequ: "gizarte ase daitekeen aizakumearen edozein nahi da n . Beraz, premia pertso
nA

hesera alcla .hu eaiten
Bere premia desberdin horiek asetzeko gizakumeak bitarte batzuk ditu; baina,

qehienetan, hitarte hauek ez daude mugagabeko kopuruan, baizik eta urriak dira.
Bitarte hatetik eskura daitekeen kopurua mugagahekoa bada, (arnasa hartzeko
airea, adibidez) herak asetzen duen beharrari daaokiona Fkonomiatik at dago.

Beraz, Pkonomi alorrean mugagabeak diren premia batzuk bitarte urri hatzuez
ase behar dituqu: hau da, nahi eta nahi ez aukeramen batzuk egin behar dira: hel
buru bat erdiesteko heste batzuk alde batera utzi behar dira. Beraz, edozein aukeramen hatek utzihehar bat dakar: hots, kostu bat; kostu horri "aukera-kostu" izena ematen dioqu.
Fkonomi ihardueran dauden funtsezko ideak hauetxek ditugu: mugagabeko premiak asetzeko dauzkagun bitarteak urriak dira, eta beraz aukeramen bat egin behar

dugu; horrek aukera-kostu hat darama.
Fkonomi alorrean premiak asetzen dituzten bitarteei ondasun izena ematen zaie. Beraz, ondasun hat zera da: giza premia hat, zuzenean nahiz zeharbidez, ase
dezakeen edozer gauza. Lehen esan dugunaren arauera, mugagabeko kopuruan dauden
ondasunak (airea, ...) lihreak dira eta ekonomi iharduerak ez ditu kontuan hartzen.
Ondasun ekonomikoak, hortaz, urriak direnak dira. Ondasunek sailkapen hatzuk dituz

te.
Ondasunak honelakoak izan daitezke: materialak, hauek gauzak bakandu eta bereziak dira. Fta ez-materialak: hauei zerbitzu izena ematen zaie.
Ondasun materialak honela sailka ditzakeau: kontsumo-ondasunak, beren helburua giza premia bat zuzenki asetzea delarik, eta produkzio-ondasunak (edo zeharka
koak) hauen helburua kontsumo-ondasunak nahiz beste produkzio-ondasunak produzitzea izanik.
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Ondasun gehienak ez dira *Naturan azaltzen diren era hartan, dauden bezala, erabilgarriak; beraz, erabili baino lehen landu edo egokitu egin behar dira; hori
dela eta, ekonomi iharduerak produkzioaz arduratu behar du; produzitzea zera da:
faktore naturalak kapitalarekin eta lanarekin konbinatu eta guzti horren bidez irespenerako ondasunak (materialak nahiz zerbitzuak) lortzea. Ondasunen beste al
derdi garrantzitsu bat trukearena dugu: bere bidez gizakumeek, beren premiak ase
tzeko, ondasunak banatzen dituzte. Gaur egun diruaren erabilpenak ekintza hau as
ko erraztu du (antzina truke hutsa edo truekea erabiltzen bait zen); diruaren bi
dezko trukeak askoz arinago eta aisagoak dira.

Azkenik, irespena daukagu: ekintza honen bidez premiak asetzen dira eta onda
sunak (oso nahiz partzialki) suntsitzen dira.

Guzti honen ondorio bezala, eta laburpen gisa, L. Robbins-ekin batera ekonomi iharduera zera dela esan dezakegu: helburuen eta erabilpen hautakorra izan dezaketen bitarte mugatuen arteko erlazioaz arduratzen den giza ekintza.
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EKONOMI SISTEMAK

XIX. mendearen bigarren erdialdean eman zitzaion ekonomi ihardueraren morfo
logiari hasiera. Garai horretan eztabaida gogor bat plazaratu zen; alde batetik
"teorikoek" (inglesak gehienak) ekonomi ihardueraren lege unibertsalak aurkitu nahi zituzten; bestetik "historizaleak" (alemanak gehienak) egoera ekonomiko bakoitzaren berezitasunaz arduratu ziren, hura historiaren bidez justifikatu nahirik. Honela, List-ek zion bezala; ekonomia guztiak hiru epe ezagutzen ditu: artza
inaroa, nekazaroa eta industriaroa. Hildebrand-entzat epeak hauetxek dira: ekono
mitAnaturala, monetarena eta kredituarena. Scholler-entzat ekonomia hertsia (XI.
menderarte), hiri-ekonomia (XVI. menderarte), ekonomia nazionala (XX. menderarte)
eta internazionala. Epe bakoitzean ez dago horietako mota huts bat, baizik eta nahaste bat; baina, epe bakoitzean, orduan dagoen mota argienaren izena ematen -

zaio.
Bide historikoa alde batera utzirik, beste ikertzaile batzuk beste bide bate
tik abiatu dira; hauek Estatu bakoitzaren egoera ekonomikoaren berezitasunen iker
keta sinkroniko bat egiten dute. Estudio honen ondorio bezala ekonomi sistemak azaltzen dira; hauek Sombart-entzat hiru puntuz definiturik daude: espiritua (eko
nomi ihardueran dauden helburu nagusienak); itxura (ekonomi iharduera mugatzen du
ten elementu sozial, juridiko eta instituzionalak) eta mamia (ondasunak lortzeko
edo transformatzeko erabiltzen den erabide-multzoa; hots, teknika).
Hiru puntu hauek gogotan edukirik, gaur eguneko egoera eta historian zehar izandakoak kontutan hartuz bost ekonomi sistema nagusi aurki ditzakegu:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

sistema
sistema
sistema
sistema
sistema

hertsia.
artisanala.
kapitalista.
kolektibista.
gorporatibista.

1. Ekonomi sistema hertsia: Adibide historiko bezala ekonomia feudala dugu.
Espiritua autoaskitasunaren bilatzea da.
Itxuraren berezitasun nabarmena zera da: erabakitze-botere bakar bat izatea:
jaun feudala; honek bizitzei nahiz haziendei buruzko erabakiak hartzeko boterea zuen.
Mamia (hots, teknika) oso atzerakoia zen.

2. Ekonomi sistema artisanala: Adibide bezala Frantzia XIV eta XV. mendeetan.
Espiritua zera zen: premien asetzea burutzea; baina premia horiek gehienbat
hiri batetan mugatzen ziren.
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Itxura: hierarkiarekiko eta ohiturarekiko errespetua, baita ere produkziobi
deen jabetza pribatua. Produkziobideakartisauerialfziren, eta hauek anaiarteetan elkartzen ziren.
Teknika oraindik atzerakoia da.

3. Ekonomi sistema kapitalista: Adibide bezala Mendebaleko Europa eta USA, XVIII.
mendetik aurrera.
Espiritua mozkin maximoa lortzea da. Honek bi aurpegi ditu: irabaz-espiritua
eta lehiaketa-espiritua.
Itxurak lau puntu ditu:
a) Produkziobideen jabetza pribatuaren nagusitasuna.
b) Langileak duen bere lanerako indarraren libertadea.
c) Enpresariaren betebeharraren garrantzia honek, merkatua dela bide,
faktore desberdinak konbinatzen ditu.
d) Estatua ekonomi ihardueran ez sartzea.
Mamia edo teknika oso aurrerakoia da.

4.- Ekonomi sistema kolektibista: Adibide bezala Errusia

dugu Errebuluziotik hona.

Espiritua: kapitalismoak sortutako desberdintasun ekonomiko eta sozialak eta gorabehera ekonomikoak deuseztat.zea, bide bate2 herriaren premiak asebeha
rrari erantzun bat ematea.
Itxura: hemen produkziobideen jabetza kolektiboa da; kontsumo-ondasunak, gaurkoz behintzat, beren osotasunean edo parte batetan pribatuak izan daitez
ke.
Teknika sistema kapitalistakoa bezain aurrerakoia da.

5.- Ekonomi sistema gorporatibista: Adibide bezala nazien garaiko Alemania jar daiteke.
Espiritua: kapitalismoaren eta kolektibismoaren arteko irtenbide bat izan na

hi du.
Itxura: Aipatutako espiritua erdiesteko talde profesionalak (gorporazioak) antolatzen eta bultzatzen dira. Talde hauek beren aktibitateen arauera eratuak
daude, eta beren arautegiak paratzen dituzte. Estatuak, onbehar amankomuna dela eta, talde horiei arbitraia egiten die. Produkziobideen jabetza pribatua da.
Teknika moderno eta aurrerakoia izan daiteke.

Sistema errealak ez dira inoiz hemen esandakoak bezala suertatzen; hnts, sis
tema hauen nahaste bat izan ohi dira, beti ere aipatutako batetik edo bestetik hurbilago daudelarik ordea.
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EKONOMI IHARDUERAZKO ANTOLAKETA-MOTAK

Edozein ekonomi sistema batetan plan batzuk eraikitzen dira. Hauek

bi punta-

moten artean egongo dira: Unitate ekonomiko baten plana beste unitate guztieiezar
tzen zaie, ala unitate ekonomiko bakoitzak bere plana egin ondoren plan guzti hauek aurrez aurre jartzen dira. Hori dela eta, ekonomi iharduerazko bi antolaketa-mota azaltzen dira:
A) Ekonomia zentraldua
B) Ekonomia deszentraldua

A) Ekonomia Zentraldua.a) Estatuak ezartzen duen planean oinarritua dago. Honek zera markatzen ditu:

ekonomi sistemaren helburuak, helburu horiek lortzeko behar diren bitarteak
eta epeak (hemen, Estatuaren bortxak merkatuaren laginaren papera betetzen
du).
b) Produkzio-unitate teknikoen ekonomia bat da.
Plana egina dagoenez gero, Enpresa bakoitzak bere produkzio-bolumena finkaturik dauka, bai eta produkziobideen kopurua ere. Beraz, lehen enpresariak
betetzen zuen papera teknikoak betetzen du oraingoan.
c) Beste puntuarekin batera doana hauxe dugu: ekonomia hau kalkulu teknikoen
ekonomia dugu: hots, kostu ekonomikoaren idea desagertu egiten da eta bere
ordez egiten diren planak eta aginteak kantitate fisikoz egiten dira (hauei
kontabilitate-balore bat ematen zaie).
B) Ekonomia Deszentraldua.a) Merkatu-ekonomia: Zentru ekonomiko desberdinek truke-erlazioz loturiko mer
katua osatzen dute.
Plan ekonomiko desberdinek merkatuan jotzen dute elkarrekin.
b) Enpresa-ekonomia: produkzio-unitate ekonomikoa enpresa dugu; hemen, ondasun
eta zerbitzu-merkatuak daude alde batetik, eta bestetik faktore-merkatuak;enpresak bi alde hauek erlazionatzen ditu.
c) Moneta-ekonomia: bizi ekonomikoaren urritasunaren tira-birak prezioen bidez
neurtuak daude. Hots, ondasunen eta diruen arteko erlazioz.
d) Ekonomi mota honetan Estatuak zeharkako ekintza orokor bat mamitzen du.

Hemen ikusi ditugun bi motak puruak izan dira; benetan exititzen direnak mota puru horien nahasteak dira; benetako motetan mota puru bat ala bestea nagusiago
izango da.
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Alde batetik, gaur egun existitzen diren bi sistema modernoak hauek dira:
sistema kolektibista (produkziobide gehienen jabetza publikoa du) eta sistema ka
pitalista (produkziobide gehienen jabetza pribatua du); eta bestetik, ikusitako
ekonomi ihardueraren bi antolaketa-mota hauek daude: zentraldua eta deszentraldua. Lau faktore hartzen baditugu l lau konbinazio izango ditugu:

Mota
Sistema

Kapitalista

Ekonomia

Ekonomia

zentraldua

deszentraldua

a) zuzendaritza

b) kapitalismo
hutsa.

zentral eta
kapitalistako

ekonomia.

c) planifikatze
Kolektibista

,

d) merkatu - ekono

zentral

mia sozialista

sozialista

Hurbiltzeko adibide bezala zerak ditugu:
a) sailekoa: Ekonomia nazia

b) sailekoa: Mendebaleko herriak
c) sailekoa: Herri komunistak
d) sailekoa: Jugoslavia

Behin eta berriz esan dugunez, benetako edozein ekonomia ez da sail huts ha
uen nahaste bat baizik. Beraz, sistema kapitalista huts batetik abiatuz Estatuak
ekonomi alorrean ez zuen parte hartu beharrik. Baina praktikan,berehala, Estatua
ren parte-hartzearen beharra ikusi izan zen. Honi eskuhartze liberala esan ohizaio, eta merkatu librerako behar diren baldintzak eta sistemaren oreka gordearaztea du bere helburua. Izan diren beste eskuhartze-motak hauetxek ditugu: pla
nifikatze zalua: Estatuak magnitude makroekonomikoak eragiten ditu: inbertsioa,
gastua, e.a.; baina gero gizakumeek eta enpresek libertatea daukate. Planifikatze
partziala: hemen bi sektore daude, sektore publikoa (nazionaldua) eta sektore pri
batua, biak ondoan jartzen direlarik. Planifikatze adierazgarria (Frantzian bezala): hemen Estatuak helburu batzuk ipintzen ditu, helburu hauek beste sektore eko
nomikoek ezarri dituzten helburuekin alderatzen dira eta, alderaketa honen ondorioz l azkenerako plan bat azaltzen da; beraz,behar den koherentzia elkarren arteko
informazio-trukearen bidez lortzen da.
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Plan hau, nahiz eta ekonomia osoarentzat adierazgarria izan, Administralgoa
rentzat nahitaezkoa da, eta bere bidez inbertsio publikoa, sektore pribatuari da
gokion laguntza fiskala eta finantz laguntza finkaturik gelditzen dira.

Beste puntatik abiatzen bagara (hots, planifikatze zentral sozialistatik) zera ikusiko dugu: Herri-demokrazietan eta Sovietar Batasunean ere hasierako pla
nifikatze gogorra nolabait bigundu egin dela, nahiz eta Jugoslaviakoaren mailaraino heldu ez; kasu konkretu honen helburu bat zera izan da: Estatuaren eragipen
ekonomikoa murriztea. Horretarako, erabakiera ekonomikoak deszentralduak izan di
ra, eta enpresei autonomia handi bat eman zaie. Estatuak, beraz, ez du zuzendari
tza zehatz eta berezia bereganatzen.
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EKONOMI SISTEMA BATEN HELBURUAK

Edozein motatako gizarte bat oinarrizko hiru problema ekonomikorekin aurki
tzen da; problem hauek elkarrekin erlazionaturik daude. Sistema ekonomiko baten
helburua problema hauei erantzun bat ematea da. Problema hauek zera dira:
1. Zer eta zenbat produzitu behar da?
2. Nola produzituko da?; hots, nork eta zernolako medioekin?
3. Norentzat produzituko da?; beste hitzez,produkzionazional osoa jendearen
artean nola banatuko da?

Problema hauei ohizko ekonomiak ematen zizkien erantzunak alde batera utzi
rik (honetan dena ohituraren bidez finkatuta zegoen) irtenbide posibleen bi muturretan zera daukagu: ekonomia kapitalista hutsa eta ekonomia kolektibista pla
nifikatua.

Ekonomia kapitalista hutsean zer produzitu behar den kontsumitzaileek finka
tzen dute. Nola produzitu behar den, produktore desberdinen arteko lehiaketak adieraziko du; beraz, koste aldetik eta errendimentu aldetik merkeena den bidea
hautatuko da. Norentzat izango den galderaren erantzuna hauxe da: nahi eta eros
dezakeen edozein batentzat. Hemen azpimarratu behar den alderdia merkatua da, eta, bide batez, hiru arazo nagusiekiko informazio-bide bezala bertan gertatzen
direnprezioak. Merkatuaren logika ekonomilarien arauera hiru hastapenetan oinarritzen da:
- Kontsumitzaileen nagusigoaren hastapena
- Mozkinaren hastapena
- Urritasunaren hastapena
Lehenengo hastapenaren arawera zer produzitu behar den finkatzen da. Nagusigo hau hauteskunde berezi batez egiten da: kontsumitzaileek nahiago dituzten
gauzak merkatuan eskatzen dituzte prezio handiago bat eskainiz. Horrela prezioak
ondasun-premiaren neurketak dira. Bere produktuak saldu nahi dituen eskaintzaileak prezio-maila horiek kontutan hartu behar ditu. Eta hemen bigarren hastapena
agertzen zaigu, hots, mozkinarena; enpresariak mozkin bat lortu nahi du eta, beraz, kontsumitzailearen nahien arauera jokatu behar du. Azkenik, urritasunaren hastapena dugu. Honek dionez, kontsumitzaileek dauzkaten ondasunak urriak dira;
orduan, merkatuan produktu bat erosten badute beste bat erosi gabe utzi behar du
te; hori dela eta, gehienik desio diren produktuek prezio garestiago bat lortzen
dute. Beraz, prezioek gidatzen dute produkzioa. Labur bilduz, logika kapitalistak zera dio: merkatuan norberaren komenentziaren arauera jokatuz, ikusten ez den esku batek guztion komenentziakoa izatea lortzen du.
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Ekonomia kolektibista zentralduan zer produzitu behar den Estatuak finkatzen du. Beraz, eskaintzen diren ondasun eta zerbitzuak planifikatuta daude eta
oreka lortzeko ez dira prezioak behar; hemen eskariaren arauera birplanifikatu
ko da ondasun baten produkzioa, eta lehen baino gehiago ala gutxiago produzitu

ko da. Nola produzitu behar den ere Estatuak esango du eta, beraz, lehiaketak
ez digu deus esango. Eta azken galderari erantzuteko, hots, norentzat produzitzen den jakiteko, sistemak berak mekanismo batzuk ezartzen ditu; mekanismo ho
rien bidez sistemak kontsumo-ondasunak banatzen ditu. Halaz ere, eta inflaziorik gerta ez dadin, zenbait kontrol pentsatuta dago. Beraz, eta nolabait, bana
keta bera ere erabaki sozial batzuren arauera egiten da.

2. Ikasaaj a: PPODUKZIOkREN TFOPIA (I)
SARPERA
PRODUKZIO-FUNTZIOAK
PRODUKTIBITATFA
PRODUKZIOARFN ORFKA
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SARRERA

Produkzioa zera da: Erabilgarritasun handiago bat izan dezaten, Ondasunei
ematen zaien transformazioa. Beraz, transformazio hori jasan ondoren, ondasun horiek giza premiak asetzeko askozaz egokiagoak izango dira.

Ekonomi alorrean, ondasun-sailkapenen artean, batek honela sailkatzen ditu:
lehenengo mailakoak, bi g arrenekoak...,(n-1)-garrenekoak eta n-garrenekoak.

Ondasun bat, berez horrela delako nahiz transformazio bat jasan ondoren,giza premiak asetzeko baliagarria baldin bada, lehenengo mailakoa da. Horregatik,
hain zuzen, "ondasun zuzen" izena hartzen du.
Bigarren mailako ondasunak ez dira giza premien asegarri, baizik eta lehenengo mailako ondasunak egiteko erabiltzen dira; era beretsuan gertatzen da hirugarren mailakoekin,e.a. Horrela jarraituz (n-1)-garren mailako ondasunetaraino
heltzen gara; hauek, n-garren mailakoetatik erakarriak dira.
n-garren mailako ondasunak ez datoz beste ondasunetatik eta "produkzioaren
faktore sortzaileak" deitzen dira. Hauetxek ditugu: Natura eta Lana.
Sailkapen hau gogotan harturik, produkzioaren helburua hauxe da: ondasunen
gradua jaistea eta, bide batez, giza premiak asetzeko egokitzea.
Produkzio-prozesu batetan alde batetik faktore edo produkziobide batzuk sar
tzen dira: lehengaiak, kapital-Zerbitzuak eta lana ("inputs"). Eta bestetik pro
dukzio-prozesua jasan ondoren burutuak ateratzen dira (outputs).
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PRODUKZIO-FUNTZIOAK

Produkzioa lege batzuren bidez baldintzatuta dago; lege hauek jar ditzakegu:
F

F

F

1

2

m

(V

(V

(V

1

V2

1 V2

1 V2

V

V

V

n

n

n

) =X

) = X

) = X

Produktuaren X kantitate bat lortzeko produkzio-elementuen V 1 ,V 2

kan
n
titateak izan behar dituzten erlazioak F 1 ,F 2 F funtzioek adierazten dizkigu
V

te. Funtzio hauek "teknikaren legeak" izena hartzen dute. Kasu batzutan funtzio
hauen kopurua eta produkzio-faktoreena berdinak dira! n. Orduan, Ekonomiak ez leukake zer esanik, eta problemak alderdi teknikoa bakarrik izango luke; hau da,
ekuazio-sistema askatu ondorenXproduktua erdiesteko faktore bakoitzetik erabili behar den kopurua jakingo genuke.

Gehienetan ez da, ordea, hori gertatzen, eta ekuazioaren kopurua produkziofaktorearena baino txikiagoa da; beraz, produktu-kantitate ezagun ba€ lortzeko ez dago faktore-konbinazio bakar bat, baizik eta konbinazio-multzo bat; multzo
horretatik, Ekonomiaren bidez, konbinazio egokiena atera behar dugu. Beraz, Ekonomiaren bidez, dagoen indeterminazio teknikoa apurtzen dugu.
Produkziobideen V l' V 2 Vn kantitateen eta lortzen den produktuko X kan
titatearen artean dagoen X = f (v,,V2...Vn) funtzioari "produkzio-funtzioa" deritzogu. Funtzio honetan elementuak kantitate fisikotan adierazita daude, eta ez balio monetariotan.
X horri balio konstante bat emanez, azken-produktuko X kantitate hori lortzeko produkziobideetako konbinazio desberdinak aterako ditugu.
Marrazteko errazagoa denez gero, bi produkziobideren kasua aztertzen badugu,
X-en balio bakoitzarentzat kurba bat izango dugu; kurba honi isokuantua edo isoforoa esaten zaio. Kurba honetako puntu bakoitzak zera adierazten digu: X i produk
tuko kantitatea lortzeko erabili behar diren produkziobideetako V, eta V 2 kantita
teak X horri balio desberdinak emanez isokuantu-familia bat lortuko genuke.
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Kurba horren itxura irudian azaltzen dena da, baina kurba horietan erabil
garriak diren parteak mugatu egin behar ditugu; parte horiek tangente bertikakalek eta horizontalek mugatzen dituztenak dira. Produktuko X 1 kantitatea lortzeko produkziobide baten V 2 = OA kantitatea erabiliz, beste produkziobidearen
bi kantitateetako bat erabili behar da: V 1 = OB nahiz V 1 = OL, baina OB zatia
OL baino txikiagoa denez gero, OB kantitatea erabiliko genuke; bestela produkziobide bateko galera edo zarrastelkeria bat izango genuke. Beraz, kurba isokuantuak beren tangente bertikalez eta horizontalez mugatu behar ditugu.
Produkzio-funtzio batek zera ematen digu: epe mugatu batetan eta egoera tekniko batetan produkziobideen (inputs) eta lortzen den produktuaren artekoer
lazioa.
Teknikaren legeak direla eta, produktu-kantitate ezagun bat lortzeko erabi
li behar den produkziobide bateko kantitateak bat izan behar du; orduan, produk

ziobide hori mugatzailea dela esan daiteke. Ikus dezagun adibide bat: funtzioa
V 1 eta V 2 bi produkziobidetakoa bada, eta horietako bat mugatzailea bada, V 2 adi
bidez, lerro isokuantuak V 1 -en ardatzarekiko zuzen paraleloak izango dira; eta
orduan, V 2 -ren kantitate bakoitzarekin V 1 produkziobideko kantitate txikia nahiz handia erabiliz produktu-kantitate bat lortzen da. Halaz ere, V 2 -ren kanti
tate bakoitzari dagokion produktu-kantitatea lortzeko V 1 -en balio minimo batetik gora ibili behar da.
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(v,)

x:6

v,

Ikus dezagun adibide bat. Bedi V

ondasun mugatzaile bat, bere bi unitate
2

rekin, V

-en hiru unitaterekin X produktuko lau unitate lortzen direlarik. Or1

produkziobidetik erabiliko dugun kantitatea bere minimoan mugatuko du-

duan V
1

gu; beraz, praktika aldetik (ez teori aldetik) V

1

produkziobidea ere nolabait -

produkziobidekohiru unitate erabiltzean

mugatzailea kontsidera daiteke, zeren V
1

X produktuko lau unitate baino gehiago ez bait dugu aterako, nahiz eta V 2 -tik ere kantitate handiago bat erabili.

Produktu-kantitatea handiagotzeko nahiz txikiagotzeko puntu minimoak batzen
dituen 0-a-b-c... lerrotik higitu behargo dugu. Kasu honetan produzio-funtzioa
horrela jar daiteke:
X = f i (V1)

V 2 konstante izanik

X

V 1 konstante izanik

=

f2

(V2)

Bi hauen artean X-a kentzen badugu V i = f (V 2 ) lortuko dugu, eta hau 0-a-b-c... lerroaren ekuazioa da.

Batzutan kurba isokuantuek irudian ikusten den itxura izaten dute; orduan,
a-b-c eta d-e-f kurbek mugatzen duten partean produkziobideak elkar ordezkagarriak dira, baina parte horretatik kanpoan mugatzaileak dira.
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PRODUKTIBITATEA

Produkzio-funtzio batetan produkziobide guztiak, bat izan ezik, konstanteak
direnean, oso garrantzitsua da konstantea ez den produkziobidea aldatzean zer gertatzen den aztertzea.

Hipotesi hori onarturik, eta hemen egingo dugun azterketa bi produkziobide
tako funtzio baten kasua izango denez gero, suposa dezagun V 2 konstantea dela eta V faktoretik erabiltzen dugun kantitatea aldatzen dela,
1
A irudian ikusten den bezala, V 2 konstantea denez gero, hari dagokion balo
reari zuzen bat marraztuko diogu; honek isoforo-familiako kurbak ebakiko ditu eta V -en balio desberdinei dagokien produkzioaren 1,2,3... balioak hartuko di1
tugu. Ateratako balioak B irudian agertarazten ditugu.

x

B IRUDIA

v,

dx
crV,

C IRUDIA

v,
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1,2,3 kurba "V i produkziobidearen produktibitate-kurba" dugu, eta V 2 fakto
rearen beste balio konstante batentzat beste kurba bat lortuko litzateke.
1,2,3 kurbaren puntu bakoitzean kurbaren malda neurtzen badugu "V produk
1

ziobidearen produktibitate marginaleko kurba" marraz dezakegu, C irudian azaltzen den bezala.

Beraz, X=f(V 1 ,V 2 ) produkzio-funtzioa izanik, Z-en V 1 -ekiko deribatu partzia
la kalkulatzen badugu, V 1 produkziobidearen produktibitate marginaleko kurba lortuko dugu. V1 balio bestetik gora pasatakoan, kurba hau bati beherakorra da;
hots, V 1 -en muga horretatik pasaz gero, produktibitate marginala beherakorra da;
honi "produktibitate marginalaren beherakortasunaren hastapena" deritzogu.

Hastapen honen esangura fisikoa adibide batez adieraz daiteke: Bedi hektarea bateko soro bat; soro horretan

6 lan-unitatez

12

8

"

15

10

"

17

kintale gari lor daitezke
"

beraz, faktore aldakorreko ugalpen berdinekin (hemen lana), produktu-ugalpenak
txikiagoak egiten dira.

Hastapen hau egia izango ez balitz, munduaren egoera oso bestea izango
tzateke; lantzen diren soro gehienak ez lirateke landuak izango adibidez, bestela soro txiki batetan mundu osoak behar duen uzta guztia aterako bait genuke.
Horretarako, beste produkziobideetatik behar diren kantitateak erabili beharko
genituzke, eta ez beste.
Produkziobide baten produktibitate-kurbak ez dira beti B irudian azaltzen
diren bezalakoak; batzutan B 1 eta B 2 irudikoak bezalakoak izan daitezke: hauetatik, produktibitate marginaleko kurbak C 1 eta C 2 -koak bezalakoak dira, hauel‘
ere puntu batetik aurrera beherakorrak izanik.
x

B, irudia
intlexio
puntua

-a

x

X

V,
a
C, Irudia

v,
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PRODUKZIOAREN OREKA

Bedi X=f(V1,V2....Vn) produkzio-funtzio orokor bat; hemen X produktua V1
produkziobideen bidez lortzen da. Bedi P 1 produkziobide bakoitzaren prezio uni
tarioa, eta p X produktuarena. Prezio hauek merkatuan finkatuta daude. Hemen,
merkatu hori oso handia dela suposatzen dugu, eta beraz gure erabakiek ez daukate prezioetan eraginik.

Orduan, X produktua lortzeko enpresariak pagatu behar duena zera da:
C = p l V1 + p 2 V 2 +

+ pn Vv . Bestetik, X produktuaren salmenta dela eta,

beraz espero duen sarrera (dena salduko balu) hauxe da: I = p X . Beraz, guzti
hori dela eta espero den B mozkina hau da:

B = I-C

, edo

B = pX - (p1V1+p2V2+....+ pnVn)

Baina, beste aldetik, X = f(V 1V2 ....Vn ) produkzio-funtzioa dugu; beraz
B = p.f(V 1V 2 ....Vn ) - (p1yi+p2V2+....+pnVn)

Eta enpresariaren helburua mozkin maximo bat lortzea denez gero,B funtzioa
maximotu egin beharko da.

a Bf

= o = p
v iv 1

Pl

?-Bf
- o - p
v 2V2

P2

= o= p

f

v nvn

Pn

Ekuazio bakoitzetik 1

P1

1
f
XT 1P2

af

ateratzen badugu, eta denak berdintzen baditugu:

1

a f

Pnn
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berdintza honek zera ematen digu: produkzioaren orekan produktibitate marginal
ponderatuen berdintza. Beraz, mozkin maximoan, produkziobide bakoitzari aplika
tzen zaizkion azkeneko moneta-unitateen produktibitate marginalak berdinak dira.

Problemahauberau bi produzkiobidetako kasuan grafikoki azter daiteke. Be
di X = f(V 1 V 2 )

produkzio-funtzioa;

bere

isokuantu-familia bat marraztean:

kostu osoa C = p iV i +p 2 V2 da; hemen bi problema izan daitezke:
a) C 1 kostu bat finkatua izatea eta, horrekin, produktu maximo bat lortzeko era
bili behar den produkziobideen konbinazioa.
b) X 1 lortu behardenproduktu-kantitatea finkatuta izatea eta, hori lortzeko,
kostu minimo batez erabili behar den produkziobideen konbinazioa.
Irudian, C-ren KK 2' .. balio desberdinentzat zuzen isokostuko familia bat
marraztua dago.
Problema hauekin zera dugu:
a) K 1 ezagutu eta, dagokion zuzen isokostua eta isokuantu bat tangenteak
diren puntuak ematen digu askapena (isokuantu infinituen artean bat tangentea
izango da isokostuarekin).
b) X 1 ezagutu eta, dagokion isokuantua eta isokostu bat tangenteak diren
puntuak ematen digu askapena (isokostu infinituen artean bat tangentea izango
da isokuantuarekin).
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Bedi a) nahiz b) problemaren aurpegia; analitikoki zera dugu:

X = f(V1V2)

(1)

C = p1V1+p2V2

(2)

Bi kasuetan, bi lerro hauek tangenteak izan behar dute; beraz,
(1)-dik

o= a

f

f

dV 1 +

V 1?

dv 2

V2

o= p l dV i + p 2 dV2
Hauetatik
dV 2

a

dV 1f/

f/ V1
dV 2
1
eta
V 2dV 1P 2

tangentzi puntuan bi horiek berdinak dira eta hortik

1

a f

1

af

VP
1
2().

V2

eta beraz kasu honi dagokion lehen ikusitako berdintza daukagu.
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3. Tkasgaia: PRODUKZI0 71RFN MFOPTA (IJ)
- KOSTUFN FUNTZIOAK
- KURBA

-

FSAIN

-

ENPFFSPREN OREKA
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Knsmu FUNT7TOK

Aurreko ikascraian zera ikusi duqu: x=f(V

V ....V ) produkzio-funtzioa eta
n
1' 2
x = r V 1 r 2 v2 PnVn kostuen ekuazioa ezagunak zirelarik produktibitate mar
1
ginal ponderatuen berdintasunaren puntuan produkzioaren oreka lortzen zen; hau
da:

1

1

f

af
"2

1
P

af

n"n

Fkuazio hauetatik eta produkzioaren funtziotik zera adieraz dezakegu: faktoreen kantitatea, produktu-kantitatearen funtziopean eta mozkin maximoaren pun
tuan, hau da: u

= f-1 (x): v 2 = f2 (x)
; Vn = f n (x)
1
beraz, baldintzapeotan kostua hauxe izanao da:
C= p i f i (x) + p 2 f 2 (x) +

. + p n fn (x) = C(x)

Funtzio honi "kostu totaleko funtzioa" deitzen zaio.
Funtzio hauen kurba adierazgarriek marrazkian ageri den forma izan ohi du
te. Kurba horietan hasiera batean kostuen hazkuntza txikiagotzen ari da, baina
nolabaiteko puntu batetik gora proportzionalki baino gehiago igotzen dira.

c

kostu f inkoa

Kurbak horrelako forma edukitzea aauza logikoa da: produktu bukatuko zen
bait kantitatetatik aurrera, (aparteko orduak, makinak abiadura antiekonomiko
tan funtzionatzen, etab.) lortutako errendimenduari dagokion baino handiagoko
kostu-igoera erakartzen du. Beste aldetik, hala ez balitz, merkatuak beharko
lukeen produkzio auztia enpresa bakar batek eginao 1uke.
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Fnpresa batetan produktua lortzeari daaozkion kostuak honela sailka daitez
ke: kostu finkoak eta kostu aldakorrak. C(x) kostu totalaren funtzioa honela adieraz daiteke:

C(x)

Co + Cv (x)

Hemen, Co kostu finkoak dira: hots, lortutako produktU-kantitatetik independenteak direnak: lanteai-tokien maizterrordainak, zerga finkoak etab.

Cv(x) kostu aldakorrak dira eta lortutako produkzio-mailaren menpekoak.
Adibidez! lehengaiak, erahilitako energia, esku-lana, etab.

Batezbesteko kostua: Produkzioa eta kostuaren arteko zatidura bezala defini dai

teke. Fra honetan,batezbesteko kostuko hiru mota ditugu:

- Batezbesteko kostu totala: Produkzio totalaren eta kostu totalaren arteko zatidura.
C(x)

c
•

mT

Kostu totalen marrazkitik batezbesteko kostu totalen marrazkia lor dezakegu.
Azken hau kostuen ardatzarekin asintotikoa izan go da. (ikus C mm marrazkian).

- Batezbesteko kostu finkoa: Produkzio totalaren eta kostu finkoaren arteko za
tidura.
Co
cM0

x

- Batezbesteko kostu aldakorra: Produkzio totalaren eta kostu aldakorraren arteko zatidura.

C mv

- cv(x)

Kostu marainala: Produzitutako kantitatea unitate batetan aldatzean, kostu tota

laren igoera bezala defini daiteke, hots,:
C

ma -=

d Cr
dx

31

Baina:

C

= C (x) = x C

T

mT

d(x C m )
C

d C

m.

ma

mT

dx

d C
C

mT

X

mT

dx

Batezhesteko kostu totaleko kurharen malda da, heraz:

dx

Baldin

d c mT

o

Cma

o

Cma = CmT

dx

CmT

Baldin
C mT
dx
Baldin
d C

MT

o

dx

C ma

C mT

Cuzti hori dela eta, kostu totaleko kurharen malda neqatiboa denean, kos
tu marginaleko kurba kostu totaleko kurbaren azpitik doa,eta alderantziz positi
boa denean. Partikularki kostu marainaleko kurba bateztesteko kostu totaleko
kurharen minimotik nasatuko da.

Gma
ti
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Batezbesteko kostu,a1(3.akorreko kurbak ez du batezbesteko kostu kurbaren
forma bera, eta ordenatuen ardatza ebakitzen du hereziki; heste aldetik kurba
hau C = C
mT
mv

co

tik atera daiteke. Lehen ikusi dugunaren antzera, ze-

ra esan daiteke:
dC

C

ma

d(C +C

r
dx

v

d(X C )

dx

mv

dx

Beraz, kostu marginaleko kurba kostu aldakorreko kurbaren minimotik ere pa
satzen da, eta baldin x=0 C

ma

= C

mr

Nolabaiteko puntu batetik aurrerantzeko kostu marginala gorakorra da eta hau produktibitate marginal beherakorraren printzipioarekin bat dator, zeren kostuaren kontzeptua eta produktihitatearena nolabait elkarren inbertsoak bait
dira.

Ikusitakoa grafikoki adieraz dezagun: hots, kostu totaleko kurbak, batezbesteko kostu totala, hatezbesteko kostu aldakorra eta kostu marginala:

KOSTUAK

c,„

B
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Kostu totaleko kurbaren inflexio-puntuari daeokion produkzioaren balioan
kostu marginaleko kurhak bere minimoa du (0jpuntua)

Kostu totaleko kurbaren puntuei 0 jatorritik lerro zuzenak marrazten badiz
kiogu, esandako lerro horren maldak batezhesteko kostu totalei dagokien balioa
ematen digu. Malda txikiarenak, OB I gure kasuan, B 1 batezbesteko kostu totalen
minimoa ematen diau. ?.Torregatik B 1 puntu honi explotazioaren puntu ezinobea de
ritzogu.

0 - -tik kostu totaleko kurben puntuei zenhait zuzen marrazten badiegu, zuzen hauen maldek batezhesteko kostu aldakorrak ematen dizkigute. Guzti horieta
tik 0 - A malda txikiarenak A 1 puntua edo kostu aldakorren minimoaren puntua ematen digu, hori dela eta A 1 puntu horri funtzionamendurako puntu minimoa deritzoqu.
Fsandako P puntuan enpresari OA produkzitzea edo ezer ez produkzitzea ber
din zaio, zeren eta bi kasuetan kostu finkoak ezin bait ditu ordaindu eta, beraz, enpresarentzako galerak izango baitira. Hortik aurrera enpresari produzitzea komeni zaio. Tkus dezaqun: Mozkina, kostu totalaren eta sarrera totalen
arteko kendura da. Merkatu libre bat suposatzen badugu, hau da, prezioak konstanteak dituen merkatu hat eta x produktu guztia saltzen bada, sarrera px izan
go da, p prezioa izanik. Diru-produktu delako planoan p maldako zuzena agertuko da hain zuzen.

Kostu totaleko kurbaren eta merkatuen prezioari dagokion zuzenaren arteko
ebaki-puntua mozkin hutsarena da. Puntu honen eskuinean lan egiten bada mozkinak lortuko dira, aldiz ezker aldean lan egiten hada galerak izango dira.
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Kontsidera dezaaun kostu aldakor Minimoei dagokien AK zuzena. Suposa deza
gun merkatuko produktuaren prezioa malda horrena dela. 9arreren zuzena P o x da.
Fnpresa honek beti galtzen du. Cutxiena aaltzen duenean kostu finkoak galtzen
ditu. Azken hau geldirik dagoenean edo 02 produzitzen duenean agertzen da (ber
din zaio geldirik egotea edo puntu horretan lan egitea).
Merkatuaren prezioa Po baino txikiaaoa balitz, ez litzateke martxan jarriko, zeren enpresak gutxiena galtzen duen unea geldirik dagoenekoa baita (kostu fin
koak galduko ditu). Kostu totaleko kurha ehakitzen ez duen beste edozein P 2 prezio batentzat galerak izango ditugu oraindik, baina galera hauek puntu egokia aukeratu eta, lan egiten ez duenean baino txikiagoak dira. Puntu e goki hori ateratzeko kostu totaleko kurbari tangentea duen P 2 maldako zuzena marrazten
dugu; tangentzi puntu horrek galera txikiena adierazten du. merkatuko prezioa
P balitz enpresak T puntuan lan egingo luke, zeren kapitalaren mozkina kostue

-3
tan sarturik baitago. Azkenik P l bada aparteko mozkinak ere agertuko dira.

Kostuetako kurbez hitzegiterakoan epe motza eta epe luzea bereiztu behar
ditugu. Fpe Motza zera da: Produkzio-faktore batzuetako kantitateak aldatu ezin
direneko denbora-aroa. Fpe luzea zera da: Produkzio-faktore guztietako kantita
teak alda daitezkeeneko denbora-aro hehar bezain luzea. Beraz, enpresa batek bere produkzio-erritmoa aldatzea

erabakitzen duenean epe motzerako

kurbatik mugitu egingo da, zeren, nahiz eta zenbait faktore (lehengaiak, beharrezko energia, etb.) berehalaxe aldatu baldin haditzake ere, beste batzuk berriz (ekipamendu industriala, esku-lana, etab.) ezin bait ditu berehala aldatu.
Beraz, epe motzerako batezbesteko kostu totaleko kurba epe luzerakoarena baino
handiagoa izango da, nahiz eta puntu batetan berdinak izan.

c,,

c,

CmT

c,
c,

A

C8

c,

x.

x,

X
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Suposa dezagun epe luzerako batezbesteko kostu totaleko kurba berdina du
ten bi enpresa. Lehenbiziko A enpresak X A produkzio-maila du; bigarren B enpresak, aldiz, X unitate produzitzen du. Bigarren B enpresak A enpresak bai
no gehiago eta prezio hoheagoan produzitzen du, zeren eta B puntua politika
komenigarri baten bide2, moldaera-aro bat igaro ondoren, egokitu bait zaio.

A enpresak X B mailan produzi lezake baina epe motzean egin nahi badu mai
la horri zegokiokeen kurhatik mugituko da; beraz here C B , batezbesteko kostu
totalak B enpresaren C B kostuenak baino handiagoak izango lirateke.

Halaz ere, enpresaren dimentsioa progresiboki aldatzen bada B enpresa ha
tzeman ahal izango du, eta honen baldintzak hobeaaotu ahal izango ditu; eta are gehiago:epe luzean j explotazio-puntu ezinoberaino (C punturaino) heldu ahal
izango da.
Bai A enpresak eta bai B enpresak eskalako ekonomiak dituzte:produkzioa
handituz batezbesteko kostu totalak gutxiago daitezkenean, eskalako ekonomiak
direla esaten da. Fskalako ekonomiak C puntu-raino bakarrik izango dira; hau da, epe luzerako bateztesteko kostu totalen kurbaren zati beherakorrean.

ENPRESABEN OREKA

Lehiaketa libreko merkatu batetan, enpresa merkatuak bere produktuarenga
tik ordaintzen duen prezioari egokitu beharko zaio. Beraz, datu horren bidez,
mozkin maximoa lortzeko zein kantitate produzitu behar duen aurkitzen saiatuko da (Merkatuan dagoen produktuaren prezioaren bidez mozkink lortzen direla
suposatuko dugu, eta produzio osoa saltzen dela. Baldintza hauetan, zera edukiko duau:

= TT
- CC T
BT
T

Non:
BT Mozkin osoa
I T : Sarrera osoa
: Kostu osoa

Baina
ota C T = C(x)

I, r- p.x

Bm = px - C(x)

Beraz

Fnpresa Bm maximotzen saiatzen da; hartarako derihatuz eta zerotan berdin
dua, maximoaren baldintza lortzen dugu:
B'

T

= o = p -

hots,
P

- C ma

hau da, enpresaren orekaren puntua, edo beste hitzez mozkin maximoarena, merka
tuaren produktuaren prezioa eta kostu marginala berdin direnean lortzen da.
Hau grafikoki lor daiteke. Horretarako kostu totaleko kurbari p maldako tangen
tea marrazten zaio.
Tangentzi nuntuak orekari dagokion kantitatea adierazten du.
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c

Marrazkiarekin hat etorriz, B puntuarentzako mozkina hutsa da, hau da,
kostuak eta sarrerak berdihak dira. A-n G tH galera hat dago. B produkzioak
baino handiagoentzat badugu mozkina (apartekoa), C puntuan maximoa izanik.
F puntutik sarrerako kostu totaleko kurba gorantz konkaboa ez balitz,
izanao. Honek, produkzioa hand.itzean batezbesteko orekarik ez litzateke
kostu aldakorrak iraunkorki jaitsiko liratekela adieraziko luke; baina hau,
lehenaao ikusi dugunez, ez da gertatzen.

ESKAINTZA-KURBA

Enpresa hatek eskaintzen duen produtc.tuaren bolumenak eta bolumen horien
arauera produktu horren prezio desberdinak erlazionatzen dituen funtzioak en
presaren n eskaintza-kurba n ematen diau. Analitikoki, eskaintza-kurba ondoko
adierazpenaz emana etorriko da: p = f(x).

Prezioa eta kostu marginala berdinak diren puntuan enpresak bere produkzioa tinRatzen du eta horregatik nnpm g aren eskaIntza-kurba kostu marginalena
rekin bat dator, nahiz eta honen zati aorakorrean bakarrik eta funtzionamendua
ren puntu monimotik aurrera (batezbesteko kostu aldakorreko kurbaren minimoan)
enpresak puntu horrez behetik ez baitu sekula lan egingo.
gertatu,
Beraz, Cma (x) kurbak, B puntutik aurrera, zera erlazionatzen du: enpresa
eskaintzeko prest dagoen produktu-kantitatea eta merkatuan dagoen produktu ho
rretako prezioa: hau da, enpresaren eskaintza-kurba. Hau mozkin maximoaren lorketaxen hipotesian egin dela kontutan izan behar dugu.
Merkatua osatzen duten enpresa bakoitzarentzako kostu marginaleko kurba
ezagutzen badugu, guzti hauen batuketak merkatuaren eskaintza-kurba totala adieraziko digu:
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P

P

P,

P,
P3

0

B

B

C

1

13 D

133

E

x

X

Merkatua lau enpresak osatzen dutela suposa dezaaun. P i prezioarentzat
eskaintza totala ondokoa izango da:
O'F i = nB +

oc =

OD = OF

P p rezioarentzat eskaintza totala:

2 '

0'F 2 = OB I + OB 2 + OB3

izango da, 1 enpresa funtzionamendu minimoaz azpitik geratzen dela eta P 2 pre
zioarentzat ez du ezer produzitzen. Era berean egin aenezake besteprezioenka
suarentzat.
n enpresentzako kasuaren orokorpena berehala egin daiteke.
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4. Ikascraia: p RoDUKZIO A PFN TEOFIA
- EXPLOTAZIO FXONOMIKOAPEN DIMENTSIO EZINOBEA
- PRODUXZIO ANIZKOITZAREN KOSTUAK
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EXPLOTAZIO FKONOMIKOARFN DIMENTSIO FZINOBFA

Produkzio-bolumen hakoitzarentzat eaokiena den prozedura tekniko bat izan

ohi duqu, .7;sandako prozedura teknikoak nolahaiteko zenbait instalazio finko be
harko du, eta azken finean kapital eta lanaren konhinazio zehatza.

V,ozein enpresa, merkatuan ezar dezakeen produkzio-bolumenari egokitzen
saiatuko aa beti.

Dakigunez, enpresa baten kostu totaleko kurba kostu finko eta kostu aldakorreko kurben batura da.

C

T

=C

F

+ Cu

Kostu finkoen kurba enpresaren produkzio-mailaz independentea dela suposa
daiteke, jakineko maila teknologiko eta kostante batentzat. Produkzio-maila ho
ri X baten bidez adieraziko duau. Honela esango dugu : produktu burutuaren X unitateak.
Kostu finko hauek enpresak hartuko duen dimentsio edo tamainaren menpean
egongo dira soilik.
CF =

(X )

hori enpresaren tamainaren parametro adierazgarri bat izanik. Kostu
aldakorreko kurha, berriz, exp]..otazioaren tamainaren menpean egoteaz gainera,
X produzio-mailaren menpean egongo da orohat.

Beraz:
) +

)

Izan ere,emandako X produkzio-maila batentzat agertzen diren kostuak mi
nimoak izan daitezen saiatu heharko du enpresak; hau bi eratan lor dezake:
1.- Fraikuntzen tamaina finkoa utziz, hau da: A = a K = konstante. Jokaerahorri
enpresaren "epe motzerako" moldaera esaten zaio.
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Beraz,

dimentsioa konstantea

kostu finkoak ere konstanteak

izango dira. Xostu aldakorrak, berriz, handiagoak izango dira enpresaren
x 1 explotazio-puntu ezinobeatik urrundu ahala.
Marrazki baten bidez
.bakoitzarentzat,
dimentsio bakoitzari dago
bidez:
k
kion produk2io-kostuak adierazon duon C i ,C 2 ,C 3
kurba bana lor daiteke.

2.- Beste bide bat, eraikuntzen tamaina aldatuz joatea izango litzateke. Hots,
aldakorra egitea. Honi "epe luzerako" moldaera esaten zaio. Kasu honetan bai. C F, eta bai C v aldakorrak izango dira, eta enpresak hartuko dituen
" "-ren balioen menpean egongo dira. Hau da, produkzio-bolumen bakoitza
ri dagokion prozedura konbenigarriena aukeratzeko, enpresaren prozedura neurriz aldatzen joango da. Honela, epe motzerako moldaeraren kurben fami
liaren inguratzailea epe luzerako moldaeraren kurba izango da: hau da, CL
kurba.
Bigarren bide hau jarraituz, oraingo helburua zera da: enpresa baten
dimentsioa zein izan behar duen kalkulatzea, haren batezbesteko kostu totalak minimoak izan daitezen.

I

II

Dimentsio honi, definizioz, explotazio ekonomikoaren dimentsio ezinobea
esango dioau.

Orain egin dezaaun grafikoki ikasketa hau. Fnpresa hipotetiko batek har
dimentsioei dagozkien aurreko grafikoaren kostu to
zs
talen hiru kurbak(C 1 ,C 2 ,C 3 )kontsidera ditzagun.

ditzakeen X ,

Mozein

-rentzat kurha inauratzailea C L izan bedi ( hau da, epe luzera

ko moldaeraren kostu totaleko kurba).

Lor ditzaaun batezbesteko kostu totaleko kurhak, epe luzerako moldaerare
na nahiz epe motzerako moldaerarenak (C L *, C1*,C2*,C3*).

Fxplotazio ekonomikoaren dimentsio ezinohea kostu totaleko C 2 kurbari da
gOkiora dela esan dezakegu, bere batezbesteko kostu minimoa (A puntua) kostu
guztietan txikiena baita.
Beraz, enpresa haten dimentsio ezinobea zera da: P puntuan C L kurbarekiko
tanaentea den C 2 kostu totaleko kurba duen enpresaren dimentsioa; P puntua, he
men, jatorritik C L kurbarainoko tangentea egiterakoan lortzen den puntua da.
Hauxe bera beste era batez ere adieraz daiteke: epe motzerako C i , batezhesteko kostu totalen minimoa C 1 minimoarekin bat etortzea, hots, epe luzerakoarekin hat etortzea.
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Prozedura tekniko bako.l.tza, hortaz, epe motzerako moldaeraren kostuen kurba haten hidez adieraz daiteke. Beste aldetik, prozedura tekniko bakoitza
rentzat produkzio-bolumen bat daao, non esandako kurba (epe motzerakoarena)
epe luzerako moldaeraren kurbarekiko tangentea den 7 hau da, kostuak epe mo-

tzerako moldaeretan eta epe luzerakoetan herdinak dira. Puntu honi dagokion
produkzio-bolumena, prozedura teknikoarekiko "produkzio-bolumen tipiko"-tzat
hartzen da.

Nonela enpresaren dimentsio ezinobea explotazio-bolumen ezinobearekin bat
etortzen den produkzio-bolumen tipikoa izanao da.

Kostu marginaleko C kurbakmarraztubaditugu,aurreko baldintzak zera inplikatzen du: C'
(hots,

P

i

--k(eta baita C'

L

--k ere)

CL*

kurba bere puntu minimoan -

puntuan) ebakitzen dutela.

Produkzio-bolumen tipikoa dimentsio ezinobea baino handiagoa edo
uoa duten enpresak e p e luzeko egokitzen dira, hasieran zuten dimentsioa alda
tuz: handiagoa bazen gutxituz, eta txikiagoa bazen handituz; hau da, dimentsio
ezinoberantz hurbilduz.

I
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PPODUKZIn MI7KnIT77K0 KnSTUAX

Produkzio anizkoitza edo produkzio elkartua faktore-sail batetik ateratzen den ondasun batzuren produkzioa da. Beraz, produkzio bakuna ez da teoria
ren orokorpen bat besterik, hasu hartan faktore batzuetatik produktu bakar hat lortzen hait zen.

ekonomikoan produkzio elkartuaren kasuak teori

mailara bidaltzen gaitu, eta ez antolaketa-fenomenoen ondorio bezala agertzen
den kasura. Hau da, output kantitate bi edo aehiaao teknikoki elkarren menpekoak direneko kasua ez dugu hemen planteatuko (prozedura berberaz eraturiko sosa eta kloro-produkzioa, adibidez).

Demagun m produkzio-faktoretatik (V 1 ,V2
V ) hasten garela eta bitez
m
m
faktore
bakoitzari
dagozkion
prezioak,datuak
ezagunak izanik.n
"1 42
m
produktu lortu nahi dituau, x i ,x 2
x
kantitateetan. Kantitate bakoitzari
merkatuan dagokion prezioa (datuak P 1 ,P 2
P ) ezagunak dira.
n
Produkzio-funtzio orokortu bat izanao dugu
F ( x l ,x 2 V

) V2
xnl'

=

0

(1)

Funtzio honek faktore eta produktu-kantitateak erlazionatzen ditu, eta
aukeratuko prozedura produktiboaren mugapen teknikoak adierazten ditu.
Produzitu den guztia saltzen dela onartuz, mozkina ondokoa izango da:
B =

P.

.

M. V.

(2)

eta Fnpresaxia esandako mozkina maximotzen saiatuko da.
(2) funtzioa (1) loturaren baldintzekin maximotzeko prozedura ezberdin
hatzuk daude; horietarik, Lagrange biderkatzaileen metodoak agerarazten duen
funtzio berri baten eraketarena aukeratuko dugu; hau da:
P. x.

M. x. +

xn

V1

Vm)

Baldintza, ondokoa kalkulatuz ezartzen da:

- P. +

a
d

F

- 0

eta

- M. +

%

F

- 0
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eta

1

iraitziz; hartarako, guztietatik

F

1

1

?rF

Px

Pi

_

F

1

atereaz eta berdinduz:

_

=1
==

1
Mi aV

MC
r`enV

i

M

mm

Adierazpen honetan n+m - 1 ekuazio ditugu.

Haietatik azken
tugu,

m

m-1

ekuazioak eta produkzio-funtzio orokortua hartzen badi

ekuazio edukiko ditugu.

1

aF

1

aF

M 1 `V
1
1

M •V
n
n

F ( x l ,....Xn ;

V

V, ,

(m ekuazio)

)

m

HauetatikV—atera ditzakegu

i

v1

= f l (x11.,..xn)

= f

V
M

x ),

(

(x

1

M

n

Kalkula ditzagun kostu totalak

C

T

= P V +
1 1

= CT (x l ,x 2 ,

+ P V

m m

x )
n

+

(x....x )+

=

n

P f
M

....x

=

n)

(3)

Adierazpen honek produkzio anizkoitzeko kostuak ematen ditu, lortutako pro
duktu-kantitateen funtziopean eta mozkin maximoaren baldintzazko produkzio-hipo
tesipean.
Ikusitako lan-hipotesiak onartuz, (C T = Kte) isokostu kurba bakoitzarentzat
merkatuan balio handiena lortzen duen produktu-konbinazioa aurki daiteke.
Sarrerak huetxek izango dira:
I = M i X, + M 2 X 2

+

+m

nXn

(4)

Baina, kostua konstantea izanik (3)-tik ondoko hau edukiko dugu:
C T (xx 2' ....x n ) = K te

I

(5)
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Hau da:
(xx

CT

xn) - K

2'

te

= 0

Hots:

Ff

Xn) ; 0

(6)

(4) maximotzeko (6) baldintzarekin ikusitako Lagrenge-ren metodoa erabiliko
dugu; hartarako zera jarriko dugu:

(f)=

pi

=

+

n

F'l (x11 x2'

x )
n

eta hemendik
F' - M.

`19

[CT(xl,...xn) - Ktel
M. Å

CT

1

1

atereaz eta berdinduz:
 c

1
M1

a CT _

T _ 1

) CT
m

m2

1

n

baldintza honek produktu bakoitzaren kostu marginal ponderatuen berdintasuna adierazten du. Adierazpen hori orekako kostuen funtsezko legea dela esan behar
da, produkzio elkartu edo anizkoitzaren kasuan noski.
n-1 ekuazio hauei (5) ekuazioa erantsiz n ekuazio edukiko ditugu; eta ho
rietatik kostu bat eman ondoren X . produktu-kantitateak atera ditzakegu.
CT kostu totala, C o kostu finko batzuk gehi beste Cv(xl,x2,.... x n ) kostu
aldakor batzuren batura dela kontsidera daiteke.
x n ) = C o + C v (x l ,... xn)

CT (x
1

Funtzio hauetatik batezbesteko kostuen funtzioak lor ditzakegu, eta kasu
honetan lortutako produktu-bakoitzari buruzkoak izan beharko dute.
CT
CT* =

C

oi =

X.
Co
X.

C
C.*=
vi

v
X.
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Kostu marginalak honela defini daitezke: produktu bat unitate batez alda
tzean eta beste produktu-kantitateak konstante mantentzean, kostu totalak lor
tzen duen aldaketa.

Ci -

xt

x
j

i
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5. Ikasgaia : PRODUKZIOAREN TEORIA (IV)
- PRODUKZIO-FAKTOREEN ESKARIA.
- HAIEN PREZIOEN KALKULUA.
- TRANSFERENTZI SARRERAK ETA ERRENTA EKONOMIKOA.
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PRODUKZIO-FAKTOREEN ESKARIA

Orain baino lehen aipatu dugunez Izadiaren indar eta fruitu gehienak ez di
ra erarik egokienean agertzen giza beharrak berehalaxe ase ahal izateko. Hori dela eta, fruitu e .E.a inaar gehien horiei ran g forma2iÔ bat 28t)

qôhiago 2 gin 12,-

har zaie. Ikusi dugunez, Menger-ek dionez giza premiak zuzenean asetzeko erabil
tzen diren ondasunak "lehen ordena"koak deitzen dira; "bigarren ordena"-koak ezin dira j ordea, giza premiak asetzeko zuzenean erabili; aitzik, lehen ordenako
produkziobide bezala erabili behar dira; eta honela jarrai genezake segida horretan aurrera. Lehen ordenako ondasunak, zuzenak alegia,gozamen edo bozkariozkoak deitzen dira, eta haien segidako ordenetakoak zeharrekoak, tresnazkoak edo
produkziorakoak.

Ordena gorakor bat jarraitzen badugu, beste batzuetatik produzituak ez diren ondasun batzuk aurkituko ditugu inoiz; hots, erreduziezinak edo "azken orde
na"-koak. Hauek zera izango dira: alde batetik gizonaren lan egiteko ahalmenari
zor zaizkion prestamenak, eta bestetik Naturaren ondasunak. Azken hauek lurrari
dagozkio, lurra giza ekintza guztiaren oinarri bezala kontsideratzen bait da.
Horregatik, produkzioaren jatorrizko bi faktoreak lana eta lurra dira; horiek dira, hortaz, azken ordenako ondasunak.

Produkzio-prozesu batetan input gisa diharduten ondasunen multzoan jatorriz
ko faktoreak izango dira batzuk; hots, erreduziezinak; baina hauekin batera izan
go dira beste batzuk ere behar bada hauengandik erakarriak izango direnak eta, beraz, erreduzigarriak. Azken hauek beste produkzio-faktoretzat har daitezke.
Baina ez jatorrizkotzat, erakarritzat baizik.
Edozein ordenatako ondasun produzituen multzoari kapitala deitzen badiogu,
multzo honen barnean bi azpimultzo berezi daitezke batetik: lehen ordenakoak edo ondasun zuzenek eratzen dutena, "kontsumorako edo erabilerarako kapitala"
deitutakoa; eta bestetik ondasun ez-zuzenek eratzen dutena; hau da, "kapital produktiboa" deitutakoa. Azken hau produkzio-faktoretzat har daitekeena izango
da, hain zuzen ere.
Beraz, labur bilduz produkzio-prozesu batetan hiru produkzio-faktoremotare
kin aurkitzen gara: Lurra, Lana eta Kapitala.
Produkzio-faktoreen eskaria eta honen prezio-eraketa Teoria Ekonomikoaren
barruan sartzen da, produkzio-teoria delakoaren sailean.
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Produkzio-faktore baten eskaria kontsideratzerakoan (hemen, produkzio-fak
tore esaterakoan bere esangura zabalean kontsideratzen dugu; beraz, ez lurra eta lana bakarrik, baizik eta makineria, lehengaiak etab. ere bai) kontutanedu
ki behar da eskatzaileek ez dutela hura berez desiratzen, baizik eta beste ondasunen produkzioan erabilgarriak direlako; hau da, kontsumorako edo beste gaien produkziorako egokiak diren neurrian. Beraz, produkzio-faktoreen eskaria
kontsumorako ondasunen eskaritik erakarria da.

K.E. Boulding-ek dioenez, edozein produkzio-faktoreren eskari erakarriaren
magnitudea hiru proposamenen bidez baldintzatua dago:

1.- Faktore baten eskaria handiagoa izango da produkzio-prozesuan faktore
horren garrantzia handiagoa izan ahala: Hau da, produktu bukatuaren kostu totalean faktorearen eragipena proportzio handiagokoa izangoden
neurrian.
2.- Produktu baten eskari-igoera baten irudikapenak artikulu hori produkzitzen duen edozein motatako produktuaren eskari-igoera sortuko du.
Demagun kloro-eskaria igon egiten dela. Beraz, eta baldin eskaintza guztiz ez-elastiko ez bada, kloro-produkzioak igoteko joera izango du.
Honen igoerak gatz faktoreko eskariaren igoera erakarriko du, kloroa
gatzetik lortzen baita.
Puntu honetan esandakoak inplikatzen duen dudamuda azpimarratzekoa da.
Ohar gaitezen produktuaren (kloroaren) eskari aurrikusiak faktorearen
(gatzaren) eskaria inplikatzen duela. Era honetan, enpresariak aurrikusten duenean epe mugatu batetan produktuaren eskariak handiago izan
behar duela, faktorearen eskaria berehalaxe hasiko da haunditzen eska
riarierantzunahal izateko.Beraz, oraingo eskaera ez du orain dagoen
eskariarengatik egiten, baizik eta bere produktua merkatura aterako den momentuan izango den eskariaren arauera. Enpresariek zenbait aste
edo hilabete barru kloro-eskaria handiagoa izango dela uste baldin ba
dute, gatz-eskaria handiagoa izango da. Enpresariak zuzen edo oker egon daitezke, baina uste honek faktorearen eskaria determinatzen du,
eta ez uste horren zehaztapena.
3.- Faktore bateko eskariaren magnitudea handiagoa izango da haren ordezka
garritasuna txikiagotzen den neurrian. Honen korolario bat hau da: fak
tore bat beste faktorez ordezkagarriagoa bihurtzen bada, hots, ez hain
funtsezkoa, faktore horretako eskaria jaitsi egingo da. Merkatuan prezio on batetan faktore baten ordezkoak agertzen baldin badira, hauek erosiak izango dira eta lehengo faktoreko erosketak jaitsi egingo dira.
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Beraz, ordezko faktoreen preioa jaitsi egiten bada lehengo faktoreko
eskaria ere jaitsi egingo dela esan dezakegu. Hau da, faktore ordezka
garriak eskari lehiagarri baten aurrean topatzen dira.

Zenbait faktore, bestalde, eskari elkartu baten aurrean topa daiteke; hau
da, ordezkagarri negatiboak izatea gerta daiteke. Adibidez: makinak eta beren
langileak. Kasu honetan faktore baten prezio-beherapenak faktore horren eroske
ta igotea gerta daiteke, eta beraz eskari elkartuan aurkitzea; eta beste faktorearena ere hai,beraz (Caeteris paribus).

Faktore baten eskariaren elastikotasunari buruz hiru proposamen egin daitez
ke

. Azter dezagun, beraz, faktore baten eskariari zer gertatzen zaion fakto

re horren prezioa aldatu ahala.

Hartarako, ikus dezagun elastikotasunaren definizioa. Izan bedi x= f(p) es
kari-funtzioa. Funtzio horrek emango digu P prezio bakoitzarentzat eskatua dagoen x kantitatea: Funtzio horren elastikotasuna, P puntu batetan, honela definitzen da:

dx

dx/x
x

dp/p

dp

P

Eskariaren elastikotasunaren balio positibo bat lortzeko minus zeinua jar
tzen da, prezio-igoerari eskari-beherapena bait dagokio.
Eskaintzarentzaterekontzeptu berbera dugu, baina kasu honetan minus zeinua kendu egin behar da.
Elastikotasunaren balioak zero eta infinitu artean daude. A funtzioa

x-p

koordenatu-ardatz pare batetan marrazten badugu
P

B

ez-elastikoa edo zurruna da, prezio-aldaketei dagokien produktu-aldaketa zero
baita. Beraz,bere elastikotasunaren balioa zero izango da. Aitzitik 1 B kurbaren
elastikotasuna infinitua da.
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1.)

Faktore baten eskaria elastikoagoa izango da, faktore horri dagokion produktuaren kostu totalaren proportzioa handitzen den neurrian. Hau da, pre

zio-aldaketa txikiei eskari-aldaketa handiak dagozkie! Produktu bukatuaren egintzan faktore batek oso modu txikian parte hartzen badu, faktore horren prezio-aldaketa batek produktuaren prezioan aldaketa txikia erakarriko du eta, beraz, aldaketa txiki bat erositako faktorearen kantitatean.

2.)

Produktuaren erdiespenean parte hartzen duten faktoreen eskaria elastikoa
goa izango da, seguru asko, produktu baten eskaria elastikoagoa izangoden
neurrian.
Adibidez, ibilgailu-eskaria elastikoa baldin bada eta produkzioaren lanfaktorea kontsideratzen badugu, faktore honen kostua beheratzean ibilgailuaren prezioa ere beheratu egingo da. Bestalde, ibilgailu-eskaria elasti
koa denez
produzitu behar den kantitatea gehitu egingo da era ohargarri
batez, eta beraz produkziorako beharko den lan-kantitatea ere gehitu egingo da modu garrantzitsuan. Aitzitik, ibilgailu-eskaria ez-elastikoa balitz alokairuen beherapenak oso eragin txikia izango luke produkzio-bolu
menean eta, ondorioz, eskatutako faktorearen kantitatean.

3.)

Produkzio-faktore baten ordezkoak hobeak eta merkeagoak izango diren neurrian, probableagoa da faktore horrek eskari elastikoa izatea. Suposa deza
gun makinak esku-lanez erraz ordezka daitezkeela, eta berdin alderantziz.
Esku-lanaren prezioa igoten bada makinek haren tokia hartzeko joera izango
dute, eta alderantziz noski prezioa jaisten bada. Alokairuaren beherapen batek enplegu-mailaren handitze bat ekarriko du,baztertutako m'akinak ordez
katzeko esku-lan gehiago beharko baita.

Era berean, alokairuaren igoera batek enplegu-mailaren beherapen bat ekarriko du, prezio handiko esku-lana makinez ordezkatuko baita. Kasu honetan
lan-eskaria elastikoa da. Bestalde, prozesu determinatu batean faktore batek ordezkorik ez badu (hots, ezinbestekoa bada) haren prezioaren beheratzeak edo igoerak enplegu-mailari artikulu bukatuari afektatuko dion neurrian afektatuko dio. Bere eskaria ez-elastikoa da.
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PREZIOEN KALKUKUA

Izan bedi B mozkinak maximotzeko lan egiten duen enpresa bat. Mozkin hau,
dakigunez, I sarreren eta C kostuen arteko kendura da.

B = I - C

...V faktore-kantitateen funtzio izaB funtzio honek ) erabilitako V V
n
11 2"
nik, (ikus 2. ikasgaia) maximoaren baldintza bete behar du:

B

0

Vi

c

Hots

Vi

edo

0

3 Vi

aI

c
vi

3 vi

Hau da, enpresak haren produkzioa handitu egingo du bazterreko kostuak
eta bazterreko sarrerak berdinak diren mailaraino: hots, erabilitako faktorea
ren azken unitateak kostuei eta sarrerei kantitate berbera erantsiko dien pun
turaino.
Faktore aldakorraren unitate gehigarria ezarriz lortutako produktuaren salketan ateratzen den sarrerari "Bazterreko produktuaren balioa" edo "Baztebazterreko kostuekin
rreko sarrera" deitzen badiogu( aI ) enpresak
C
V.
aV i
berdintzen saiatuko dira. Baina bazterreko kostua eta faktorearen prezioa ber
dinak dira.
Hau da: C i = V i p i = V 2 p 2 +

beraz:

+ Vn p n

3c
Vi

Pi

Beraz, mozkin maximozko baldintzapean, faktore aldakorrarentzat hauxe edu
kiko dugu:
Bazterreko produktuaren balioa = bazterreko kostua = faktorearen prezioa.
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Grafikoki ikus dezagun hori. Faktore baten produktibitate-kurbaren forma,
ezaguna dugunez, A marrazkiarena da. Kurba horretatik bazterreko produktibitatearena lor dezakegu: hau da, B marrazkiarena

A MARRAZKIA

B MARRAZKIA

P

C MARRAZKIA
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Produzitzen den guztia saltzen dela onartzen badugu, I = px edukiko dugu.
Merkatu perfektu batetan bageunde produktuaren prezioa p = konstante izango li
tzateke. Beraz:

I
= P

3 v.

a

X

d v.

= P
i

zeren mozkin maximoaren kasuan:

c
vi

az

baita.

vi

B marrazkian eskala-aldaketa bat eginez, B marrazkiko ordenatua merkatuaren produktuaren P prezioarekin biderkatuz, C marrazkia lortzen dugu. Marrazki
bonekberezmerkatuko.faktore-prezioaren eta V. faktore-eskariaren arteko
1
Fl
erlazioa ematen digu, mozkin maximozko baldintzapean noski.

Faktore baten eskariari haren prezioa edo beste faktorearena aldatzean zer ger
tatzen den ikastea oso gai interesgarria da.

Erraztasunagatik, bi faktoreren kasua aztertuko dugu. Bitez V eta V

bi

2
1
faktore. Demagun isokuantu-kurbetako familia bat eta isokostu zuzen batzuk di
P
1
izanik.
tugula, azken hauen malda
P
2

Enpresa hori isokuantu-kurbek eta isokostu-zuzenek eratzen dituzten tangen
tzi puntuetatik mugituko da. Adibidez, P 1 igoten bada malda (balio absolutua) lerro berria jarraituko du.
handitu egingo da eta enpresak M i l , M' 2 , M' 3
q l isokuantuarentzat, lehen M 1 puntua hartzen baldin bazen orain M' i pun
tua hartuko da; hau da, 1 faktorearen prezioaren igoerak zera suposatu du: fak
tore horren kantitatea gutxiago erabil dadin eta beraz beste faktorearen kantitate handiagoa.
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Produktuaren prezioa aldatzean faktoreen eskariari zer gertatzen zaion ikastea ere interesgarria da. Dakigunez, produktuaren prezio-aldaketa batek produktu-eskaintzaren norantza berbereko aldaketa bat eragiten du; baina, bes
talde, eskainitako produktu-kantitatea handitzean produktu horretan parte har
tzen duten faktoreek ere handitu egin beharko dute. Honela, zera esan daiteke:
"produktuaren prezio-aldaketari faktore-eskariaren norantza berbereko aldaketa batek jarraitzen dio".
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TRANSFERENTZI SARRERAK ETA ERRENTA EKONOMIKOA

Transferentzi sarrerak: faktoreari bere orduko erabileran mantenduarazteko
egin behar zaion edozein ordainketa bezala defini daitezke; hau da,

faktore

horrek beste erabilera baterantz joateko aukerarik ez izateko zertu behar den ordaina.

Errenta ekonomikoa: faktoreari bere orduko erabileran jarraiarazteko ordain
du behar zaionaz goitik ordaintzen dena da. Era honetan, errenta ekonomikoa gaur
ko ordainketaren eta transferentzi sarreren arteko kendura da.

Kasu gehienetan produkzio-faktore baten aldiune jakin bateko ordainketak
errenta ekonomikoaren eta transferentzi sarreren arteko konposaketa izango dira.
Hala ere, ordainketa osoa errenta ekonomikoaz edo transferentzi sarreraz bakarrik konposaturik legokeeneko zenbait kasu ere gerta liteke.
Suposa dezagun produkzio-faktore baten eskaintza-kurba erabat elastiko ba
ten aurrean aurkitzen den industria bat ) edo gizabakarreko enpresa. Hori gertatzen bada, posible izango du merkatuko prezioan nahi duen guztia lortzea. Baina,
eraberean, merkatuan dagoen prezioa ordaintzen ez badu ez du esandako faktoretik txintik ere lortuko. Kasu honetan, marrazkian dakusagunez, faktoreariordain
dutako prezio totalak transferentzi sarrerak adierazten ditu.

Ordaintzen den kantitate hau beharrezkoa da faktore hori beste erabilere
tara joan ez dadin.
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Kontsidera dezagun eskaintza konstantea duen eta erabilera bakarrekoa den
faktorea. Suposa dezagun enpresariek faktore hori merkatura daramatela eta edo
zein preziotan saltzen dutela, zerbait irabaztea hobe dela pentsatzen baitute
ezertxo ere ez irabaztea baino. Hortaz eskaintza milaka jaberen eskuetan dago
eta pentsatzekoa da jabe horiek ez dutela beren eskaintza (txikia) merkatutik
kenduko prezioa igon erazteko. Faktore horrek eskaintza-kurba erabat zurruna edukiko luke. Hau da: Edozein preziotan eskainitako kantitatea bati berdina izango litzateke. Kasu hau datorren marrazkian datorkigu emana. Faktoreari ordaindutako prezio osoa errenta ekonomikoa da, prezio hori jaitsiz gero faktore

.1

3

KANTI TATEA

horrek ez bait luke aukerarik edukiko beste erabilera batera joateko. Egoera horretan, faktore horrek ez lukeela inolako preziorik izan beharko pentsa lite
ke, baina hau ez da egia. Prezioa, merkatu libreko gainerako kasuetan bezalaxe,
eskaintzak eta eskariak determinatzen du. Aurreko marrazkian eskainitako kanti
tatea 0 a -k aurkezten du; prezioa zero balitz faktorearen eskaria handiagoa izan
go litzateke. Beraz, prezioa zero balitz faktorearen eskaria handiagoa izango
litzateke, erosleen arteko lehiaketak prezioa Opra igon eraziko luke eta beraz
eskari-soberakimdesagertu egingo litzateke. Oreka-prezioa O pda, erabilitako
kantitatea 0 a eta faktorearen errenta totala Opra augeluzuzenak adierazten du.
Ondoko marrazkiak produkzio-faktore baten D eskari-kurba eta S eskaintzakurba erakusten dizkigu. Z oreka-puntuak, 0 oreka-prezioa eta O g oreka-kantitatea erakusten dizkigu. Faktorearen ordainketa osoa 0 pzg izango litzateke
Og unitateak O pprezio bakarrean erabiliko balira.
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Izan ere, unitate guztiak, azkena izan ezik, 0 baino prezio txikiagoak geratuko lirateke industrian. Beraz,

Oa

unitateak prest izango lirateke

Or

pre

zioan geratzeko. Prezioa O r-tik O s -ra igoten bada industriak ab unitate gehiagarriak erakarriko ditu, eta era honetan jarrai genezake hurrengoetan ere. Dakusagunez, beraz, erabili nahi izango genukeen unitate gehigarri bakoitzerako
hari dagokion eskaintza-kurbaren puntuak erakutsiko digu ordaindu beharko zaion
prezioa unitate hau industrian gera dadin (hau da, transferentzi sarrerak erakutsiko dizkigu). Aurretiko unitate guztiek transferentzi sarrera txikiagoak dituztela ikusten da, orobat, eskaintza-kurba gorakorra baldin bada (kasu normala). Adibidez, kontsidera dezagun O d-garren unitatea; unitate honen transferentzi sarrerak 0 dira eta unitate bat gutxiagoa ordainduko balitz ez litzate
n
ke ezer eskainiko. Kantitatea handiagoa bada, aldiz, errenta ekonomiko batager
tuko da.

Unitate bakoitzarentzako iharduera honen errepikapenak, lehenbiziko unita
tetik

0

-garreneraino eginaz,

Og

unitateen transferentzi sarrera totalakeskain

tza-kurbaren azpian dagoen azalera dela erakusten digu, ordainketa totala 0 pzg
angeluzurenarena delarik. Beraz, faktore horrek lortutako errenta ekonomikoa pz lerroaren eta eskaintza-kurbaren gainetik doan azalera da. Guzti honetatik
zera ondorioztatzen da: transferentzi sarrerei dagokien ordaindutako kantitatea handiagoa izango da eta errentari dagokiona txikiago izango da eskaintzaren kurba elastikoagoa izan dadin neurrian.
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6. Ikasgaia:
- MERKATUA. MERKATU-MOTAK
- LEHIAKETA LIBREKO MERKATU BATEKO PREZIOEN
ERAKETA.
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MERKATUA. MERKATU-MOTAK

Era orokor batean zera adieraz daiteke: Zerbitzu edo ondasun baten saltzai
le eta erosle posibleak elkarrekin harremanetan jartzean haien eragiketak egite
ko beharrezko baldintzak daudenean, Merkatu bat dagoela.

Errealitatean agertzen diren mota desberdinetako merkatuen sailkapena egi
teko, eta baita merkatu hauetan prezioen eraketaren analisia egiteko ere, garrantzitsua da merkatuen izaerarekin erlazionaturik dauden funtsezko ezaugarri
batzuk kontutan edukitzea. Ikus ditzagun garrantzitsuenak:

a) Hasiera batean fisikoki berdinak diren bi ondasun homogenoak edo diferen
tziatu gabeak direla onartzea erraza da. Edozein unitate teknikoki beste
batez ordezka daitekeenean ondasun normalduak dira. Merkatu baten ikuspe
gitik, ondasunak kontsideratzean normalizazio-baldintza ez da aski ondasunak homogenoak direla esateko. Ikus dezagun ondoko hau: Ondasun fisiko
ki berdinek (normalduek) prezio desberdinak lor ditzkete: aski da horre
tarako erosleari enpresa saltzaileaz duen eritziak , ondasunen marka komertziala, publizitatea etab. axola izatea. Hau da, ondasunen heterogeno

ta g una g al€2aile ota oro g loaron artoko harroman portsonalengatik ager daiteke. Beraz, esandako kausek lehentasun pertsonalengatik diferentziazio

bat erakartzen dutela onar daiteke. Merkatua espazio batetan dago, -

eta espazio horretako puntu desberdinetan, normalean, bi ondasun normalduek prezio desberdinak edukiko dituzte. Beraz, gerta liteke kontsumitzai
le batek ondasun normaldu bat bere egoitzatik hurbil egoteagatik prezio

handiago batean erostea, nahiz eta ondasun hori berori bere egoitzatik urrutiago prezio txikiagoan egon; aukera hori garraioarenkostuarenbidez

baldintzatua egongo da. Egoera honek diferentziazio espazial bat erakartzen du.
Denok dakigunez erosleari normalean ez zaio berdin erositako ondasun baten eskuratze-epea motza ala luzea izatea. Beraz, eskuratze-epeak direla
eta, ondasun berberak prezio desberdinak izan ditzake. Hemen diferentzia
zioaren beste kausa bat aurkitzen dugu, eta denborazko diferentziazioa izendatuko dugu.
b) Merkatu librea: zera da, Erakunde publiko edo pribatuen aldetik inolako
eragozpenik ez dagoeneko kasua, erosle eta saltzaileek eragiketak beren
gisara eta libreki egiteko, edota enpresak merkatutik sartu eta irteteko.
Alderantzizko kasuan merkatuaaraupetuaizango da.
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onda

c) Gardentasuna: Merkatu garden bat zera da: eskatutako eta

sunen kantitateez eta prezioez partaide bakoitza guztiz informatua dagoe
nekoa.

d) Merkatu baten partaide-kopurua (giza banakoak edo enpresak) eskariaren nahiz eskaintzaren aldetik oso desberdina izan daiteke (batetik askotarainokoa). Beraz, merkatu-mota ezberdinak izango ditugu. Mota hauek bere
hala ikertuko ditugu.

e) Askatasuna totala balitz, ondasunen homogenotasuna osoa, erabateko garden
tasuna balego eta partaideen kopurua eskaintzaren nahiz eskariaren aldetik prezioak alde bakar batetik aldarazi (kontrolatu) ezin izateko moduko
handia balitz, lehiaketa libreko merkatua edo merkatu perfektu baten aurrean geundeke. Merkatu perfektuak praktikan ezinezkoak direla ikustea
erraza da. Sorkari teoriko hutsa da beraz hori baina nolanahi ere oso ga
rrantzitsua.

Eskatzaile eta eskaintzaileen kopuruaren arabera, merkatuak honela sailka
daitezke:

eskaria
BAT

GUTXI

ZENBATEZINAK

BAT

Aldebitako
Monopolioa

Monopolio
Mugatua

Monopolioa

GUTXI

Monopolioa
Mugatua

Aldebitako
Oligopolioa

Oligopolioa

Monopsonioa

Oligopsonioa

e skaintza

ZENBATUEZINAK

Lehiaketa
Librea
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LEHIAKETA LIBREKO MERKATU BATEKO PREZIOEN ERAKETA

Stackelberg-ek dionez (1), merkatu-eredu hau ondoko hiru hipotes iez ezagu
tarazten da:

1) Unitate ekonomiko bakoitzarentzat prezioak datuak dira, eta unitate ekonomiko hori ez da saiatzen prezio horiek aldatzen edo beraiengan eragiten.
Hau gertatzen denean, prezioaren independentziaren printzipioa betetzen
da.
2) Aldiune eta ondasun-mota bakoitzarentzat prezio bakar bat dago; hau da, mota bereko ondasunek ezin dituzte une berberean prezio desberdinak eduki.
Berezitasun honi indiferentziaren- p rintzipioa esaten zaio,

3) Ondasun guztien salmenta eta erosketa librecIda; hau da, unitate ekonomiko
bakoitzak, edozein bortxa-motatik kanpo egonaz, nahi duena saldu eta eros
dezake. Baldintza honi trukerako askatasunaren printzipioa esaten zaio.

Hiru printzipio hauek ez dira merkatu perfektu baten baldintzak betetzea
ren ondorio bat besterik.

Esandako baldintzak betetzen dituen merkatu batetan prezioen eraketa ikas
tfflm, m mot2a eta ge luzea zer diren jann behar da, nua duagun ea r1,9, be
reizten diren. Stigler (2) jarraituz zera esango dugu:
Denbora-unitatean enpresa batek eskainitako kantitatea (eskaintza-abiadura) aldakorra baina sektoreko enpresen kopurua eta tamaina konstantea deneko epealdia ekonomilariek epemotz izendatzen dute. Aldiz, esandako sektore baten hiru ezaugarriak (hots, eskaintza-abiadura, enpresen tamaina eta beren kopurua)
aldatzen direneko denboraldia epe luzea izendatzen dute.

Epe motzeko oreka-prezioa

Dagoenekoz ikusia dugu prezioaren funtziopean x ondasun baten eskari osoa
zein den. Esandako kurbaren tankera ondoko marrazkiarena da.

(1) " Principio de Economia: 186 orr. Madrid.
(2) " The theory of price"

160 orr. New York
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PREZIOA

KANTITATEA

Har dezagun kontutan merkatu-mota honetan eskaintzaile eta eskatzaileen ko
purua oso handia dela. Beraz prezioa ezin du inork kontrolatu, eta / ondorioz, en
presarentzat merkatuaren prezioa datu bat izango da. Baina, merkatuak eskatzen
duen kantitate totalarekiko enpresaren produkzio-bolumena hain txikia izanik, funtsean eta esandako prezioan enpresak nahi duen hainbat sal dezake. Beraz, be
re x ondasunaren "eskari-kurba" ondasun-kantitateetako ardatzaren paraleloa dela ikusten da.
PREZIOA

Merkatuak P 1 preziotan behar duen x 1 kantitate totala enpresa askoren artean ematen da, eta enpresa bakoitzak aurrekoa bezalako eskari-kurba izango lu
ke: hots, elastikotasun infinitukoa.
Beraz, ondoko galdera hau berehalaxe sortzen da: zein da egiazki merkatura erakartzen duen kantitatea? hau da, zein izango litzateke enpresa bakoitzaren eskari-kurba merkatuaren prezioaren funtziotan?
Bitez:
P x : x ondasunaren merkatuko prezioa.
X : kantitate produzitua, den-dena saldurik suposatzen dena.
C T (x) : kostu totala.
B : mozkina
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Mozkina hauxe izango da:
B = Px . X- CT(x)

Maximoa lortzeko, ondokoa dugu

dB

- p = P

dC (x)
T

dx

dx

edo, berdina dena, kostu maroinalak eta salmenta-prezioak berdina izan behar du
te.

Baina baldintza hau minimoarena ere bada. Beraz, maximoa izan dadin ondoko
hau gertatu behar du:
2
d B
dx

2

< 0

edo

d

2 C (x)

T

dx

> 0

2

Hau da, kostu marginalaren eta salmenta-prezioaren arteko berdintasunak kostu marginaleko kurbaren zati aorakorrean aertatu behar du.

Egin dezagun honen ikasketa grafikoa

BA
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Bedi P

merkatu-prezioa; kasu honetan, esandako prezioan mozkin maximoa
x
lortzeko enpresak OA produzitu eta eskainiko du. Prezioa jaitsi egiten bada,
eta P

o

dela suposatzen badugu, (hau da, batezbesteko kostu aldakorra minimoa

dela) zein izango da enpresariaren erantzuna? Hasteko, kostu marginaleko kur
ba B l -tik igarotzen da eta, beraz, kostu marginala eta prezioa berdinak izatearen baldintza ere betetzen dela gogoratu behar da. Baina egoera honetan en
presak bere sarreren bidez kostu aldakorrak bakarrik ordainduko lituzke eta ez kostu finkoak ezertxo ere. Epe motzerako arazo bat ikasten ari garelaonar

tuz, enpresariak ez produzitzea erabakitzen badu, ordaindu beharreko zenbait
gastu finkorekin aurkitzen du bere burua. Horregatik , kasu honetan berdin zaio OB kantitatea produzitzea eta saltzea edo ezertxo ere ez produzitzea.
P -tik aurrera, eta hau P 1-raino (batezbesteko kostu total minimoaren balioa)
igoten ari den neurrian, hobe du produzitzea, zeren eta OB OD tarte horre
tako edozein kantitaterentzat kostu aldakor guztiak gehi finkoen zati bat berreskuratzen ditu. P 1 -ean kostu finko eta aldakor guztiak berreskuratzen dira,
eta D'-tik aurrera mozkinak lortuko lirateke.
Epe motzerako eskaintzaren kurba, praktikan B'D'A'.... kostu marginaleko
zatiak emango luke eta P o baino prezio txikiagoentzako eskaintza zero izango
litzateke. B' puntuari "produkzio-ataria" deitzen zaio, eta D' puntuari kostu
ezinoberako produkzioa edo "mozkin-ataria" esaten zaio.
Eskaintzaren elastikotasunari buruz, epe motzaren ordez momentuko eskaintza kontsideratzen badugu, hau guztiz ez-elastikoa izango litzateke7 izan ere,
enpresek ez lukete denborarik izango haien kantitate produzitua ezertan aldatzeko eta, ondorioz, eskaintza-lerroa guztiz bertikala izango litzateke.
Sektorearen eskaintza totaleko kurba lortzeko, sektoreko enpresa bakoitza
ren eskaintza-kurba guztien batuketa egingo genuke. Era honetan kurba totala lortuko genuke.

P^
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Era orokor batean, epe motzerako oreka 0 1 0 2 eskaintza totaleko lerroa
D 1 D 1 eskari totaleko lerroarekin guruztatzen den puntuan gertatzen da. Bedi
P puntu hori.
o

DZ

Po
3

Prezio horri oreka-prezioa esaten zaio. Kurba horien bidez P o ez den beste
prezioa ezarri nahi badugu, P o -rantz mugimendu bat gertatzen dela ikus daiteke.

Suposa dezagun momentu batetan eskaria D 2 D 2 izateraino goratzen dela. Le
henbiziko aldiunean enpresek ez dute astirik faktore aldakorrik eransteko, be
ren elastikotasuna zero da eta momentuko oreka-prezio berria P da. Baina, apur
1
ka, enpresek beren faktore finkoei beste aldakorrak eransten dizkiete, epe motzerako oreka-prezio berria P 2 izan araztera iritsitz.
Baldin D

1 D 1 eskaria konstante mantenduz produkzio-kostuak jaitsiko lituz
keten prozedura teknikoak sartuko balira, 0 2 0 2 eskaintza-kurba berri eta baxua
go bat agertuko litzateke, eta haren prezioa P 3 izango litzateke.

Epe Luzerako oreka-prezioa

Esan dugunez epe luze batek zera suposatzen du: enpresek bitartean beren
eraikuntzen tamainak (eta enpresa-kopurua bera) aldatzeko aztia izatea. Beraz,
cskaintza-aldaketa ez dator faktore aldakorren aldaketatik bakarrik, baizik (-ta baita faktore finkoen aldaketatik ere. Sektorearen eskari-kurbari buruzko
intrpreytazioaren zentzua hauxe da: Esandako eskariak "denboraldi luze" bateL;in rzaugarri berberekin ere jarraituko duela "uste da"; zentru hau eta epe rmAzkoarena ezberdinak dira noski.

69

Oraindainokoan bezala enpresak mozkin maximo bat lortu nahi duela onartzen
badugu, epe luzerako merkatuko prezioa kontutan izan beharko du. Prezio hori da
tu gisa kontsideratuko da,ezin bait da prezioaz aldaarazi. Beraz, epe motzerako erabilitako metodoa ezarriz eta prezioa konstante mantentzen dela onartuz, bakar-bakarrik epe motzerako kostuen kurba ordezkatu beharko

dugu epe luzerakoa

rena jarriz. Era honetan, enpresak merkatuan eskainiko duen produkzioa lortuko
dugu, nahiz eta horretarako dimentsioa aldatu behar izan. Beraz, P, prezio batean x l produkzio bat agertuko litzateke. Honen arabera, enpresak x l produkzio
E puntuan lortuko luke. Horretarako epe luzerako kurbari tangentea zaion epe mo
tzerako kostu-kurbari dagokion dimentsioa instalatu beharko luke( hau da i A n di
mentsio . Dimentsio horren batezbesteko kostu totalen kurba K*

n izango litzate-

ke; berriz, kostu marginalen kurba K' n izango litzateke.

Enpresa, normalean,baldintza hauetan dimentsio ezinobetik urruti aurkitu
ohi da; dimentsio ezinobe horri x o produkzioa dagokio. Halaz ere, P i prezioak
dirauen artean, produkzio-unitate bakoitzeko EC mozkina edukiko du. Baina moz
kin hau sektoreko inbertsin herrientzako pizgarria cta bultzagarria gertaLzen
da, eta beraz eskaintza handitu egingo da.
Oraintxe berton esandakoarengatik, eta merkaturaenpresak libreki sar dai
tezkeenez gero, enpresaren eskaintzaren arazoa sektorearen eskaintzarekin batera ikusi behar da.

Demagun ondoko sektorea: enpresa guztiak funtzionatzen ari diren denbora
luzeagatik marrazkiko a egoeran 'aurkitzen dira; hau da, D 1 eskari oso bati (b marrazkia) dagozkion dimentsio ezinobeetan daude.

P

Sektoreko enpresen eskaintza-multzoa eskaintza osoa da, eta oreka-prezioa
P o da. Baldin eskaria goratu egiten bada, D 2 izatera pasatuz, eta indefinituki
D 2 hori izaten jarraituko duela onartzen badugu, zer gertatuko zaio eskaintzari? Enpresa bakoitzak bere produkzioa handituz erantzuten du, eta hau bere epe
motzerako kurbaren arabera bakarrik egin dezake: hots, prezioen eta epe motzeko
kostu marginaleko kurbaren arteko ebaki-punturi dagokion produkzioaren arabera.

Enpresa-multzoari da9okion erantzuna enp resa bakoitzaren erantzunen batu
keta bidez lor daiteke. Era honetan OB

kurba lortzen da; hau da, enpresa ba1
koitzaren epe motzerako kurba marginal guztien batura.

Guzti hori dela eta, probisionala (epe motz baterako) izango lukeen 13 1 prezio berri bat lortuko genuke. Halaz ere, prezio horreklortukolirateken mozki
nak mozkin arruntak baino handiagoak izango liratekeela adieraziko luke. Honek
ondokoa erakartzen du:

a) Enpresak X 1 produzitzen ari dira eta haien eskala handituko balute produkzio horrentzako mozkina handiagoa izangolitzatekeela nabaritzen dute.
Beraz hauxe egiten hasiko dira.
b) Enpresari posibleak egoeraren jakinaren gainean egongo dira, eta enpresa
berriak sartuko dituzte sektorean, hasiera batetan X l produkzioari dagokion dimentsioarekin. Guzti honek eskaintza-gehikuntza bat dakar eta pre
zioaren beheratze bat erakartzen du, P 1 -tik behera. Enpresa berriak sartu baino lehen, lehendik han daudenak aldatu egiten direla onar daiteke:
Orduan, epe motzeko kurbatik mugitzetik epe luzerakotik mugitzera pasatu
ko dira: hau da, eskala aldatu egingo dute eta bakoitzak X 2 -i dagokiona
aukeratuko du. Orain, eskaintza berri osoa B0 2 izango litzateke. B0 2 hori puntutik pasatzen diren K i kostu marginalen batuketa bidez lortuko ge
nuke, eta oreka-prezioa P 2 (P 2 P 1 ) izango litzateke.

Orain, enpresa berriak sartu direla kontuan hartuz, X 2 -ren dimentsioa (X l -en dimentsioaren ordez) aukeratuko dutela onar dezakegu; baina, baldintza
hauetan, eskaintza osoa OE (b marrazkia) baino handiagoa izango da eta, beraz,
P 2 beheratzen hasiko da. Esandako prezio hori noraino jaitsiko da? Enpresek ge
roz eta mozkin txikiagoak dituztela hartu behar dugu kontutan. Honek haien pro
dukzioaren eskalak jaitsi arazi egingo ditu eta, bestalde, enpresa berriakager
tu ahal izateko lehen baino pizgarritasun gutxiago dago.
Lehiaketa gogorragatik, asken ondorea zera da: enpresa bakoitzaren behinbetiko eskala berdina izango litzarekeela. Behinbetiko eskala horrek dimentsio
minimoarekin bat egingo luke. Dimentsio minimo horretzat zera izango genuke: Merkatuaren oreka-prezioa, epe motzeko batezbesteko kostu totala eta epe motze
ko eta epe luzerako kostu marginalak berdin-berdinak izango liratekeela. Kostue
tan explizituak eta inplizituak sartu behar dira, eta azken hauen barruan "enpresariaren mozkin monimoa edo mozkin arrunta" diralakoak;azken hauek enpresariak merkatua utzi egingo luke.
Lehenago esandako baldintzen puntuan, enpresa bakoitzak lortzen duen mozki
nari minimoa esaten zaio, eta merkatura enpresa berriak sartzerik ezin da pentsa
tu. Guzti honek oreka bat erakartzen du eta, prezio-aldaketa berri batek oreka
apurtzean, oreka horretaranzko joera izango da beti.
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7. Ikasgaia: MONOPOLIOA
-

KONTZEPTUA

- MOTAK
- ONDOREAK

MONOPOLIOA : KONTZEPTUA

Ikusitako lehiaketa perfektuaren eredua eta orain ikasiko duguna guztiz
kontrakoak dira.

Monopolioko ereduak ondoko ezaugarriak dituela suposatzen dugu:

a) Ondasun baten eskaintza eskaintzaile bakar batek egiten du, eta ondasun
honek ez du ordezkorik.
b) Ez dago posibilitaterik egoera erreal edo legal batengatik eskaintzaile
berriak merkatura lortzeko.
c) Monopolistakez dadukalainfluentziarik pentsatzen da erosten dituen produkzio-faktoreen prezioengan; eta, beraz, haren kostu-kurbek lehiaketa
perfektuko ereduan enpresa batek dituen propietate berberak ditu.
d) Eskaintzaile bakar bat dagoelako, enpresa monopolista eta sektorea edo
industria gauza bera da.
e) Aurreko lerrokadan esandakoagatik monopolistaren eskari-kurba eta lehia
keta perfektukoereduaren kurba izaera berekoak dira; beraz, normalean monopolistaren eskari-kurbak inklinazio negatiboa izango du. 1 marrazkiak zera adierazten du: Enpresa baten eskari- kurba lehiaketa perfektu
ko egoeran nahiz rnonopolio egoeran.
Kurba horiek "formen aldetik" adierazten dituzte beren diferentziak 2 baina ez "kantitate aldetik".
f) Beraz, monopolistak honela kontsideratuko du bere eskari-kurba: p = f(x)
p = prezioa ; x = kantitate produzitua eta saldua.
Hau da, monopolistak bi parametrotan ekin dezake: prezioa edo kantitatea.
Bere politika ezartzerakoan prezio bat aukeratu ahal izango du baina ez
eskainitako kantitatea, azken hau ezarria etorriko bait zaio kurbaran formagatik.
P

P

LEHIAKE TA PERFEK TUA
NON OPOI 1(A

(-)

Monopolistak kantitatea prezioaren funtziopean ezarri nahi izango balu
ere gauza bera esan ahal izango genuke.

g) Amoroso-ren formula kontutan edukiz, monopolista baten eskari-kurba kon
tsideratzean bere sarrera marginala zera izango litzateke:

dI
dx
non:
_ dx/x

dp

1 p

dp/p

dx

E. x

I=p.xdI=pdx+xdp

d I

d x

- p+x

dp

dx

eta beraz:
d I
d x

- p ( 1 + -1— )
CE

elastikotasuna izanik. Beraz, eskari-kurbaren inklinazioa negatiboa
d I
dela onartzen badugu, elastikotasuna negatiboa izango da eta
ren
d x
balio bakoitza p prezioa baino txikiagoa izango da, elastikotasuna infi
nituaizatean salbu. Egoera honek sarrera marginaleko kurba eskari-kurba
ren azpitik doala adierazten digu.
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MOTAK

Besteak beste, monopolio-egoerara eraman dezaketen kausak ondokoak dira:

a) Legalak: Adibidez, Estatu batek beste enpresa batek ondasun berdina eal
dezanuztenez duenean (Espainiako estatuan CAMPSA kasua adibidez) edo zenbait urtetarako produktu edo prozedura berri bati buruzko patente ba
ten erabilera enpresa bakar bati ematen dionean.
Bi kasuotan monopolio=egoera osotasun handiago edo txikiagokoa izango
da, monopolistaren ondasuna ordezkatzeko beste ondasun batzuk gai diren
neurrian.Ordezkotasuna handiagoa izan ahala monopolioa txikiagoa izango
da, eta alderantziz.
b) Teknikak: Ondasun bat produzitzeko behar den teknologiak zentru zabal -

batean kostu marginal beherakorrak ager eraziko dituen eskalako ekonomiak erakarriko balitu, monopolioa gertatuko litzateke.
Ondasun hori produzitzen hasiko den lehendabiziko enpresak, ondasun horren kostuak etengabeki beheratuko direnez, monopolio-egoera edukiko du.
Egiaz, egoera hau ondokoagatik gertatzen da: hobea edo eragikortasun handiagokoa izango litzateke merkatu bat enpresa baten bidez hornitzea,
eskala txikiagoko zenbait enpresaren bidez baino. Enpresa horrek, eskala handitzerakoan, kostuak gutxitu egingo lituzke noski. Egoera hau adie
razteko, ondoko adibideok aipatzen dira gehienik: energia elektrikoko enpresa banatzaileak edo gas-konduzioko enpresak.
c) Izadikoak: Naturak oso transformazio gutxi behar dituzten eta bakarrak

diren ondasunak ematen dizkigu. Adibidez, ezaugarri berezietako metaluriturri bat, edo bakarrak diren zenbait baliabide mineral.
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ONDOREAK

Hasteko, epe motza eta epe luzea bereizi behar ditugu elkarrengandik.

Monopolista epe motzeko oreka-egoera batetan: Funtsean zera eduki behar
da kontutan: epe motzeko monopolioaren arazoa kontsideratzerakoan, enpresaren
produkzio-eskala (lantokia) emana dago: hau da, eraikuntzak definituak daude
eta produkzio-kantitateen aldaketa faktore aldakorren kantitateak aldatuz lor
daiteke bakar-bakarrik. Hitz laburrez, enpresa bat dugu eta enpresa honen ezaugarriak ondo definituak daude. Beraz, monopolistak mozkin maximoa lortu nahi duela suposatuz, ezagutzen dugun analisi-metodoa erabil dezakegu.

Esandakoarekin bat etorriz, bedi:
p = prezioa
x = kantitate produ2itua eta galdua
k = k(x) = produkzioaren kostu totala
I = sarrera osoa
B = mozkina

Hauxe edukiko genuke:

B = p.x -k(x) = I(x) -k(x)
Funtzioak jarraiak direla suposatuz, mozkin maximoa lortzeko B-ren x-eki
ko lehen deribatua zero izatea bete beharko litzateke. Hau da,
dB =
dx

dI(x) =
dx

dk(x)

-

o

dx

edo, berdina dena:

d

2

Id 2 k

2
2
dx dx

Baldintza hauek sarrera marginaleko goratze-tasak kostu marginaleko goratze-tasak baino txikiagoa izan behar duela adierazten digu. Hau da, kostu marginaleko kurbaren inklinazioak duen balio algebraikoak sarrera marginaleko kur
bari dagokion balio algebraikoa baino handiagoa izan behar du.
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Esandako bigarren baldintza hori noiz betetzen da?: sarrera marginaleko kurba beherakorra eta kostu marginaleko kurba zati gorakorrean hartzen denean,
normalean suposatu ohi denez. Kostu marginaleko kurbaren zati beherakorra hartuko balitz, sarrera marginaleko kurbak beherakorra izan beharko luke eta inkli
nazio handiago bat eduki beharko luke. Bi kasuok ikusiko ditugu orain.

2. marrazkian kasu orokorrena hartzen da. Hemen, c puntuan mozkin maximoa
egiteko lehen ezarritako bi baldintzak betetzen direla ikus daiteke. Honekin bat etorriz, monopolistek x e kantitatea eskainiko luke merkatuan, edo P c prezioa ezarriko luke. Bi kasuotan, mozkina angeluzuzen marratuaren bidez emana etorriko litzaiguke.

2. IRUDtA

3. marrazkiak kasu hau adierazten digu: c puntuaren zonaldea kostu marginal beherakorren kurbari dagokionean. Sarrera marginaleko kurba arinago erortzen denez gero, oreka C puntuan lortzen dela ikus daiteke.

3. IRUDIA
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Epe luzerako monopolioa: kasu honetan monopolistak bere produkzio-eskala
alda dezakeela suposatzen da. Era berean, enpresa berrien sarrera ezinezkoa dela suposatzen da eta, era berean, produzitzen den ondasunak ordezkorik ez duela. Oso zaila da'azken baldintza hauek errealitatean aurkitzea baina azter
/

tu behar dugun ereduaren ezaugarriak dira.

Ikusi dugunez, epe motzean monopolistak ez zituen eraikuntza finkoak alda
tzen. Eredu honetan, berriz, monopolistak handiagoak egin ditzake bere eraikun
tzak edo, era berean, orain arte erabilitakoak beste berri batzuk eraikitzeko
baztertu.

Aurrekoarekin bat etorriz, monopolistak, bere erabakiak hartzeko, oinarriz
ko elementu gisa ondokoak izango ditu: iraunkortzat hartuko den eskari-kurba eta dagoenekoz ikasi dugun epe luzerako kostu-kurba.

Monopolistak mozkin maximoa lortzeko epe motzean ikasitako erizpide bera
erabiliko du. Beraz, aukeratuko duen produzioa zera izango da: epe luzerako kos
tu marginalak eta sarrera marginalak berdinak egiten dituen puntuari dagokiona.

Ikus daitekeenez, erizpide honen aplikazioan dagoen desberdintasun bakarra
honetan datza! mozkina ematen duen ekuazio jadanik ezagunean epe motzerako funtzioak epe luzerakoengatik ordezkatzean.

Azter dezagun segidan, 4. marrazkian, normalena den kasua. Marrazki honetan
epe luzerako kostu marginaleko kurbaren zati gorakorrean oreka lortzen dela supo
satzen da. C oreka-puntuak ondorio hau dakar: Monopolistak x l kantitatea produzi
tuko du, eta P 1 prezioan salduko.
Baina epe luzerako kasua kontsideratzen ari garela kontutan edukiz, monopo
listak produzitu eta salduko duen Ox i kantitateak zer esan nahi du egiaz?. Mono
polistak eskalaz alda dezake, beraz x l produzitzeko beharko duen eraikuntzen es
kala aukeratuko du.

P

X
IRUDIA
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Baina zein eraikuntza izango dira?

Epe luzerako kostu-kurbaren R puntuari dagozkion eraikuntzak, noski,

5. marrazkiaz baliatuz, eraikuntzahoriekzeintzu diren ikus ditzakegu.
4. marrazkian, K-ren

R

puntuari epe motzerako batezbesteko kostu totaleko kur

baren bat tangentea izango zaiola dakusagu. 5.marrazkian, k R deituko genukeen
kurba izango litzateke, eta monopolistak aukeratuko duen lantoki-neurria adie
raziko digu horrek.

Esandako lantokia x

lantoki ezinobetik ezkerrera egonik, monopolistak o
produkzioak eraikitako lantokia normalean dimentsio ezino-

Aukeratzen auen x 1
beko lantokia ez izatera bultzatuko du.

P

x,

x.

x
5, IRUDIA

Epe luzerako eskari eta kostu-kurbaren ezaugarriengatik hauxe gerta liteke
ere: Monopolistari ezer produzitzea ez komeni izatea, 6. marrazkian ikus daitekeenez.

6HRUDIA
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Azkenik, 7. marrazkian agertzen den egoerak zera adierazi nahi du: monopo
listak gehienik lor dezakeena x l produzituz batezbesteko kostu totalak prezioa
ri berdintzea izatea.

7, IRUDIA

Monopolio hutsaren eredua eta lehiaketa perfektu hutsaren konparazioa.

Orain arte aztertu duguna ikusi ondoren, oso interesgarria da zera jakitea:
zein da, ikasitako eredu bakoitzarengan, erabil daitezkeen baliabide ekonomikoak
erabiltzearen araberako inpaktua?

Horretarako, lehiaketa perfektuaren eredu bat hasiko gara kontsideratzen sektore edo industria batetan. Bestalde, industria edo sektore horretako produk
zio totala alda daiteke sektore edo industria horren enpresetako epe luzaroko kostu-kurbetan inpakturik jaso gabe. Beraz, hipotesi hauek zera inplikatzen dute: sektorearen produkzioa aldatzerakoan ez dela kanpo-ekonomiarik ez eta kanpo-desekonomiarik ere izango.

Dakigunez, baldintzapeotan sektore edo indu9triaren epe luzerako eskaintzakurba abzisa-ardatzaren paraleloa izango da. Epe luzerako oreka-puntua, prezioa
eta epe luzerako kostu marginala berdinak izango direnean aurkituko da. Beste hi
tzez esanik, eta ikusten ari garen kasuan, epe luzerako oreka-puntua, epe luzera
ko eskaintza-kurba ebakiko duen lekuan aurkituko dugu.
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Oraintxe esandakoa 8. marrazkian ikus daiteke. Ho

rt

DD

eskaintza-kurba dai

k' epe luzerako kostu marginalen kurba eta k i epe luzerako batezbesteko kostu totalen kurba.

sarrera marginaleko kurba edo oreka-prezioa da.

8. marrazkiarekin bat etorriz, sektore edo industriaren produkzioa x o izan
go litzateke. Ikusi dugunez, x o produkzio hori sektore edo industria horretan dauden enpresa guztien produkzioa da, eta dakigun bezala enpresa bakoitzak zati
berdina produzituko du.

Suposa dezagun orain arte aztertu dugun industria, zuzendaritza bakar baten pean berrantolatzen dela. Berrantolatze honek industriaren kostu-kurbei, es
kaintza-kurben esandako ezaugarriei eta eskari-kurbari ez diela inolako aldaketa
rik erakarriko suposatuko dugu orobat. Beraz, lehiaketa perfektuko kostu eta es
kariaren egitura berbereko monopolio baten aurrean aurkituko ginateke .
Monopolioaren zuzendaritzak zer erabaki hartuko du?. P o prezioa ez du gehiago mantenduko noski, "mozkin normalarekin" ez bait dator bat. Haren erabakia
zera izango litzateke: sarrera marginala eta kostu marginala berdindu arte produzitzea.
Erizpide honen bidez monopolistak C puntua aurkituko du, eta P, prezioan saldu ahal izango duen x l kantitatea produzituko du. Beraz P o prezioari dagozkion baino mozkin handiagoak lortuko ditu.
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Bi eredu hauetatik ondoko konklusioak atera daitezke:
a) Produzitutako x

1 kantitatea x o baino txikiagoa da, beraz monopolioak
gutxitu egiten du.

b) Dakigunez, lehiaketa perfektuaren kasuan produkzio marginalaren balioa
sarrera marginala da, azken hau eta kostu marginala berdinak izanik.
Aldiz, monopolioen kasuan sarrera marginala eta kostu marginala berdinak dira zehaztasun honekin: prezioa sarrera marginala baino handiagoa
izatea, marrazkian dakusagunaren arabera; beraz, prezioa kostu margina
la baino handiagoa izango da.

c) Orain arte esandakoagatik monopolioen kasuan baliabideak azpibaliaturik
daudela esaten da lehiaketa perfektuko kasuarekin konporatzen bada. Bi
merkatu balira, bata lehiaketa perfektukoa eta bestea monopoliozkoa,eta
bien artean baliabideen mugikortasuna balego, lehiaketa perfektuko merkatua zera izango genuke: prezioa = kostu marginala. Aldiz, monopoliozko
merkatuan zera gertatuko litzateke: prezioa>kostu marginala. Baliabideen
prezioak berdinak izatean,"baliabide-banaketa txarraren" egoeran aurkitu
ko sinateke.

Baliabide-banaketa ezinobea edukitzeko zera egin beharko genuke: Baliahideak lehiaketa perfek .Euko merkahAik monopolio2ko merkaura eraman, azken honen produkzioa handitzeko eta merkatu bakoitzean saldutako produktuaren prezioa eta kostu marginala berdinak izan arte; hau da, merka
tu monopolista desagertu arte. Beraz lerrokada hauen hasieran esaten ge
nuena baieztatua gertatzen zaigu: hots, monopoliok baliabideen azpibaliakuntza bat dakar.

I

II
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8. Ikasgaia:
-

LEHIAKETA MONOPOLISTIKOA.

-

OLIGOPOLIOA: PORTAERA OLIGOPOLISTIKOAREN
TEORIA.
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LEHIAKETA MONOPOLISTIKOA

Esan dugunez, muturreko kasuak dira orain arte ikasitako bi ereduak: hots,
monopolioa eta lehiaketa perfektua. Hala ere j funtsezkoa da errealitatetik hurbi
dauden beste ereduak ikastea.

Chamberlin-ek lehiaketa monopolistaren eredua izendatutakoa ikasten hasiko
gara. Eredu hau merkatu eta industri sektore askotan aurkitzen da.

Aurrerantzean ikusiko dugunez, eredu horien ezaugarriek bat egiten dute in
dustri ihardueretan daudenekin. Adibidez: hozkailugintza, soinekogintza, etab;
merkatu-iharduera batzuetan daudenekin, adibidez: elektrogailu-dendak, janaridendak, etab, eta, azkenik, zerbitzu-iharduera batzuetan daudenekin, adibidez:
ileapaindegiak, jazkien lehor-garbidendak, ibilgailu-konpoketak, etab.

1. Marrazkian azaltzen den eran adieraz dezakegu eredu hau:

eskaria
Asko
eskaintza
Asko

Produktu
diferentziatuak

Monopolio eta lehiaketa perfektuan ikasitakoaren erdibideko egoera bati da
gozkio merkatu hauen ezaugarriak. Hau da, lehiaketa monopolistikoaren merkatu batetan ondoko egitura ikusten dugula esan dezakegu:
a) Saltzaile-kopurua handia da, eta haien produktuak diferentziatuak dira baina
batak bestearekiko elastikotasun gurutzatu handia du (mugarri batzurenbarruan
ordezkagarriak dira).
b) Chamberlin-ekin bat etorriz, "talde n bat da baina saltzaile asko dago. Beraz,
bakoitzak merkatu osoaren zati txiki bat bakarrik kontrolatuko du.
c) Beraz, zera suposatzen da: lehiakideen arteko batek hartuko duen produktuedo
prezio-politikari ez diote besteek erantzungo, politika horrek zerikusi txikia izango baitu besteen salketekin. Horrengatik, lehiakide batentzako salke
ta-aldaketa beste lehiakideen inpaktu txikien batura izango da. Azken emaitza
taldea osatzen duen kopuruaren araberakoa da.
d) Taldea osatzen duten enpresen sarrera eta irteera librea da. Merkatuan dauden
produktuekiko oso ordezkagarriak diren produktuak saltzera eramango dituzte.

I

II
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e) Saltzaile asko dagoenez gero, ez da izango beren arteko akordiorik politika
amankomun bat jarraitzeko. Beraz, g altzaile bakoitza inhNildntn da.
f) Esandakoagatik,monopolista bat balitz bezala enpresa saltzaile bakoitzak be
re eskari-kurba duela onartu behar dugu. Kurba horren bidez mozkin maximoa
lortzeko behar duen kantitatea edo prezioa kalkula dezake. Horretarako, bere
erabakia hartzen duen unean lehiakideen prezioak dauden mailan konstanteak
direla suposatzen da. Enpresa bakoitzak bere bezeria duela esan dezakegu.

9) Enpresa baten eskari-kurbak malda neptiboa dui lehiaketa monopolistikoan en
presa baten eskari kurbak oso elastikoa izateko joera badu ere. Elastikotasun hori, enpresa batek bere prezioak portzentaia txiki batetan gutxitzerakoan beste enpresei kenduko liekeen bereziaren portzentaiaz baldintzaturik
dago, edo alderantziz: prezioak igotean galduko lukeen bezeriaren bidez.
Beraz, funtsean lehiaketa monopolistaren egoeran enpresa baten eskari-kurba
elastikotasun handiko kurba jarraia bezala har daiteke; hots,beste lehiakideen prezioak konstanteak mantentzen direla suposatuz, enpresaren salketa-bo
lumena oso sentikorra da bere prezioak aldatzerakoan.
Azalgainetik begiratuz, oraintxe esandakoak direla medio, lehiaketa perfektu
ko enpresa baten eskari-kurbarekin antza duela pentsa daiteke, baina ikusi denez ba dira diferentziak.
h) Esandako bi eskari-kurben artean oso garrantzi handiko diferentzia bat dago:
Produktuak lehiaketa monopolistikoaren kasuan ez dira homogenoak; beraz, nahiz eta eskari-kurbak horizontalak izan erosleak ez dira denak etorriko, pre
zioa kantitate txiki batez jaitsi den produktuak ez baitira homogenoak.
i) Lehiaketa perfektuarekiko beste diferentzia bat zera da: Produktuak diferentziatuak dira eta salketen promozioa egin daiteke (publizitatea, adibidez);
beraz, beste lehiakideen independentziarekiko, eskari-kurbaren ezaugarriak
hobegotu egin daitezke.

Enpresa baten produkzio eta prezioaren kalkulua lehiaketa monopolistikoan.

Ikusi dugunez, enpresa bakoitzak eskari-kurba berezi bat du. Kurba hori
prezioaren funtzio beherakorra da eta, beraz, monopolista bezala jokatu ahal de
zakeen neurrian, merkatuan bere mozkina maximotzen saiatuko da.
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Horretarako, dakigunez, kostu marginala eta sarrera marginala berdintzen
duen prezio-kantitatea aukeratuko du. Orain ) enpresa bat bere eskari-kurbari era
baki baten bidez nola egokitzen zaion ikusiko dugu. Horretarako, taldeko beste
enpresen prezioak datu bezala bere kontroletik at baileuden hartuko dituela suposatzen dugu; gainera, taldeko beste enpresekin akordiorik ezin duela egin suposatuko dugu. Baldintza hauen menpean,bere prezioa edo bere produkzioa esokitzen saiatuko da mozkin maximoa lortzeko.

1. marrazkian ikus daitekeenez, erabakia erraza da. DD eskari-kurba da;
I' - I' sarrera marginaleko kurba; K' kostu marginaleko kurba eta K* batezbesteko kostu totaleko kurba. Kostu marginal eta sarrera marginaleko kurbak C puntuan gurutzatzen dira eta enpresa puntu horretatik hasiko dela ikustea erraza
da. Jarriko litzatekeen prezioa P 00 izango litzateke, eta kanti tate eskainia Wo.

Enpresak merkatura libreki sartu eta ateradaitezkeenez gero l lehiaketa per
fektuan ikasi zen eran, funtsezkoa da hemen ere epe luzerako lehiaketa monopolistikoaren taldearen oreka ikastea.

Q,

I. MARRAZKIA

KANTITATEAK

Nahiz eta erosleen ikuspegitik produktuak desberdinak badira ere, analisia
errazagoa egiteko enpresa guztiek kostu-funtzioak eta eskari-funtzioak berdinak
dituztela suposatuko dugu. Era honetan, edozein egoeratan enpresa guztien mozki
nak nahiz galerak berdinak izango dira. Merkatuan dauden eskari eta kostu-kurbak eta merkatura sartuko diren enpresen kurbak berdinak izango direla suposatzen da orobat.

Baldintza horien bidez taldearen orekaren ikasketa nahiko erraza da; horre
tarako, 1.marrazkian agertzen den egoeratik hasiko gara. Hor ) enpresa bakoitzak
ERP0E 1 laukizuzenak adierazten duen mozkina edukiko dupD eskari-kurbaren egoeragatik.

Enpresen posizio honek behin-behineko oreka-egoera bat adierazten duela
onartu behar dugu, zeren eta ) aparteko mozkin bat edukitzeagatik eta sarrera-askatasuna izateagatik, beste enpresak merkatura sartuko baitira. Beraz, epe luze
rako taldearen oreka zein izango den axola zaigu.
Enpresa berriak sartzerakoan
go dira eta, beraz, eskari-kurbak
honengatik mozkinak jaitsi egingo
kinak normalak izan arte; orduan,

eskaintza handituko da, prezioak jaitsi eginbeherantz mugituko dira. Eskari-kurben mugitze
dira eta epe luzerako oreka ez da lortuko moz
ez dago arrazoirik beste enpresa berriak mer-

katura sartzeko.
2.marrazkiaz baliatuz hobeto azter daiteke epe luzerako oreka-egoera hau.

t
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2. marrazkian 1. marrazkiko egoera berdinetik abiatzen gara. , Merkatuan zeu
den aparteko mozkinengatik enpresa berriak sartu dira eta, horregatik, D 1 D 1 es-

kari-kurbd E puntuan tangentea izango da; enpresh berriak sartu direla eta, batezbesteko kostu totaleko kurba mugitu egin da eta mozkin maximoa orain P i prezioarekin lortuko da eta kostu marginalen kurba eta I' - I' sarrera marginalen
kurbak EQ

1

elkartzutaren C puntuan gurutzatuko dira.

Arrazoi guzti hauengatik, enpresek ez dute beren produkzio-ahalmen guztia
erabiliko eta lehiaketa monopolistikoen eskariari erantzuteko beharko liratekeen enpresak baino gehiago egongo dira. Halaz ere mota berdineko produktuen ar
tean diferentzia handiago bat produzitzen dela onartu behar dugu. Honen arrazoi
bat zera da: berrikuntzen bidez agertzen diren egoera monopolistikoak eta egoera monopolistikoak behar dituen berrikuntzak egiten saiatzen dira.

Lehiaketa monopolistikoari buruzko analisi hau bukatutzat emateko zera adie
razi behar dugu: Errealitatearekin ez dela guztiz bat etortzen erabili dugun tal
de-eredua. Hau da, enpresa batzuk mozkin normaleko egoeran egon daitezke eta bes
te batzuek, berriz, marka ezagun edo oso herrik.oiak dituzte eta aparteko mozkinak lor ditzateke. Horregatik, zenbait enpresak merkatura sartu diren enpresa be
rrien presioari aurre egin diezaioke;

beste zenbaitek, berriz, ez du horreta-

rako beharko litzatekeen maila monopolistikorik. Beraz, eta errealitatean ikus
daitekeenez, lehiaketa monopolistikozko merkatu hauetan enpresak etengabesartzen
eta ateratzen ari dira merkatuan.

OLIGOPOLIOA. PORTAERA OLIGOPOLISTIKOAREN TEORIA.

Sarrera:

Orain arte ikasi ditugun merkatu-ereduetan - lehiaketa perfektua, monopo-

lioa lehiaketa monopolistikoa -,bakoitzarentzako ezarritako hipotesien menpean,
produkzio eta prezio-oreka mekanismo automatikoen bidez lortzen zen. Automatismo hori ez dago beste eredu batzutan, eta hcrietan oreka-prezio baten kalkulu
mekanikoa ezin da egin. Errealitatetik hurbilago dauden merkatu hauetan, prezioa
merkatuko lehiakide bakoitzarentzat estrategiazko hipotisi batzuk onartuz lortzen da; horregatik,haren analisia presio finantziari, psikologiko eta abarreko
11w4egletih desarrollatu behar da,

Merkatu baten eskari eta eskaintzaren partekide-kopuruaz 6. ikasgaian ikusi
genuen sailkapen bat; han l monopolioa, monoposonioa eta merkatu perfektua ezik,
beste guztiak, orokorki, "estrategiazko merkatuak" izenda ditzakegu, enpresa bakoitzaren erabakietan beste enpresetatik espero den erantzuna edukitzen bait da
kontutan. Hau da, estrategien arteko elkar-menpekotasun bat dago: horrengatikbes
te enpresek hartuko dituztela espero diren erabakiek eragipen handia edukiko dute benetan hartuko diren erabakietan.
Sailkapenean agertzen diren ereduetatik ikasiko dugun bakarra eskaintzaren
oligopolioa izango da, industrian askotan agertzen delako.

Oligopolio-egituraren ezaugarriak

Merkatu oligopolistiko bat zera da: merkatu batera joaten diren saltzaile
edo enpresa gutxi haien produktuak erosle askori eskaintzea.
Enpresa gutxi batzuek kostuak jaisteko politika bat har dezakete; enpresa
hauek ezartzen dituzten prezioak merkatuko gainontzeko enpresek ezin erabil ba
ditzakete, esandako enpresa gutxi haiek merkatu osoaren jabetza lortzen dute.
Gutxi horrek esan nahi duena adierazten oso zaila da, baina halaz ere orokorki
zera esan daiteke: Saltzaile gutxi dago haien kopurua nahiko txikia denean bakoitzak besteen politika kontutan eduki behar izateko berea definitzerakoan. Enpresen arteko elkar-menpekotasuna merkatu oligopolistiko baten funtsezko ezau
garri bat bezala agertzen da.
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Industrian, egitura oligopolistikoak askotan agertzen dira. Oso normaliza
tuak diren produktuak (altzairua, aluminioa, zementua, etab. adibidez) edo pro
duktu difrentziatuak (automobilaren sektoreak, produktu petroliodunak eta. adi
bidez) kontutan edukitzea aski da esandakoa ulertzeko.

Egoera oligopolistikoak arrazoi desberdinengatik agertzen dira; arrazoi
horietatik garrantzitsuenak ondokoak dira:

a) Teknologia batzuek ager erazten dituzten eskalako ekonomiek enpresa-kopuru
txiki baten bidez (automobilak edo altzairua, adibidez) lortzen dute merkatuaren eskaria betetzea.

b) Merkatuan dauden enpresa batzuk elkartu egin daitezke edo beste metodo bat
erabil dezakete haien lehiakideak ezabatzeko edo eskala-dimentsio hobeago bat lortzeko.

c) Enpresa batzuek oso produktu diferentziatu bat baldin badute eta produktu ho
ri merkatuan ondo sartzen bada, lehiakide asko bazter daiteke.

d) Bere prezioek salketan izan duten eragipenak eta bere lehiakideengan induzituak izan diren prezio-aldaketek bere eskari-kurban agertu behar dute. Indizitua
izan den eragipen hori dela eta, beste lehiakideen erantzuna jakitea da, hain
zuzen, alderdi zailena.

Esandako arrazoiak batera aurkez daitezke, noski; halaz ere egitura oligopolistikoak iraupen minimo bat edukitzea nahi bada oso garrantzi handiko beste
arrazoiak ere badaude, eta horiek ez dira aipatuak izan. Hau da, zailtasun batzuk izan daitezke beste enpresa berri batzuk merkatura sar daitezen, edota oz
topo batzuk izan daitezke merkatura enpresa berriak sar daitezen.
Errealitateak ager erazten dizkigu oztopo horiek, eta garrantzitsuenetari
ko batzuk honako hauek dira:
a) Merkatuan dauden enpresek merkatura sartu nahi duten enpresa berriak bai
no abantail gehiago dute, esate baterako patenteak, oinarrizko gaien kon
trola eta abar.
b) Merkatuan dauden enpresetako produktuen diferentziazioak: marken bidez,
publizitatearen bidez etab.
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c) Merkatuan dauden enpresek produkziorako eskala handiak erabiltzen badi
tuzte, merkatura sar zitezkeen enpresa berriek inbertsio handiak egin
beharko lituzkete, arrisku handiz.

Orain arte azaldutakoa dela eta, zera esan dezakegu: merkatu oligopolisti
koak produktu homogenoekin (altzairua, adibidez) nahiz produktu diferentziatue
kin (automobilak, adibidez) era daitezkeela. Halaz eta guztiz ere, oligopolista baten protaera beste oligopolisten portaeren eta estrategien menpe dago: ho
beto esan, beste oligopolisten estrategien

tgur,ikapenennenpeartez

dago oligopolioa

ren teoria bat baizik eta oligopolisten portaerazko hipotesi bakoitzetik hasiz
desarroilatu den teori multzo bat.

Merkatu oligopolistiko beteko produkzio eta prezio-kalkulua produktu diferentzia
tuekin.
Mota honetako oligopolioan saltzaile bakoitzaren produktua beste saltzaileen produktuarekin ordezkagarria dela onartuko dugu, nahiz eta perfektuki ordez
kagarria ez izan.
Beraz, ondoko motako merkatua aztertuko dugu: saltzaile gutxikoa, produktu
diferentziatuetakoa eta merkatura enpresa berrien sarrerarako zailtasun gogorre
takoa. Egoera hau askotan aurkituko dugu industrian: automobilgintzaren sektorean, telebistagintzan, etxerako hozkailugintzan etab., adibidez.
Hasteko, enpresa bakoitzaren lehiakideen prezioak ezagunak eta konstanteak
direla eta enpresa bakoitzak bere produkziorako eskari-kurba batdaukala onartu
behar dugu.
Monopolista baten eskari-kurbari berdin-berdin litzaiokeela pentsa liteke,
baina errealitatean ez da hori gertatzen.
Gainera, egin dugun hipotesia (hau da, oligopolistak beste oligopolisten
prezioak konstanteak direla suposatzen duela) ez da errealitatean gertatzen, eta
hau kontutan eduki behar dugu. Beraz, bere prezioen aldaketak eta bere lehiakideen prezioen aldaketa induzituak direla eta, salmentarekiko dauzkaten eragipenek bere eskari-kurban azaldu behar dute. Eta hemen datza zailtasun handiena,
hots, eragipen induzituen bidez sortutako lehiakideen erantzuna jakitea.
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Arazo honengatik, oligopolistaren eskari-kurba ezin dela errazki marraztu
onartu behar dugu, eta askotan ez duela eskari-kurba bat bakarrik edukiko baizik eta zalantza-banda bat edo hautakizunkonjeturaleko aldanabat.Arrazoihauen
gatik, oligopolioen azterketa-eredu desberdinen bidez egingo ditugu, hau daoli
gopolisten motibapenek agererazten dituzten portaera ezberdinen arabera.

Oligopolista batek bere prezioak aldatzen baditu, zalantzatan izango da
beste oligopolisten erantzunaz. Hona hemen, beraz, orain ikasiko dugun ereduaren ezaugarri nagusia.

Egoera honetan oligopotistak ez du eskari-kurba bat izango, noski, baizik
eta zenbait susmo. Beraz, produkzio eta prezio-kalkukua zailtasun handikoa izan
go da.

Gaur egunean P.M. Sweezy-k proposatu zuen hipotesia nahiko onartua dago;
zera dio: honelako susmo-egoeretan, susmo hori gutxitzea da helburu bat; eta ho
rretarako, lehiakideen erantzuna ezagutzeko prezio berriak saiatzea baino prezio-maila betegarri bat agertzen denean onartzea eta kito komenigarriagoa da.
Hipotnsi honnk, oligipoli g taren su gmbek prezioen zurruntasun batera eramaten du
tela suposatzen du. Orain ikus dezagun Sweezy-ren eredua edo, beste hitzez, eskari-kurba apurtuaren eredua, nahiz eta hau ez den benetako eredu bat prezioen
kalkulurako. Eredu hau aztertzen saiatzen da: ea zergatik prezio bat ez den aldatzen nahiz eta merkatuko baldintzak aldatu.

Gure analisiarentzat zera suposa dezakegu: X,Y,Z hiru enpresek osatzen dute
oligopolioa; enpresa bakoitzak produktu diferentziatu baten merkatu-herena du;
ez dago enpresen arteko harremanik, eta beraz bakoitzak bere aldetik ekiten du.

Hori dela eta, honako hau suposa daiteke: enpresa bakoitzak, merkatuaren
baldintzapenetan bere aldetik jakatuz, beste enpresen erantzunak ez dakizkienez
gero, hauxe pentsatuko duela: prezioak dauden mailatik gora igotzen baditu, bes
te enpresek ez dute horrenbeste egingo; aldiz, jaisten baditu besteek jaitsi
egingo dituzte

. Beraz, prezio-igoera eta jaitsierei dagozkien enpresaren

susmo aldakorretan asimetria bat dago.
Suposa dezagun X enpresak ezartzen duen P i prezioan 0Q, kantitatea saltzen
duela; honekin 3. marrazkian E puntua agertzen zaigu, baina nolakoa izango da
eskari-kurba? X enpresak prezioak aldatzean beste enpresengan sortzen den erantzunaren funtziopekoa izango da.
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Beraz ZY enpresek erantzun desberdinak eman ditzakete; halaz ere, orain ar
te esandakoarekin bat etorriz, errealitatetik hurbilenik dauden erantzunak aztertuko ditugu.

Z eta Y enpr2sek X

npm g ak

e2arriko ditun

prmio-aldalmtak (igoörak

jaitsierak) jarraitzen badituzte, X enpresaren eskari-kurba elastikotasun gutxikoa izango da. Aldiz, Y eta Z enpresek ez badituzte X enpresaren prezio-aldaketak jarraitzen honen eskari-kurba lehen esan duguna baino elastikotasun handiago
koa izango da. 3. marrazkian, esan dugun lehen kasua D D kurbak adieraziko luke.
1 1

Hala ere, 4. marrazkiak a) nahiz b) - kasuan errealitatetik hurbilago dagoen
egoera bat adierazten du, hots: oligopolisten portaera bai depresio-egoeran,(a)
kasua,,bai hedaldi ekonomikozko egoeran,(b) kasuan; edo, beste hitzez esateko,
aldeko nahiz kontrako konjuntura batetan.
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4. marrazkiaren 2) kasuak, kontuzko konjunturetan , (depresio ekonomikoetan), errealitatean agertzen den kasua adierazten du; hau da, Z eta Y enpresek
ez dituzte jarraituko X enpresaren prezio-igoerak; jaitsierak,aldiz,bai, jarrai
tuko dituzto. Ka g u honek 2era suposatuko luke: P 1 preziotik eta E puntutik ha-

siz, Z eta Y enpresak saiatuko lirateke haien salketak igoten X enpresari kenduko lizkioketen bitartean; aldiz,X enpresak prezioak jaitsiko balitu besteek
berdin egingo lukete salketak galtzearen beldur izango liratekeelako. Egoera
hau 4 a) marrazkian agertzen denez adierazten da; hau da, bi adarretako ED

eta
1
ED 2 eskari-kurba apurtuaren bidez eta D 1 RSH sarrera marginaleko kurbaran bidez.

Ikus dezakegunez,ED, eskari-kurbaren adarra nahiko elastikoa da eta ED 2 ada
rra

nahiko

kte

2'nn plimft

elasi
jiwasun-

ezberdintasunengatik, sarrera marginaleko kurba desjarraia da.
4 b) marrazkia aldeko konjunturari (hedaldi ekonomikoari) dagokio. Beraz,
E puntutik P 1 prezioaren bidez hasten den eskari-kurbaren adarren inklinazioak
4 a) marrazkian agertzen direnen alderantzizkoak dira. E puntuaren gainetik dagoen ED 1 adarraren zatia nahiko ez-elastikoa da, zeren eta ekonomi ihardueraren
baikortasunezko giroan Z eta Y enpresak abantailak ateratzen saiatuko bailirate
ke; horretarako X enpresaren prezioen igoerak X eta Y enpresek jarraituko lituz
kete. Aldiz, ED 2 eskari-kurbaren beste adarra nahiko elastikoa da zeren eta X
enpresak prezioak jaitsiko balitu Z eta Y enpresek ez bailituzkete jarraituko.
Hemen ere, gauza ezaguna denez, sarrera marginaleko kurba desjarraia da.
4. marrazkiaren edozein kasutan K' kQstu marginaleko kurba marrazten badugu eta desjarraitasunaren RS zonaldean gertatzen bada, enpresa oligopolistek,
bakoitza bere aldetik iharduten duelarik, ez dute pizgarririk edukiko haien pre
zioak (P 1 kasu honetan) aldatzeko. Guzti hau kostu-aldaketen erantzun gisa gertatuko da; edota,desjarritasuneko zonaldean kostu marginaleko kurbak eta sarrera
marginaleko kurbek elkar mozten jarraitzen badute eskari-kurbaren adar batzuen
elastikotasun-aldaketen erantzun gisa ere gertatuko da.
Beraz, enpresa oligopolista batetan enpresa bakoitzak bere aldetik ihardu
ten badu,prezioen zurruntasunerako joera agertuko da.
Nahiz eta zurruntasun hori gertatu, enpresa batzuek haien prezioak gordez
beste modu batera egin dezakete lehiaketa: hau da, publizitatea, merkaldiak
etab. eginez, edo-ta teknologia, kalitatea etab. hobetuz.
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Enpresek itun bat eginten badute Kartel bat osotuz, orain ikasi dugun ere

duaren kontrakoa agertuko da. Enpresak ados jarriko dira monopolista bat beza-

la ekiteko, eta beraz itun baten bidez monopolioari dagokion prezioa eta produk
zio-banaketa ezarriko dute.

Hau izango da orain aztertuko dugun gaia: baina, horretarako, (hau da,itun

horretara heltzeko) funtsezkoa da ondoko datu hauek ezagutzea: merkatuaren eskari b goa, produkzio-eskalaren ezaugarriak eta enpresa bakoitzaren kostua.

Dimentsio desberdinetako hiru enpresak osatuko dute oraingo merkatua, bakoi
tzak 5. marrazkian K i l , K' 2 eta K' 3 kostu marginaleko kurba edukiz. Hiru kurba
horien batuketaren bidez

X l kurba

edukiko dugu.

KANTITAlEAK

S. MARRAZKIA

6. marrazkian dagoen merkatuaren DD eskari-kurba osoa onartzen badugu, kar
tela osatzen dutenen portaera monopolista baten portaera izango da. Beraz DDkur
ba, I' sarrera marginaleko kurba eta kurba erabiliz 6. marrazkiko C puntua
edukiko dugu, eta honek merkatu osoak lortuko duen P o prezioa eta 0Q 0 kantitatea
emango digu.

Orain,kartela osatu dutenek zera erabaki behar dute: Monopolista bezala jo
katzeko zein den bakoitzak produzitu eta saldu behar duen kantitatei.

Banaketa hori egiteko zera suposatuko dugu: Enpresa guztien artean lortzen
den 02 0 produkzio osoa kostu minimoan lortzen dela. Kasuhonen soluzioa, enpresa
bakoitzari emango zaion produkzioaren kostu marginalak berdinak izatea lortzea
litzateke.
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Beraz, enpresa bakoitzak produzitu behar duena, enpresa guztien kos
tu marginalak berdinak izango direnerakoaeta

6.

marrazkiaren puntuari dagokion

kostu marginalaren baliokidea izango direnean jakingo dugu.

Banaketa honi dagokion Kartel-ari buruzko orain arte esandako guztia
rrazkiak lahurtu

eta

adierazten du.

C

7.

ma

puntutik hasiz talde oligopolistikoak sal

duko duen guztiz 0Q 0 kantitatea izango da P o prezioan, eta enpresa bakoitzarentzako banaketa ondoko ordenaren bidez gertatuko da:

qi , q2

eta

q3 ;

kantitate

hauetarako kostu marginalak berdin-berdinak dira enpresa bakoitzarentzat.

Enpresek kostu-kurbak antzekoak dituztenean, eta produktuak direrentzia
txikikoak direnean, kuota-asignazio edo produkzio-banaketaren arazoa erraza da.
Aldiz, produktuak edo kostuak diferentzia handikoak direnean,merkatuaren banake
ta oso zaila da; horregatik,prezioei buruzko akordio monopolista baten portaera
bera eraman nahi bada, bai kuotak eta bai merkatuaren banaketa oso kontrolatuak
izan behar dituzte, eta batzutan mozkin osoaren birbanaketa egitea ere beharrez
koa da. Azkenik, zera adierazi behar dugu: Kartel batetan edo enpresa berriak
sar daitezke edo batzuek etsi dezakete edo beste batzuk kanpoan gera daitezke;
arrazoi hauengatik, Kartel batek bere helburua bete nahi badu zenbait neurri go
gor ezarri behar du.
Ikasitako kasua, oligopolistek merkatuan monopolistak bezala parte hartzea
ren soluzio formal bat da; hala ere badira beste era bateko soluzioaklmonopolis
tak bezala parte hartzeko. Egoera honek eraginik, noizik eta behin, Estatu guztietan monopolioaren kontrako zenbait lege atera izan da. Espainiako Estatuan
praktika monopolista horien kontrako legedia dago eta, Merkataritza Ministaritza
ren pean, leihaketaren defentsarako Tribunale bat.
Legedi horiei buru egiteko enpresa oligopolistek zenbait gauza egiten dute.
Horietariko bat, eta askotan erabiltzen dena, dimentsio handiagoko enpresa batek
ezartzen dituen p rezioak jarraitzea da, enpresa hori enpresa zuzendari edo barometriko bezala agertuz.
Azter dezagun, beraz, esan dugun kasua: hau da, prezioa ezartzen duen enpre
sa zuzendari baten kasua. Horretarako, beste enpresek prezio batetan saldu nahi
ez duten kantitateez baliatuz,enpresa zuzendariak bere eskari-kurba ezartzen due
la suposa dezagun. Merkatu-zati hau enpresa zuzendariak monopolistikoki landuko
du, eta berak ezarriko duen prezioa beste enpresek jarraituko dute.
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Analisi honetarako 8. irudia erabiliko dugu. Zera suposa dezagun: merkatu
osorako eskari-kurba DD da; enpresa zuzendariarena ez ezik, enpresa guztien kos
tu marginaleko kurba agregatua X' da. Beraz K' hori talde osoaren edo talde jarrait2aile honen eskaintza-kurba izango da.

Honekin bat etorriz, OT prezioan talde jarraitzaileak ez luke ezer eskaini
ko; beraz I enpresa zuzendaria eskari osoaren (hau da, TS kantitatearen) jabe bihurtuko litzateke. Era berean, merkatuak eskatzen duen RQ kantitate osoa OR pre
zioan saltzeko talde jarraitzailea prest izango litzateke. Era berean azter genitzake OT eta OR artean dauden prezio-maila desberdinen kasuak ere; hori egingo bagenu enpresa zuzendariaren eskari-kurba RS izango litzatekeela eta sarrera
marginaleko kurba RI izango litzatekeela esango genuke.

Baldintza hauetan enpresa zuzendariak monopolista gisa parte hartuko luke
merkatuan. Horretarako, eta enpresa zuzendariaren kostu marginalen kurba K' dela suposatzen badugu, enpresa zuzendari horrek K' kurba hori sarrera marginaleko
kurbarekin bat etorriko litzatekeen C punturaino lan egingo luke, q 1 kantitatea
p i prezioan salduz. Dakigunez, C' puntutik paraleloa marratzen badugu P puntuan
talde jarraitzailearen eskaintza-kurba ebakiko dugu: Beraz talde horrek q 2 kantitatea p 1 prezioan salduko luke. P, prezioan merkatu osoaren eskari osoa q i eta
q 2 batuketaren bidez lortuko litzateke, noski.

Produktu homogenotako oligopolioa edo oligopolio hutsa.
Lehen aztertu duguna produktu diferentziatuen oligopolioa izan da; hau da,
kasu orokorrena. Halaz ere, produktu homogenoen oligopoliotik gertu diren beste kasuak (hau da, produktuen diferentziazioa minimoa deneko kasuak) erruz aurkitzen dira errealitatean.
Baina jarraitzen badiogu, oligopolio diferentziatuen eta oligopolio hutsen artean dagoen desberdintasuna kontsumorako ondasunen eta produkziorako on
dasunen artean dagoen desberdintasuna dela esan beharko dugu.
Arrazoia zera da: kontsumorako ondasunen erosLeek, erosten dituzten ondasu
nen ezaugarriez oso informazio txarra dute eta beraz begi bidez azkoz errazagoa
da diferentziazio bat egitea, (markaren ospearen bidez, erosketaren premiaz, aza
leko kantitateaz etab.). Alderantziz, produkziorako ondasunen erosleak goi-mailako langileak dira eta behar teknikoak ondo ezagutuz berezitasun zehatzak exigitzen dituzte, beraz kontsumorako hondasunen motibazioak ezin dira hemen erabi
li. Arrazoi hauengatik,produktuek nolabaiteko homogenotasun bat dute (aluminioa,
kobrea, zementua eta.).

Nahiz eta azken produktu hauen propietate fisikoak homogenoak direla adie

ruton diguten, ,k este

zirkunstantzia batzuk ere baditugu: emanaldien epeak,gai

nontzeko zerbitzuak, enpresaren ospea etab. Horregatik, askotan oligopolio hutsak ez du zentzu handirik errealitatean.

Beraz, errealitatean oligopolio hutsetik oso hurbil dauden beste oligopolioak ditugula esan dezakegu; eta produktu diferentziatuei buruz esan dugun
guztia hemen ere berdin esan genezake, baina zera eduki behar dugu kontutan:
oligopolio hutsetan lehiakideen arteko elkar-menpekotasuna askoz handiagoa da.
Hau da,

oligopolio hutsetik hurbil den oligopolioa, produktu diferentziatuen

oligopolioaren kasu orokorraren kasu berezia bezala kontsideratu behar dugu.
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9. Ikasgaia:
- LANA: ESKAINTZA ETA ESKARIA
- ALOKAIRUAREN ERAKETA.
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SARRERA

Smith-ek hitzegin zuen lehenbizikoz produkzio-faktoreez, baina Say-k argi
eta garbi adierazi zituen produktuen eraketarako derrigorrezkoak diren hirufak
toreok; faktore naturalak edo lurra, lana eta kapitala.

Beraz hiru faktore horiei eman behar zaien ordainketa kalkulatu behar da;
edo, beste hitzez esanda, lortutako produktua horien artean nola banatu behar
den.

Faktore bakoitzaren ordainketa ezaugarri berezietako errenta dugu, beraz
errenten eraketaren ikasketaren barnean lurraren errentak sarturik egon behardu,
elementu naturalak ordainduz, alokairuaren errenta lanaren errenta ordainduzeta
interesa kapitalaren ordainketa bezala. Azken unean, beste errentetatik ezaugarri ezberdinak dituen enpresariaren mozkina ere aztertu beharko dugu.
Esandako lau errentek faktoreen ordainketa osoa osatzen dute, zeren etapro
dukzioan parte hartzen duen edozein elementuk, edo enpresari bezala edo etaesan
dako hiru funtsezko faktoreetariko bat bezala edo faktore baten zati bat bezala
parte hartuko du. Horregatik, lurraren errenta, alokairua, interesa eta enpresa
riaren mozkinaren arteko p roduktuaren banaketari errentaren banaketa funtzionala esaten zaio, banaketa hori prozesu produktiboan faktore bakoitzak parte har
tzen duen funtzioaren arabera egiten baita.
Alokairua, lehen genionez, lan-faktorearen ordainketa dajeta lan-faktorea
zera da: ondasun baten erabilgarritasuna handitzen duen edozein prozesu; hau da,
giza behar bat asetzeko erabilgarriagoa egiten duena.
Kondairan zehar lana ez da beti produktiboa kontsideratu izan. Era honetan,
fisiokratek izadia desarroilatzen zuen lan-faktorea bakarrik joten zuten produk
tibotzat; hau da, nekazaritza eta erauzketa --industriak,azken hauek bakarrik
lortzen bait zuten ukigarria zen zerbait.
Ekonomilari klasikoek lan-kontzeptua beste industrietara hedatu zuten, na
hiz eta merkataritza eta garraioak produktibo bezala ez kontsideratu.
Izan ere, zentzu ekonomikoan eta produkzioa zentzu zabalean hartuz, lana
zera da: Ondasunen p rodukziorako zuzendua den edozein giza ekintza. Hau da, on
dasunen mamia aldatzen duen giza ekintza lana bada ere, ondasunen erabilgarritasuna handitzen duen giza ekintza ere lana da ) bai biltokiratuzbai garraiatuz.
Horregatik, gaur egun zerbitzuak ere lan produktibotzat jotzen dira.

Lana sailkatzeko era askotan egin daiteke; horietarikobat,lan fisikoaren
eta lan intelektualaren arteko sailkapena da.

Beste bat,lanprpduktiboarenetaez-produktiboaren

a

rtekosailka p en a da. Lan

baten emaitzaren eta ahaleginaren artean dagoen erlazioa lanaren produktibitatea
da , eta, emaitza ahalegina baino handiagoa denean, lanaproduktiboa dela esatenda.
'

Alderantziz denean, ez-produktiboa dela esaten da.

Lanakagerreraztenduen nekearen analisia oso interesgarria da. 1.Marrazkian
denboraren arabera agertzen da lanaren nekea. Itomena edo nekea proportzionalki
baino arinago goratzen da denboraren arabera. Lortzen den kurba, lanerako giza
erresistentzia adierazten duen zuzenarekiko, asintotikoa da.

LAN-PRODUKTIBITATEAREN
KURBA.

LAN G 11E-K0 P URUA

TAT E
MA RGINALAREN
KUR BA

V = L ANGILE—KOPURUA
LMARRAZKIA
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P cr V,

PRODUKTU MARGINALAREN
BALIOAREN KURBA
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6
V,F.LANGIL E—KOPURUA
2.MARRAZKIA
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LAN - ESKARIA

XIX. mendearen hasieran Inglaterran sortutako "alokairuen poltsaren teoria"
delakoaz azaltzen zuten lan-eskaria ekonomilari klasikoek.

Teoria hau,defendatzen zen garaian,logikoa zen; instalazio eta ekipamendu
industrialak oso garrantzi gutxikoak ziren, eta ondorioz kapital finkoa kapital
osoaren zati txiki bat besterik ez zen. Honela, enpresariek produkziorako kontra
tatzen zuten langile-kopurua haiek zuten kapitalaren menpe bakar-bakarrik zegoe
la kontsideratzen zen.

Beraz,lan-eskaria enpresariek lan-zerbitzuak ordaintzeko zeukaten alokairuen poltsak edo erabilgarritasunen batuketak osatzen zuen.
Horregatik,poltsa hori handiagoa edo txikiagoa zen neurrian,lan-eskaria go
ratu edo jaitsi egiten zen. Beraz, eta langile-kopuru finko baterako, ugazaben posibilitateen eta langile-kopuruaren arteko proportzioaren arauera, alokai
rua zen igoten ala jaisten zena.
Eskaintzaren aldetik agertzen ziren indarrak eskariaren aldekoekin aurkezaurre ipiniko balira alokairuen maila agertuko litzateke. Lan-eskaintza alokairuen poltsa baino arinago goratuko litzatekeen boladetan, alokairuek igotekojoe
ra izango lukete. Hala ere, ekonomilari klasikoek biztanlegoari buruzko Malthusen legea onartu zuten: honek dionez, alokairuen maila igo egiten bada langile-ko
purua ere handitu egingo da, eta beraz eskaintza goratu egingo litzateke alokairuen maila epe luzera iraupen-alokairuen mailara jaitsi arte.
Era berean, iraupen-alokairu minimorako lan-eskaintzaren edozein soberak
epe luzera (zorigaitz , izurrite eta abarren bidez) desagertzeko joera lukeen
egiturazko langabezia agerreraziko luke. Beraz, epe luzera, ekonomiaren enplegumaila honela emana etorriko litzateke: alokairu-poltsaren bolumena zati langileek
onartutako iraupen-alokairu minimoa.
Teoria honek alokairuak ordaintzen diren iturria erakusten du, nahiz eta
kantitatea zenbatekoa den garbi ez utzi, kontutan hartzen ez diren beste faktore
batzuek ere parte hartzen baitute. Faktore horietariko batzuk honako hauek ditugu, adibidez: ugazabak aurre egin behar dien beste gastu batzuk; produkzioaren
iraupena, azken hau bukatzerakoan produktu burutuak salduz gero enpresariak erabilgarritasun berriak eskuratzen baititu.
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Bada beste teoria bat ere lan-eskaria kalkulatzeko, eta hau produkziobideen
produktibitate marginalari buruzko printzipioetan oinarritua da. Gaur eguneko
teoria dela medio, garrantzi handikoa da.

Beste ikasgai batetan produktibitatea, produkzio-faktore baten produktibita
te-kurbak eta produktibitate marginalekoak ikasi genituen.

Beste produkzio-faktoreak konstanteak mantentzen direla suposatuz lanaren
produkzio-faktorearen produktibitate-kurba marrazten dugu: hau da, burutatuko X
produktuaren eta lan-faktorearen edo enplegatutako langile-kopuruaren arteko erlazioa. Langileak ordu-kopuru berberaz lan egiten dutela ere suposatzen da, noski.

Lan-produktibitatearen deribatua egiten badugu lanaren produktibitate margi
nala lortzen da. Lehiaketa libreko merkatu bat izanik, enpresak lan-faktorearen
prezioan (alokairuan gure kasuan) ez duela eraginik eta mozkin maximoa lortu nahi dela suposatuz, sarrera marginala eta alokairuaren kostu marginala berdinak
izango dira: hots, faktore aldakorraren azken unitateak sarrerari eta kostueikan
titate berbera erantsi arte enpresak bere produkzioa handitu egingo du.

Bestalde, produktu marginalaren balioa zera da: faktore aldakorrari unitate
gehigarri bat erastean eta honela burututako produktua saltzean sortzen den sarrera. Beraz: produkzio-faktorearen prezioa=faktore horren p roduktu marginalaren
balioa.
Gure kasuan, produktu marginalaren balioaren kurbak lan-faktorearen prezioa
edo alokairua erabilitako kantitatearen funtziopean eraten du. Beste orrialdean
egindako marrazkian kurba hori (lan-eskariaren kurba) dator. Kurba hori, lehengo
berdintasunarekin bat etorriz, era honetan lortzen da: produktibitate marginaleko kurba produktu fabrikatuaren prezioaz biderkätuz.
Eskari-kurba produktu marginalaren balioaren kurbaren zati beherakorrarekin
bat dator.
P alokairu batekin eta X 1 langileekin orekan gaudela suposatuz, eta langi1
le bat gutxiago eskatzen dugula suposatuz, zera gertatuko da: Azalera, marratua
aurreratuz, beste langileei oraindik ere ordainduko diegu orekako P, prezioa;bai
na, halaz ere, azalera berbera eta 1-2-3 zatia galduko genituzke; beraz,guztira
galdu egingo genuke.
PEZETA/
/ ORDUKO

Aldiz, beste langile bat enplegatuko bagenu, produkzioaren ugalpenak sarrerak goratuko lituzke 1-5-6-X 1 azaleran; baina, halaz ere,esandako azalera hori
eta 1-4-5 azalera galduko genituzke beste langile bat gehiagori ordaindu beharko
geniokeelako.

Enpresa bakoitzerako lan-eskariaren kurba kalkulatu ondoren, merkatuarenkur
ba osoa, enpresa bakoitzeko kurben batuketaz lortuko dugu.

Alde batetik, lan-eskariaren kurbak eta produktibitatearenak harreman estuak
dituztenez, azken hauek herriz herri ezberdinak dira.

Bestetik, alokairua produktu burutuaren prezioa bider produktibitate margina
laren arauera ordaintzen dugu. Beraz, zera gertatuko da: Produktibitatearen eta
produktuaren
egokitua eta
tuetan baino
berdinak eta

prezioaren menpean egongo dira alokairuak; horregatik, kapital-ekipo
pertsonal kualifikatua direla medio, herri aurreratuetan azpiaurrera
handiagoa izango da lan-produktibitate hori. Beraz, alokairuak deshandiagoak izango dira herri aurreratuetan.
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LAN - ESKAINTZA

Lan-eskaintza bi ikuspegi ezberdinen bidez lor dezakegu: indibidualki eta
kolektiboki.
Lan-eskaintza indibidualak marrazkian agertzen den itxura du. Beraz, P i pezeta/orduko baino txikiagoak diren alokairuetan langileak ez du bat ere lanikegi
ten bere bizitzaren beharrak asetzeko, nahiz eta ordu asko lan egin ez baitlitza
teke beteko. P i pezeta/orduko alokairu batekin langileak n 2 ordu egunero lanegin
go luke bere bizitzako minimoa edukitzeko.

Alokairu txiki baina halaz ere P

baino handiagotan, bizitzeko minimoa lor1
tzeko lan egingo du. Beraz, kurbak zati honetan hiperbola aldeberdin baten forma
edukiko du, P 2 pezeta/orduko alokairua eduki arte. Alokairu horretatik aurrera
langileak eskaintza-kurba normal baten arabera erantzuten du bere irabaziak handitzeko, eta alokairua igoten den neurrian ordu gehiago lan egingo du. Honekmuga
bat dauka noski; izan ere, puntu zehatz batera helduz gero (A puntua), langileak,
bere alokairuarekin pozik izanik ) ordu gutxiago lan egingo du berriro ere, etapun
tu horretatik aurrerantz kurbak hiperbola aldeberdin baten forma berreskuratzen du.

Estatuak, bere politika sozialaren bidez,lan-orduzkokopuruamugatuegiten du,
eta lan-eskaintza indibidualak teori mailan bakarrik du bere interesa. Horregatik, axola zaigun arazoa lan-eskaintza kolektiboa da. Lan-eskaintza kolektiboan
lan egiteko prest dagoen langile-kopurua eta hauei ematen zaien alokairua, bigau
za horien arteko erlazioa aztertzen da, egunean zeharko lan-orduen iraupena berdina izanik.
Era honetan, langile gehienek,beste errenta-iturririk ez dutenez, ez dute
beste aukerarik izango eta esandako erlazioa adieraziko duen kurba bat agertuko
da. Hau da, epe motzera oso ez-elastikoa: ia-ia zuzen bertikala den eskaintza-kur
ba batekin gurutzaten den eskari-kurbaren puntuak, lan-eskaintza kolektiboaren
alokairua emango digu.
Beraz, alokairua lanegiteko prest den langile-kopuruaren menpean dagoela da
kusagu; honetan datza Lasalle sozialistak sorturiko "Brontzezko legea".
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ALOKAIRUA

Langile-kopurua igo egiten bada, eskaintza-kur
BIZITZEKO
MINIMOA
PZ

ba (oso ez-elastikoa) eskuin alderantz doa,eta
agertzen den alokairua

A

P2-ra jaisten da.

B LANGILE-KOPURUA

Lege honen arabera, langilearen alokairua ez da bere bizitzaren beharrak be
tetzeko hainbatekoa baizik, zeren eta gehiago irabazten badu bere bizitza-maila
igo egingo baita, populazioko langile-kopuruaren hazkundea areagotuz;guzti honek,
ordea, alokairuak berriko ere bizitzeko minimoraino jaitsi eraziko ditu.
Alokairuaren kantitatea gutxituko balitz langile asko hil egingo litzateke,
eta horregatik alokairua berriro igo egingo litzateke ; lan-eskaintza jaitsiko
tzatekeelako.
Teoria hau gaurkotua izan da bizitzeko minimoa bizibideen minimoa ez dela
esanez, baizik eta beste zerbait gehiago ere bai: adibidez,jantziak eta bizileku
egokiak,etab., bizitzeko minimoak sortu egin behar direlako. Honela, bizitzeko
minimoaren maila herri ezberdinetako ohiturek eta bizimoduek osatzen dute;berauek
herriz herri ezberdinak izanik.
Beraz,bizitzeko minimoa gaur egunean ondoko bi gauzek osatzen dutela kontsi
deratu behar dugu: Alde batetik bizibiderako minimoak, eta bestetik aisia-minimoa
bete behar duen kantitate batek; kantitate hau handiagoa izango da herri baten
aurrerabide ekonomikoa ere handiagoa izan ahala.
Herri aurrerabideratuetan, nahiz eta teoria hori gaurkotua izan den, ezin da
onartu, alokairu-aldaketa ez baitago hazkunde demografikoaren menpe. Aldiz, herri
azpiaurrerabideratuetan lege hau nahiko ongi betetzen omen da, edozein errentaigoerak populazioaren haunditze bat erakartzen baitu, eta handitze honek errenta
hori bereganatuz percapita errentaren igoera galerazten bait du.
Makinishoak lan-eskaintzarengan sortzen dituen ondorioak ere kritikatu dituz
te sozialistek. Marx-ek zioenez, makinak agertu zirenean orduraino langileek egiten zuten lana makina horiek egingo zuketeen, langabezi kopuru handi bat agertara
ziz eta "armada industrialaren erreserba" eratuz.

•
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Era honetan, langileek ez balute ugazabak ezarritako alokairuarekin lan egin
nahi izan, ugazabak edozein alokairuz lan egiteko prest leudekeen "langabetuen ar
mada" erakutsiko lieke eta, ondorioz, langileek ugazabak ezarritako alokairu-baldintzak derrigorrez onartu beharko zituzketen.
Hala eta guztiz ere, arazoaren azterketa sakonago batek zera erakutsiko ligu
ke: eskari elastikoko ondasunetan makinek produkzio-kostuak merketzean, produktua
ren eskaria kontsideragarriro igotzen da; eta, beraz, ondasun horiek produzitzeko
esku-lan gehiago beharko da. Gainera makinagintzak, makinen parteak, hauen konpon
ketak eta abarrek enplegatu beharreko langile-kopurua igo egiten dute eta, bestal
de, aurrerabideak zerbitzu eta garraioetako industrian lanpostu-igoera bat dakar
berekin.

Dakigunez, produktibitate marginala faktore finkoen menpe dago eta, finkoak
geratzen diren faktoreen balioa handia bada, produktibitatea ere handia izango da.
Berez lanaren ordainketa produktibitatearen arabera egiten bada; alokairua ere
igo egingo da eta langilearen bizitze-maila igo egingo da.
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ALOKAIRUEN ERAKETA

Ikusi dugunez, lan-eskari kurben eta lan-eskaintza kurben elkarguneak alokairua determinatzen du (1. marrazkia).

Kasu honetan enpresari asko eta langile asko dago, eta ez batak ez besteek
ezin dute alokairuaren prezioa aldaerazi. Beraz, eta lehiaketa librearen Teoria
rekin bat etorriz, zera dugu: eskaintza=eskaria; beraz n
du P

1

langilek lan egingo

1

alokairuaz.

Langile-sindikatu baten bidez eskaintzaren aldetiko monopolio bat dagoela
suposa dezagun adibidez (2. marrazkia). Kasu honetan, eta monopolioaren teoriare
kin bat etorriz, sindikatuak itun bat lortuko du kostu marginala eta sarrera mar
ginala berdinak izango diren unean. Nahiz eta n 2 langilek bakarrik (hots, lehen
baino gutxiagok) lan egingo duten, aurreko kasuan baino alokairu handiago bat
(P 2 ) agertuko da.
Orain alderantzizko kasua kontsidera dezagun (hots, eskariaren aldetiko mono
polioa). Monopolio horri monopronioa esaten zaio, eskaintza osoa kontrolatukoduen
enpresari bat bakarrik dagoelako edo enpresen sindikatu bat dagoelako.
Produktu marginaleko balioaren kurba eskariarena da, eta orekadun kurba mar
ginala eta kurba hau gurutzatzen direneko puntuak emango digu. Kasu honetan,P3
alokairua aurreko bi kasuetakoa baino txikiagoa izango da. Gauza bera gertatuko
--mailarekin ere (3. marrazkia).
da n 3 enplegu
ALOKAIR UA

ALOKAI RUA
C ma

P
1

ESKARIA

P3
ntILANGILE-KOPURUA

n 3 LANGILE-KOPURUA

I MARRAZKIA

ALOKAIRUA

ESKAINTZA Ctm

3 MARRA Z K

ALOKAIRUA

Cma

Cm a
ESKAIN TZ A

ESKA R IA

n2

LA`G;LE-KO P LIRUA
2 MARRAZKIA

ni LANGILE KOPURUA
MARRAZKI

Azkenik, suposa dezagun gaur egun oso arrunta den eta berez bigarren eta hi
rugarren kasuen arteko nahastea den aldebitako monopolioaren kasua: hots, enpresarien sindikatua eta lan7ileen sindikatua aurrez aurre daudeneko kasua.Enpre
sarien sindikatuak n 3 enplegu — maila bat eta P 3 alokairua eskainiko du,langileen
sindikatuak n 2 enplegu. maila eta P 2 alokairua eskatzen duen bitartean.

Beraz, beharrezkoa izango da bi talde horien arteko elkarrizketa lanpostukopurua nahiz soldata finkatu ahal izateko. Enplegu-mailaz akordio bat lortzen
dela suposatzen badugu, n 4 enplegu-maila ezarriz, alokairua P 2 (monopolioa) eta
P 2 (monopronioa) artekoa izango da, eta eztabaidari ekin beharko diote.

Alokairuari buruzko azken gogoetak

Iraultza industrialerarte, langileg arazo berezirik gabe jabetzen zen lan tresnez, baina orduz geroztik erreminta edo lan-tresna makina bihurtu da; horren
eraginaz kostua handitu egin da l eta enpresariak bakarrik eskuratu ahal izango du
hori.

Langilea eta erreminta elkarrengandik banatu ziren egunean langilea bere lanindarrarekin bakarrik geratu zen; proletargoa eta, honekin batera, lan-indarra en
plega zezakeen enpresaria orduan sortu ziren. Langile bakoitza bere lan-indarra
saltzerakoan bakar-bakarrik aurkitzen da enpresariaren aurrean kontratu indibidual bat egiteko orduan; horregatik, langile-erakundeak edo langile-sindikatuak
agertu izan dira enpresarien aurrean beren interesak zainerazteko.
Bi talde hauen arteko diferentziak ugazaba eta langilea aurrez aurre jartzen
zituen eta ditu. Hortik agertuko dira lan-gatazkak eta bereziki grebak; horregatik elkartuko dira ugazabak ere.
Guzti honengatik,gaurko langileen alokapena ez da jadanik era indibidualean
egiten normalean, ondoko bi kontratarien bidez baizik: eskale bakar bat, enpresa
rien elkartea, eta eskaintzaile bat, langileen sindikatua.
Egoera hori aldebitako monopolioa deituriko merkatuaren atalean sarturik da
go. Egoera horretan, eskaintzaile monopolista handiena izan daitekeen lanarenpre
zio bat lortzen saiatzen den bitartean, eskale monopolistak lanaren prezio txikie
na lortu nahi du eta, lehen genekusan bezala, ez dago oreka zehatzik. Beraz, egoe
ra horretan ez da oreka-preziorik izango eta gatazka bukatutzat emango da horieta
riko batek bere burua galtzailetzat jo dezanean. Gatazkarako, ugazaba-elkartearen
tresna "lock out" da (lantegien ixtea), eta langile-sindikatuaren arma greba.

Horregatik estatuak lan-merkatuan nolabait parte hartuko du alokairuak 2u2o
nean edo ez zuzenean ezarriz,alokairu minimoa eta lan egiteko moduak baldintzatuz adibidez, segurtasun-baldintzak ezarriz, eta berdin lan egin beharreko egunak eta orduak, emakumeen lana, lan egiteko adin minimoa etab. Gainera, aseguran
tza sozialaren barruansordaitezkeen eta obligatorioak diren beste hainbeste bal
dintza, hala nola desenplegu-asegurantza, zahartzaro-asegurantza, eritasun-asegu
rantza eta beste hainbat ezbeharretarakoak ere ezarriko ditu.
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KAPITALA:

KONTZEPTUA ETA MOTAK

Kapitala,prudukzio-prozesuaren erabilera ez-zuzenaren bidez aroz .aro
errenta bat lortzea permititzen duen baliabide ekonomiko heterogenoen multzo

bezala definitzen da. Eguneroko hizkuntzan erabiltzen dugun eta Kapitalari da
gokion zenbait nozio definizio honetan sarturik dago: Kapital teknikoa, juridikoa eta kontagarria. Horietariko bakoitzak balio logiko bat du eta errealitate konplexu baten analisirako tresna bat ema ten digu.
Kapital teknikoa zera da: Giza lanaren produktibitatea handitzen duen pro
zesu produktiboa: zeharbidezko eran erabilitako ondasun materialen multzoa,
goldea, makina-erramintak etab., adibidez.
Kapital juridikoa jabeek dauzkaten balore tituluek ematen dituzten errenten eskubide erabilgarrien multzoa da, errentei legokiekeen lana egin gabe. Ka
pital juridikoa osatzen duten eskubideak hauek izan daitezke: mozkina ematen
eskubideak eta sorospen edo mailegu baten hartzekodunezko esduten jabegokubideak, interes bat sortzen dutenak.
Kapital kontagarriaren eta juridikoaren nozioek ez dute adierazten kapita
laren mamia, eskubidezko jabeen artean dagoen erlazioa baizik. Kapital teknikoa
ren nozioa orokorragoa da. Edozein sistema ekonomikotan kapital teknikoa beti
existitzen da, baina kapital juridikoa produkziobideen jabeko pribatua dagoen
ekonomietan bakarrik aurkituko dugu. Ikasgai honetan, produkzioaren ikuspegitik
garrantzitsua den kapital teknikoa ikasten da bereziki.
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KAPITAL TEKNIKOAREN ERA DESBERDINAK: KAPITAL FINKOA ETA KAPITAL ZIRKULAGARRIA

Adam Smith-ek, ekonomiaren aita kontsideratua izan denak, kapital finkoa
eta kapital zirkulagarria elkarrengandik bereizi zituen. Beretzat, jabearen
eskutan dagoen errenta produzi-Ezen duen kapitala kapital finkoa da. Kapital
zirkulagarriak, berriz, nahiz eta errenta bat produzitu, jabearen eskuetatik
alde egiten du. Honela, lanerako erabiltzen diren animaliak kapital finkoa
izango lirateke;baina okelaren produkziorako erabiltzen diren animaliak, gero
merkatuan saltzekoak direnez, kapital zirkulagarria izango lirateke.

Gaurko analisi modernoak mugikortasun-zentzua baztertu egin du eta, haren
ordez, ondasunaren transformazio tekniko eta ekonomikoaren zentzua hartu du ka

pital finko eta zirkulagarriaren arteko bereizketa egiteko. Kaoital finkoa pro
dukzio-ziklo batzutan parte hartzen duen kapitala da, bere egitura teknikoan
transformaziorik jasan gabe. Kapital zirkulagarriak, berriz, produkzio-prozesuan behin bakarrik har dezake parte. Beraz, kapital zirkulagarriaren balio
osoa produkzio-kostuetan sartuko da, kapital finkoaren kasuan zati bat bakarrik
sartzen den bitartean, zati hori kapital finkoaren iraupen estimatuak kalkulatua izanik.

Kapital finkoak ekonomia industrial modernoen ezaugarri dira.

Kapital finkoen pisuak ekonomiaren egoera berrietarako egokierak zailagoak
bihurtzen ditu eta nolabaitekoez-elastikotasuna ematen die egitura produktiboei.
Honek zenbait ondorio erakartzen du:
a) Gastu finko handiak dituzten enpresei zaila gertatzen zaie eskari-aldaketeta
ra egokitzea, eskaria gidatzeko edo prezioak igoteko premian aurkitzen direlarik. Bi gauza horiek enpresa bakoitzak egin ditzake bere aldetik, baina mo
nopolio-egoera bat ezartzeko beste enpresa batzuekin itunak edo,ta akordiak
egin behar ditu.
b) Kapital finkoen zatiezintasunak zera dakar, inbertsioen kalkuluan huts bat
gertatu bada eta inbertsio horiek dagoeneko zertu baldin badira, konponketa
rik ez egotea, eta beraz sistemaren oreka arriskutan gertatzea.
c) Kapital finkoen garrantziak entrepesa handietan aldaketak probokatzen ditu
beren izaeretan funtzionamendu-baldintzak eta orekaren arazoak ekonomiaren
sektore askotan eta beraz Estatuan benetako eragina baitute.
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KAPITALA= ERAKETA

Ekonomia batentzako; kapitalaren eraketak honetarako balio du: Alde batetik

gaurko kapitala mantentzeko eta berritzeko, eta bestetik kapital berriaren bi
dez aurrerabiderako eta efikaziarako iturri bezala.

Ekonomia baten kapitalaren eraketa gordina amortizazioek eta kapitalaren
eraketa hutsak osatzen dute, honetan banatzen da:
- Eraikuntza berrietan.
- Produziorako ekipamendu berrietan
- Enpresetako stocken aldaketa garbietan

Merkatu-ekonomia moderno batean, gaur egun kapital-sorkuntzaez da soilik
gizabanakoen jarreren menpekoa, taldeen eta estatuaren iharduera ekonomikoaren
menpekoa ere baizik.
Kapital finkotako inbertsioa ekipamenduak edo produkziobideak egitea da.
Gizabanako batentzat inbertsioa izan daitekeena ez da derrigorrez, ekonomia kon
tutan edukiz, inbertsio bat: hor dago titulu-erosketa bat (akzioak, obligazioak
etab.) adibidez.
Inbertsioa egiten duen agentea kontutan edukiz, inbertsioak publikoak ala
pribatuak izan daitezke.
XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran inbertsio nazionalaren zati handie
na unitate ekonomiko pribatuek egiten eta finantziatzen zuten; hots, enpresek
eta bankuek. Erakunde publikoek edo estatuak egindako beste zenbait inbertsio
ere bazen tartean, administraritza-etxeak, kaminoak ) portuak eta kanalak,etab.
adibidez; baina beti ere agente publikoen funtzio politiko eta administratiboen
barnean eratzen ziren.
Hala ere, 1930 garrenetik aurrera, Estatuak bere gain hartutako funtzio
ekonomiko eta sozialen bidez, inbertsio estatalen zatia handitu egin da: 1929
garreneko "Depresio Handi"-tik aurrera Estatuak langabezia gutxitzeko "eraikun
tza handiak" deituriko programaren bidez parte handiagoa hartuko du. Beranduago, eta Keynes-en ideak zirela medio, inbertsioa enplegu osoaren politika nagu
sia zela eta, inbertsio publikoak Estatuaren politika ekonomikoaren barnean
funtsezko elementu bezala agertu izan dira, horien funtzioa ekonomi iharduera
eta egonkortasuna mantentzea delarik.

Munduko bigarren gerra igaro eta gero f berreraikuntz beharrak f inbertsio
pribatuaren aurrezkiarekiko askieza eta inbertsio pribatuak Estatuaren onera
ko norabideratzearren borondatea zirela eta, Estatuek inbertsio-politikaezber
dinak hartu zituzten herriz herri kasu bakoitzeko premien arabera. Zenbait Es
tatuk (Fantzia, Italia, Japonia l etab) epe motzerako edo luzerako inbertsioen
programa orokorrak ezarri zituzten . Beste askok, atzeratuak edo makaldurik
zeuden eskualde batzak aurrerabideratzeko politikak ezarri zituzten (Italiako Mezzogiorno-ren aurrerabideralke programa, Belgika,Britainia Handia eta Fran
tziako deszentralizazio eta erragioen hazkunderako politika). Beste Estatu ba
tzuetako Gobernamenduek beren arreta guztia oinarrizko industrietan (sektoree
tako planak) edo azpiegituretan jarri zuten. Azkenik, sektorea nazionalizaturik dagoen herrietan, finantzamenduen bidez eta tarifen politiken bidez kontro
latzen ditu Estatuak enpresa publikoak.

Enpresa Publikoen eta Administraritza Publikoen inbertsioen kontrol zuzenetatik, Estatua inbertsio pribatuetan parte hartzeko zeharbidezko naurriez ba
liatzen da, inbertsioen errentagarritasuna handitzeko. Naurrien artean ondokoak
dira garrantzitsuenak:

- Arintasun fiskalak, amortizazioetan batez ere.
- Inbertsio komenigarriei edo erregio batzutan egindakoei emandako subenzioak.
- Inbertsioen kostu finantzariak gutxitzeko interes-tasa txikiak.
- Kreditua lortzeko lehentasuna, kredituetxe publiko edo erdipublikoetan
batez ere.
- Prezio onak mantentzea (batez ere nekazal prezioak).
Inbertsioen eragingarriak kontuan hartuz, inbertsio induzituak eta autono
moak bereiz ditzakegu. Inbertsio induzitua zeratan gerta daiteke, eskari azken
edo mozkinak handitzen direnean. Inbertsio hori egitea itxaroten den erren
tagarritasunaren eta interes-tasaren arteko konparazioen menpe dago. Interestasak, inbertsio horretako beharrezkoak diren hondoen maileguaren kostua adierazten digu. Itxaroten den errentagarritasuna (inbertsioaren efikazia marginala, Keynes-ek dioenez) interes-tasa baino handiagoa bada, inbertsioa egin egin
go da. Hala ere, interes-motak inbertsioan duen eraginaren analisi hau ez da
guztiz mekanikoa, ez eta guztiz zurruna ere. Batez ere, arrazoi hauengatik:
a) Inbertitzailearen "sentikortasun-ataria" interes-tasa baino handiagoa denean
izan ezik, gainerako kasuetan, interes-tasaren aldaketak ez du eraginik inbertsioan.
b) Interes-tasaren eraginak inbertsio-mota ezberdinen eta hauen iraupenaren ara
bera aldatuko dira. Interes-tasaren ekinaldia indartsuagoa izango da inberAhAla_
tsioaren iraupena eta interesak kostman dmen partea.
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c) Enpresariak berezko baliabideak (autofinantzapena) baldin baditu ez du maile
gurik eskatuko eta, beraz, interes-tasaren ekintza oso txikia izango da.

d) Kontutan edukitzekoa omen da,orobat,enpresariaren psikologia , bere baikortasun edo ezezkortasuna eta "bere izakera odoltsua edo ez hain odoltsua",
Keynes-ek zioenez. Eskariaz duen igurikapena ; interes-tasen aldaketengatiko
igurikapena. baino askoz ere garrantzitsuagoa. d,a

askotan.

e) Enpresen likidotasunen aldaketen menpe daude inbertsiorako erabakiak. Diruzaintzaren krisialdi baten susmoan, nahiz eta soilik bolada baterako izan,
inbertsioa geldierazia aurki daiteke. Aldiz, soberazko hondo garrantzitsuak
daudenean enpresaria prest egon daiteke inbertitzeko.

Hala eta guztiz ere, gaur egun inbertsio asko dago eskarien handitze baten
menpe ez dagoena. Hauek "inbertsio autonomoak" deitzen dira,eta hauetatik ondokoak bereiz ditzakegu:
a) Produktu berri baten promoziorako inbertsioak. Inbertitzailea eskariari ego
kitu baino areago premia berriak sorrarazten ditu, eta honela eskaria handi
tu eta berritu egiten du.
b) Industria handietan (siderurgia, elektrizitatea, etab.) geroz eta gehiago
erabiltzen diren epe motz eta luzerako inbertsioak.
c) Giza abantail handiena lortzen saiatzen diren erabaki kolektiboetarik dato
zen inbertsio publikoak.
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FINANTZAPEN - ITURRIAK

nonomia modernoetan hapital-moldaketa honela egiten da; finantzapenerako
barneko iturrien bidez edo kanpoko laguntzaren bidez.

A) Finantzapenerako barneko iturriak honela suilka daitezke;

a) Borondatezko aurrezkia. Gizabanako enpresariek, famili ekonomiek edo
gizabanako ekonomiek egiten duten aurrezkia da. Gizabanako aurrezkia gaurko
kontsumoaren ala biharko kontsumoaren arteko aukera da. Gizabakar baten sarrerak gastuak baino handiagoak direnean l aurreratzen ari dela esan dezakegu.
Gizarte osoaren mailan, aurrezki osoa gizabanakoen aurrezkien batuketa da.
Aurrezkia, kontsumorako baliabideak utziz, kapital-moldaketarako erabil dai
teke.

Gizabanako aurrezkia gauza ezberdinetan erabil daiteke. Alde batetik
epe motzean erabil daiteke, edi diru gardailuak egiteko; aurrezki likidoa
dela esaten da orduan. Kontzeptu honetan banku-gordailuak, aurrezki-kontuak,
altxor-bonuen harpidetzak etab. sartzen dira. Aurrezki pribatua kapitalmerkaturantz joan daiteke,enpresa nazional edo atzerritarrek eta Estatuak
sorturiko errenta fisikoaren balore mugigarrietan (obligazioak) edo errenta
aldakorrekoetan (akzioak) sartuz.

Azkenik, aurrezki pribatua gaur egun gero eta garrantzi handiagokoa da,
batez ere "aurrezki kontraktual"-aren bidez: hau da, seguru,pentsio eta zahartzaro-sarien bidez. Era honek dituen abantailen ondoan(prima-erregularta
sunak, aseguru-enpresek dituzten inbertitzeko beharrizanak, errekutsoetatik
errenta bat sorrerazteko, etab.) akats handiena ere azpimarratzekoa da: arris
kugabeko tokietan inbertitzen da, Estatuaren hondoen erosketan normalean;
eta, beraz,ez da merkatua eta industri ihardueretan inbertitzen.
b) Aurrezki behartu. Estatuaren edo talde menderatzaileen erabakietatik
etortzen da. Aurrezki behartua enpresariala7 monetarioa edo publikoa izan
daiteke.
- Autofinantzaketa urtealdi baten amaieran, eta egindako mozkinen kostaz, egin
daiteke; beraz, zatikizunen bolumena gutxitu egiten da. Autofinantzaketaren
magnitudea administrarien eta akziodunen arteko arremanean menpekoa izan ohi
da. Administrazio-kontseiluak ezarritako politikaren ondorioa da banatutako
zatikizuna eta erreserben bolumena.
- Auto-inantzaketa prezio-igoketen bidez ere lor daiteke, eragiketa hori kontsumatzaileek ordainduz. Ekintza hau, enpresak merkatuan nolabaiteko domeinua duenean bakarrik gerta daiteke.
Autofinantzaketak enpresa kapital-merkatutik askeago izatea erakartzen du,
da baita Gobernamenduak ezar diezaiokeen kreditu-oolitiketatik ere.
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Aurrezki monetario behartuak kapital-eraketan hartzen du parte, ekonomia
ren sektore batetan kreditu gehigarrizko injekzioek sorreraz dezaketen
erosteko boterearen desplazamenduaren bidez hain zuzen. Sektore Publikoak
edo Banku-sistemak enpresei gehigarrizko kredituak ematen badizkie, kon-

tsumorako ondasunen merkatuetan eskaria ez da ondasunen ekintzarekin batera igoko, eta beraz bere prezioa igo egingo da. Prezioak baino polikia
go igoten diren subjektu ekonomikoen alokairuek eta soldatek edo errenta
finkoarenek kontsumoa gutxitu egin behar dute: Gutxitze hau da edozein
aurrezkiren jatorria. Errenten eta prezioen arteko sinkronismorik ezak
borondatezko aurrezkiekin konpara daitezkeen efektuak agerrarazten ditu;
baina, hala ere, astinaldi monetario bati dagozkiola esan behar da.
Agindutako aurrezki behartua edo aurrezki pblikoa sarrera publikoQn
dez egiten da; hau da, zergen eta mailegu-emisio behartuen bidez. Aurrez
ki publikoa Sektore Publikoaren presupostu superabitean agertuko da. Benetazko aurrezki publiko batek gastuekiko sarrera arrunten superabit bat
behar du. Zor Publikoaren emisioak instituzio ez-ofizialekin derrigorrez
kontratatzen direnean, bankuekin batez ere, edo Altxor Publikoak Banku
Zentralari aurrerapenak eskatzen dizkionean, ezin da esan aurrezki publi
korik dagoenik.
B) Kanpoko laguntza:
Herri baten produkzioa ez bada nahikoa kontsumo-maila eta kapital-eraketa
segurtatzeko, azken hau kanpoko laguntzaren bidez segurta daiteke herri horrek behar duen ekipamendua, produkzioaren aurrerabidea eta barruko aurrezkiaren sorrera eduki dezan.
Atzerriko laguntza nazioarteko inbertsio bezala edo emaitza bat bezala
ager daiteke, eta herri aberatsetatik herri pobreetara egindako aurrezkitransferentzia bat bezala kontsidera daiteke.
XIX. mendeko nazioarteko inbertsioak, 1948-tik 1952-rako Marshall plana
eta herri azpiaurreratuei emandako laguntzak ikuspegi horren barnekoak kon
tsidera daitezke. Aro ezberdinetako kapital-eraketaren finantzaketarako
iturriak dira.
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KAPITALA ETA PRODUKZIOA: KAPITAL-KOEFIZIENTEA

Azken urteotan, produkzioaren eta kapitalaren arteko erlazioen analisian
kapital-koefizientearen kontzeptua erabiltzen da; hori zera da, denboraldi ze
hatz batez, urtebetean normalean, lortutako produkzioaren eta kapitalaren arteko erlazioa. Kapital-koefizientearen baitan zera bereiz daiteke:

- Kapitalaren batezbesteko koefiziente: Erabilitako kapitala eta lortutako
produktuaren (edo errentaren) arteko erlazioa

K edo
Q

Y

- Kapitalaren koefiziente marginala: kapital (hau da, inbertsio)-ugalpenaren
eta produktu (edo errenta)–ugalpenaren arteko erlazioa:

I

edo

Q.

Koefiziente hau enpresa, sektore edo nazio baten kasuan kalkula daiteke.
Kapital-koefiziente marginala hartzen da esangarrientzat, produkzioaren helburu
zehatz bat egiteko behar den inbertsioa adierazten duelako. Ekonomia baten sek-

hnrri hatninan nqindako g tima2ionk o g o aldakorra Geld
OM 21mrdiftri
adierazten dute. Nahiko luzea den epe baten eboluzioaz ditugun datuek zera adie
razten digute: koefizientea nahiko handia dela garapenaren lehenbiziko mailetan,
baina industrializazioa handituz doan neurrian koefiziente horrek txikitzeko joe
ra duela. Lehenbiziko garaldietan koefizientea zenbait arrazoirengatik handia
da: kapital finkoan (garraioetan, eskoletan, ospitaleetan) inbertsioa garrantzi
tsua da; esku-lanarekiko kapital handiko industriak egiten dira; degoen kapitalaren erabilera txarra da, etab. Gero, lehenbiziko garaldiak igaro ondoren, koe
fiziente hori gutxitu egiten da.
Garabidean dauden herrien hazkunde globalaren tasa zehatz bat lortzeko behar
den inbertsio-tasa (edo aurrezki-tasa) kalkulatzeko erabiltzen da askotan kapital-koefizientea.
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Izendapen hau egiten bada:
Y : errenta
S : aurrezkia
K : kapitala
I : inbertsio garbia
k=I/AY : kapital-koefizientea
s=S/Y : aurrezki-tas,a
: errentaren hazkunde-tasa
p : populazioaren hazkunde-tasa
g'=g-p : errenta "per capita"-ren hazkunde tasa.

Hazkunde orekatuak inbertsioa eta aurrezkia "ex-ante n berdinak izatea behar du. Hots:
I=S=s.y
Berdintza hori Y-z zatitzen badugu, eta eragiketa egiten, zera lortuko dugu:

gY

k

eta bukatzeko:
g' = s/k - p

Adierazpen honek zera esaten digu: kapital-koefizientea 4 bada eta oopula
zioa urteko %2 hazten bada, %8-ko inbertsio-tasa batek (eta aurrezki-tasa batek)
"percapita" errentaren maila mantenduko du bakar-bakarrik. Bestalde, %1-ko erren
ta-ren hazkundea lortzeko %12-ko inbertsio-tasa bat behar izango da.
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INTERES - TASAREN KALKULUA

Kapitalaren ordainketa interesa deitzen da produkzio-prozesuan parte hartzeagatik. Interesaren teoriaren barnean bi korronte bereiz daiteke. Batak interes-tasa eta maila esplikatzen dituzten indar "errealak" azpimarratzen ditu.
Korronte honen barnean aurkitzen dira autore klasiko eta neoklasiko gehienak,
hala nola Bohm-Pawek, Marshall, Fi gher eta,azken aldi honetan, Hayek bera. Me-

kanismo monetarioak garrantzi txikikoak kontsideratzen dituzte, eta moneta-sai
letik at aurkitu nahi dituzte interes-tasaren baitan eragiten duten benetako elementuak. Bigarren korronteak Keynes-en "Diru, interes eta enpleguaren Teori2
orokorra"-ren barnean kokatzen dira. Interesa gauza monetario gisa agertzen da,
eta inbertsioaren nahiz aurrezkiaren erabakiaz baino gehiago edonomia baten di
ru-eskaintzaz eta eskariaz dependatzen du.

Teoria "errealak" eta Teoria "monetarioak" aurrez aurre indarrez kontraja
rri direla eta, interes-tasarengaineangarrantzia dutenfaktoreakagirira atera
dira, faktore guztien iharduera kontutan hartzen duen teoria orokor bati bidea
zabalduz.

INTERESAREN TEORIA ERREALAK

Interes-tasa kapital-eskari baten eta kapital-eskaintza baten arteko,
elkarrenkintzaren bidez kalkulatzen da.

Kapital-eskaria aurrezki-eskari bat da. Interes-tasa bakoitzari aurrezkieskari bat dagokio etal honelayaurrezten duenak aurrezkiak adierazten duen deserabilgarritasuna eta interesak ematen duen erabilgarritasuna berdintzen ditu.
Kapital-eskaria hondoak inbertitzeko eskaria da. Kapitalaren produktibitate
marginalaren funtzioa da: hots, kapitalaren gehiagozko unitate bat erabiltzen
denean lortzen den gehigarrizko sarreraren funtzioa. Interes-tasa bakoitzerako,
enpresariak inbertsioaren projektuek duten interes-tasa baino errendimendu gar
bi handiagoen projektutarako hondoak eskatuko ditu; hondo horien prezioak interes-tasarena baino txikiagoa izan behar du noski.
Interes-tasaren maila kapital-eskariko kurba beherakorraren eta kapital-es
kaintzako kurba gorakorraren arteko elkarguneak emango digu. Hau da, kapital-es
karia handiagoa izango da interes-tasa txikiagoa inzango den neurrian, beste
zirkunstantziak aldatzen ez badira. Eskaintza gero eta handiagoa izango da inte
res-tasa handiagoa izango den neurrian.

0/S)

D(1)
KAPITKA

Interes-tasa kapital-eskari eta ka p ital-eskaintzako kurben elkarguneak
emango digu. Orekako interes-tasa da.
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INTERES-TASAREN TEORIA MONETARIOAK

Keynes izan zen interesa fenomeno monetario soiltzat azaldu eta jo zuena.
Honela idazten zuen Keynes-ek bere "Teoria Orokor"-ean: "Interes-tasa ez da in
bertitu behar diren baliabideen eskaria eta gaurko kontsumo bat, uko egiteko
gaitasunaren artean oreka ezartzen den prezioa. Interes-tasa, berriz, era liki
doan aberastasuna mantentzeko nahia, diru erabilgarrizko kantitatearekin adiskidatzen duen prezioa da".

Keynes-ek, beste guztien gainetik, dirua ez dela kontu-unitate huts bat
pentsatzen du, bizitza ekonomikoaren protagonista garrantzitsua baizik. Subjek
tu ekonomikoak mantendu nahi duen aktibo bat da, zerbitzu espezifiko batzu ema
ten dituelako:

- Trantsakzio-zerbitzuak, gastu eta sarreraren artean dagoen tartea gaindi-

tzeko kutxa-hondoak egiten uzten duelako.

- Arreta-zerbitzuak, etorkizuneko arriskuei aurre egiteko arreta-hondoak egi

ten uzten duelako.

- Es pekulazio-zerbitzuak, balore-merkatuan parte hartzen duensubjektu ekonomi
koa, aktibo likidoak gordez gainera, kotizazioen aldaketatik mozkin bat lortzea
espero duelako.

Trantsakzio eta arreta-motiboengatiko eragiketa eta arretako hondo-eskaria
ekonomi iharduera orokorraren funtzioa da, eta beraz nazio-errentarena. Aldiz,
espekulazio-motiboengatiko eskaria interes-tasarekin batera aldatzen da: interes-tasa hau titulu-balioen kotizazioen aldaketekin batera doa. Hots, espekula
ziorako diru-eskaria interes-tasaren aldaketen aurrikuspenen menpean dago. Une
batetan interes-tasa igo egiten bada, jendeak jaitsi egingo dela pentsatuko du.
Interes-tasa handi batek tituluen prezio txikiak erakusten ditu noski. Prezio
hauek ezin dira normaltasunez kanpoko egoera honetan geratu. Beraz, komenigarria
goa izan daiteke dirua baino tituluak gordetzea. Alderantziz, interes-tasa normala kontsideratzendenarekiko txikia bada ,kutxako hondoak handitzeko joera izango
dugu, interes-tasaren derrigorrezko igoera bat itxarongo baita: hau da, tituluen
urezioaren jaiste bat da. Baldintza hauen pean, zentzugabea izango litzateke tituluak gordetzea.
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Beraz, zera idatz dezakegu:
L 1 = f(Y)

Trantsakzio eta arreta-motiboei dagokien likidetagunaren
lehentasuna.

L

2

= f(i)

Espekulazio motiboari dagokion likidotasumaren lehentasuna.

Reynes-ek esana digu indar handiak daudela interes-tasaren maila nolabaite
ko maila betetik behera (%2 gutxi gora-behera) jaistea eragozten dutenak. Esandakoaren arrazoia zera da: maila horretara jaitsi denean jende gehienak maila
horretatik behera ezin izango dela gehiago jaitsi uste izango du, eta beraz berriro igo egin beharko duela pentsatzen du. Maila horretan, likidotasunaren lehentasuna guztiz elastikoa agertzen zaigu.
Kaynes-ek aurrezkia eta inbertsioa interes-tasari ez daudela baturik pentsa
tzen du. Interes-tasa ez da inbertsio eta aurrezkiaren erregulatzailea, baizik
eta likidotasuna mantentzearen nahia eta diru erabilgarriaren kantitatea orekatzen duen prezioa. Beraz, interes-tasa ez dago kapital-eskariek eta eskaintzakurbek determinatua, diru-eskarien eta eskaintza-kurben elkarguneak baizik.

• L2
M'

°/, 2

M

DIRUA

Diru-eskaria (L 1 + L 2 ) subjektu ekonomikoen likidotasunaren lehentasunen
menpean dago. Diru-eskaintza (Mg ') aginte monetarioaren (Banku Zentralaren) politikaren menpean dago.
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INTERESAREN TEORIA OROKORRA

Teoria hau neokeynesiarrek landu dute. Oreka orokorreko eredu makroekonomiko baten teoria erreal eta monetarioen sintesia da. Interes-tasa eredu honen
magnitudeekin batera kalkulatzen da. Sektore erreal eta monetarioen banaketa
desagertzen da.

Errentaren kalkuluetarako, ondoko eredu makroekonomiko neokeynesiarra har
dezagun:
L =
S = S(Yi)

Y = Y(L,i)
;.> Y = Y(S,i)

I = I(i)

S = aurrezkia

Non, y=errenta erreala;

; I = inbertsioa

L = diru-eskaria; eta i = interes-tasa baitira.

Orekarako baldintzak erantsiz:

M = L(Y,i)

;

S = (Y,i)

= I(i)

Hemen, M aginte monetarioak ezarritako eskaintza monetarioa da.
Ekuazio hauetan parte hartzen duten interrerlazioak adierazteko ere komenigarriena diagrama konnosatu batez konbinatzea da. Ondoko marrazkian egingo da
hori:

L

MOL

la

(b)

5.

(c)

(d)

Diagrama honek aurreko ekuazioen elementu guztiak adierazten ditu. Honela
a) marrazkiak interes-tasaren eta errenta-mailaren funtzio gisa adierazten du
diru-eskari osoa. Horrela, diru-eskaintza eta eskariaren orekatik sortzen den
errentaren eta interesaren artean erlazio bat gertatzen da, diru-kantitate ze
hatz baten bidez. Erlazio hau b) marrazkian adierazten da. c) marrazkiak boron
datezko marrazkia eta bestetik interes-tasaren eta inbertsioaren arteko erlazio
funtzionala adierazten du. Berriro ere, borondatezko aurrezkiaren eta interestasaren arteko orekaren atseginak d) marrazkian erakusten den interes-tasaren
eta errentaren arteko erlazioa behar du.
b) eta d) irudiak berri batean (Hiks-Hansen deituan) konbinatzen badira,
oreka-errentaren eta interes-tasaren aldibereko kalkulura heltzen da.

M.L

S .1

Yo

b) Irudian ikus daitekeenez, interesaren teoria monetarioaren mugagabetasuna gauza nabarmena da: nahiz eta errenta-maila mugagabea izan, interes-tasa
kalkulatzeko diru-eskariaren eta diru-eskaintzaren arteko berdintasuna ez da
nahikoa. Era berean, d) marrazkiak interesaren teoria errealaren izakera mugagabea adierazten diru, zeren eta, nahiz errenta-maila mugagabeturik egon, aurrez
kiaren eta inbertsioaren arteko berdintasunak (kapital-eskaintza eta eskaria)
ez baitu interes-tasaren kalkulua permititzen. Bi teorien integrazioaz lortzen
da, soilik, oreka-errentaren eta interes-tasaren aldibereko kalkulua.
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11. Ikasgaia:
ENPRESARIA DELA ETA
-

ENPRESAREN MOZKINA , MOZKINAREN
TEORIAK.

-

ENPRESA PUBLIKOA.
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ENPRESARIA DELA ETA

Labur bilduz, enpresa honeladefini dezakegu: "lanaz eta kapitalaz osaturik
dagoen, eta benetako erabakigunea den, unitate produktugilea".

Enpresa,beste edozein gauza baino aseago, produkziorako unitate ekonomikoa
da. Ekonomiaren barneko helburua zera da: ondasunen erabilgarritasuna sortu edo
handitzea; hau da, giza beharrei erantzuteko gai izan daitezen lortzea.

Enpresak, errealitate ekonomiko-soziala denaren aldetik, ondoko elementuok
ditu:
- Enpresaria: hots, produkzio -prozesuaren zuzendaritza eramaten duen pertso
na edo pertsona-multzoa.
- Barneko giza faktorea: hau da, soldata eta alokairuen truke enpresan lan
egiten duten enplegatuak eta lan9ileak.
- Kapitala: hots, enpresaren ondorea osatzen duten ondasunen multzoa.
Gaurko gaian enpresariari huruz hitzegingo dugu; haren definizioa lehendik
emana dugu. Enpresaria nor den galdetuko bagenu, oso era desberdinetako erantzu
nak jasoko genituzke; kasu batzutan administrazio-kontseilua da, beste batzutan
aizabanako bakar bat, bestetan kapitalistak bereganatzen du funtzionaria, etab.
Enpresariaren eginkizunik garrantzitsuena zera da: Produkzio-prozesu ekono
mikoaren zuzendaria izatea. Produkzioaren arriskuak nork bereganatzen dituen as
kotan eztabaidatu ohi da, zeren eta, enpresaria bada eta bere aurrikuspenak ez
badira betetzen edo bere gestioak porrot egiten badu, bere enpresari-izatearen
bizitza kolokan jartzen baitu.
Hala ere, arriskuak faktore guztiak ukitzen ditu, lana enplegu-segurtasuna
ren bitartez, adibidez. Bestalde, eta bereziki, kapitala da arriskua bereganatzen duena.
Zenbait autorek enpresariak bere ohorea bakarrik arriskatzen duela esaten
du, enpresan kapitala inbertiturik balu, kapitalistak bezelako arriskua izango
omen bait luke.
Enpresariak bereganatzen duen ordainketan alderdi desberdinei dagozkien parteak bereizi behar dira. Honela, enpresariak enpresan kapitalik inbertiturik ba
lu, hartatik bereganatuko lukeen ordainketa bere lanpostuagatik bereganatuko lu
keenetik bereizi beharko litzateke.
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Enpresaren gestore bezala enpresariari ordainketa bat, soldata bat dagokio, funtzio hori egj.ngo lukeen beste edozein enplegaturi bezala; izan ere, or
dainketa horretatik zati bat enpresariaren soldatari dagokio, eta bestea mozki
nari, bien kantitatea aurresan ezin bada ere.

Halaz eta guztiz ere, mozkin horrek hondar-errenta edo aparteko errentaren
izakera du. Honela, berrikuntza teknikoak sartzen dituen enpresariak aparteko
mozkin lat lortzen du. Yozkin hau berrikuntza hori sartuko duen lehenbiziko enpresariak lortuko du, eta beste enpresariek sartuko duten arabera mozkinak desa
gertzeko joera du.

Beraz, enpresariaren mozkina honela ulertuko dugu: enpresariak bere zuzendaritza-lan normalaren ordainketa bezala jasotzen duena; hots, bere sortze-lana
edo iniziatiba ordaintzen duena.

Enpresariaren itxarobideak.

Enpresariaren funtzio garrantzitsuenetariko bat etorkizuna aurresatea da,
itxaropideetan oinarrituz .

Enpresariaren igurikapenak etorkizunaz duen sinesmen, ikuskera edo iragapenak besterik ez dira, eta horietan faktore psikologikoak eta errealak eragiten
dute.
Aurresanaren forma desberdinak honako hauek dira:
- Tinkotasunaaatiko aurresanak: hau da, une horretan dauden baldintzak edo errea
litatea iraunkortzat hartzen da. Sistema honek epe motzerako bakarrik balio du,
epe luzerako baliorik gahea da.
- Joerazko aurresanak: (hau da, iraganetako esperientziatatik ateratako lege batek) dioenaren arabera gauzak horrela gertatuko direla oinarritzen denean. Epe
luze.rako hauek ere ez dute balio.
- Aurresan ziklikoak: hemen gertaerok denboran zehar aldizkako eran gertatuko di
rela suposatzen da; honela, zikloa ezagutuz gero etorkizuna ere ezagutu ahal
izango da.
- Analoaiazko aurresanak. Honek zera esan nahi du: garai batean aertaturiko baldintzak eta une honetantxe daudenak antzekoak badira, bi produkzio-unitateei
gauza bera gertatu beharko zaie.
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Epe motzerako eta epe luzerako igurikapenen artean ere bereizi egin behar
da.

Lehenbizikoetan, enpresariak faktore asko konstantetzat hartzen ditu: tek
nikaren egoera, merkatuarena etab., adibidez. Epe luzean, berriz, enpresariarentzat konstante gutxiago izango dira eta aldagai gehiago: bizilagun-kopurua,
enpresaren tamaina, ekipamendu industrialen berriztapena eta., adibidez.

Enpresariaren igurikapenen elastikotasunaren ikasketa interesgarria da.
Elastikotasun horrek igurikapenetan gertatzen den aldaketa errealitatean gerta
turiko aldaketekin harramanetan ipintzen du; beste hitzez esateko, igurikapene
tan aertatzen den maanitude baten portzentuzko aldaketa gaur egun gertatu den
magnitude berberaren portzentuzko aldaketarekin. Zatidurarekin erlazionatua da
go•
Guzti hau prezioen igurikapenaren elastikotasunaz adieraz dezakegu. Gaurko
prezioa P bada eta itxaroten den prezioa P , gaurko prezioa dp aldatzen bada
o
t
o
eta prezioen igurikapenaren "e" elastikotasuna ezagutuko bagenu, etorkizuneko
prezioaren dp t aldaketa ezagutu ahal izanco dugu ondoko formularen bidez:

dpt
e

pt

dpo
po

132

ENPRESAREN MOZKINA. MOZKINARI BURUZKO TFORIAK

Mo2kinaren kontzeptua oso heterogenoa da: batzutan interesarekin nahastu
rik aaertzen zaigu eta beste askotan errentarekin.

Historia ekonomikoan zehar, ekonomilariek mozkinari buruzko idea desberdinak izan dituzte; beraz, kontzeptu honetaz autore garrantzitsuenetarikoek
izan dituzten iritziak adieraztea

interesgarria gerta dakiguke.

- Adam Smithljarraituz, Klasikoe.k mozkina erabilitako kapitalaren errenta beza
la kontsideratzen zuten; honela i maileguz emandako kapitalaren errentatik(hau
da, interesetik)bereizten zuten.

- Walras-ek (eskola marginalistakoa), lehiaketa perfektuaren kasuan mozkinik
ez zegoela kontsideratzen zuen, berak zioenez faktoreak produktibitate margi
nalaren arabera ordaintzen baitziren.

- Chamberlain-en arabera, mozkina merkatuaren inperfekzioengatik bakarrik ager
tzen da; beraz, badago mozkinik merkatu monopolistikoetan. Honela, eskolalmar
ginalistarekin bat dator ondoko zentzuan: merkatu perfektuetan ez dago mozki
nik.

- Marx-entzat, mozkina zera da: sistema kapitalistaren explotazioa garbienik
agertzen den era; hau da, enpresariaren jabekuntza lan-indarrak sortutako
produktuaren zatiaz.
Honela, Marx-entzat mozkina lanaren gainbalioaren funtziopean zegoen; baina,
mekanizazioa dela eta, gainbalio horrek gutxitzeko joera zukeen eta, beraz,
mozkina desagertzeko joera izango zuen.
- Schumpeter-ek, bere aldetik, mozkinak hondar-izakera zuela pentsatzen zuen,
eta enpresariak sortutako berrikuntzengatiketaizandako iniziatibarengatik
lortzen duen ordainketarekin bat egiten zuela, baina ez enpresaren gestore
bezala zegokion funtzioari esker.
- Askenik, Perroux-ek berrikuntza eta agintearen ordainketa bezala kontsideratzen du.
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Caur egunean, ekonomilari gehienek mozkina eta errenta berdindu egiten
dituzte,mozkina enpresaren errenta gisa definitzen bait dute. Halaz ere, moz
kinaren definizio osatuena zera da: "mozkina, enpresaren kapital-funtzioaren
handitzea da, kapital hori hurrenez - hurreneko bi momentutan kontsideratuz
eta kontabilitateak kalkulatuz.

Mozkinaren kontzeptua definituz gero, eta hartaz teoria desberdinak aztertu ondoren, mozkinaren kalkuluaz eta honek erakartzen dituen arazoez ardu
ratuko gara.

Mozkinaren kalkulua.

Ekonomilariek mozkinaz burutu dituzten ideak bere kanpoko alderdiari dagozkio batez ere (halaz ere, unitate monetarioetarako bihurketa aspaldidanik
egina dute kontulariek).
Horrela, kontabilitateak erregela orokor batzutan oinarrituz lortzen du
mozkina, baina mozkin horren interpretazioa aldatu egiten da enpresaz enpresa.
Beraz, mozkina aldizkako emaitza batek ematen digu. Denborazko izakera du
eta magnitude erlatiboa da hortaz, enpresaren etorkizun ekonomikoaz zenbait
aiheru edo aiheruparetan oinarritua baitago.
Egiaz, benetako mozkina mozkin osoa deiturikoa da. Mozkin hau enpresaren
bizitzaren amaieran bakarrik ezagut daiteke, eta honela kalkulatzen da: Haren
bizitzaren hasierako unean inbertituari enpresaren deuseztapenaren balioa ken
duz, bi une horien artean monetak izandako baliogaltzea kontutan edukiz noski.
Mozkin osoa kontutan hartuko bagenu inork ez luke inbertituko, eta enpre
saren deuseztapenaren banak.eta itxoegin baino lehen aurreztuko litzateke . Inbertitzen bada aldizkako zatikizunak lortzeko da, eta horregatik aldizkako moz
kinaren kalkulua behar dugu. Bestalde, arrazoi legalengatik ere (ikus fiskoa)
badugu behar hori.
Aldizkako mozkina bi eratan kalkula daiteke:
a) Metodo bat zera da: urtealdi ekonomikoa amaitzerakoan enpresak zeukan ondorearen balioaren eta urtealdiaren hasieran zeukanaren arteko kenketa, gerta
tu diren kapital-ekarpenak kenduz eta hondoen gastuak erantsiz.
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Honek ondorearen elementu desberdinen zenbait balorazio erakarriko luke,
eta aukeratutako erizpidearen arabera mozkina ere desberdina izango litza
teke. Honela, adibidez, L.I.F.O., F.I.F.O. eta abarreko metodoen arabera
lehengaien balorazioak mozkina aldaeraziko luke, eta gauza bera gertatuko
litzateke ondorearen beste alementuekin.

b) Bigarren metodoa zera da: kontabilitatearen bidez aldizkako mozkina kalku
latzea; hau da, galera-irabazien kontuaren bidez.
Kasu honetan, mozkina urtealdi ekonomikoan zehar gertaturiko gastuen eta
sarreren arteko kenketa izango da.
Teorikoki, kontabilitate eta halorazioaren bi metodook emaitza bera eman
beharko lukete ongi eginak balira. Halaz ere, enpresa guztiek kontabilitatea eramaten dutela et,besteak beste arrazoi legalengatik beharrezkoa delako,galera-irabazien kontuan oinarritutako metodoa askoz gehiago erabiltzen
da zeren eta aldizkako emaitzaren eraketaren etapa desberdinek urratsez
urrats p ztertzen uzten baititu.
Kontu honen saldoa kalkulatzeko ondoko azterbidea erabiltzen da:

- Azken egoera-balantzea egin zen egunetik urtealdia bukatzen den azken egune
ra arteko idazpen kontable guztiak kontutan hartzen dira denbora-aro horretan zehar jasotako gertaera ekonomiko bakoitza aztertzeko.
- OndOren aldizkapenkontableaegitenda.nnen helburua zera da, beste urtealdie
tako ekintzei dagozkien gastu eta sarrerak, aurtengo urtealdian gertatuak
izan arren, bertara ez biltzea; eta, aldi berean, beste urtealdi batzutan ger
tatuarrenaurtengo urtealdiari dagozkion ekin bertara biltzea.
- Azkenik, kontuen araueratze bat egiten da. Araueratze bat zer den esaten ez
gara orain hasiko,kontabilitate-ikasketa bati bait dagokio hori eta, beraz,
arduratzen ari garen gaitik at geratzen baita. Araueratze delako hori egin
ondoren gai izango gara urtealdiaren amaierako egoera-balantze bat egiteko,
non aldizkako mozkina edo urtealdiaren emaitza ematen digun galera-irabazien
kontua ikusiko baita.
Gastuen multzoaren barnean amortizazioak oso garrantzi handikoak dira;
amortizazio-kuotak zehatz kalkulatzea oso zaila da, aldakorrak bait dira lega
litatearen ikuspegitik beGiratuta nahiz enpresa anormal batetan ager daitezkeen kanpoko zirkunstantziengatik.
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Horrek berekin dakar, era berean, enpresaren mozkina kalkulatzerakoan
zehazkabetasun batean erortzea, zeren eta enpresaren zerbitzurako kapazitatea
mantentzeak amortizazio-politika egoki baten premiara bait garamatza.

Bestalde, autofinantzaketaren bidez enpresaren kapitalizazio eta osasun
biderako politikak erreserba batzuren sortzea dakar, eta urtealdi bakoitzetik kenduko diren esandako kontzeptuengatik(erreserba eta amortizazioengatik)

kantitateen kopuruak 2atiki2unen hanake .Earako posibletasunak

baldintzatuko

ditu.

Frreserben eta amortizazioen kalkulurako erabil daitezkeen politika ezber
dinengatik mozkinaren benetako zentzua eta enpresa berdinetako mozkin neto edo
errendimenduen konparazioak faltsuak geratzen dira.

Horregatik, eta orain arte esandako guztiarengatik, geroz eta maizago moz
kinaren kontzeptuaren ordez "Cash-Flow" kontzeptua erabiltzen da, azken hau ho
nela defini daitekeelarik: Urtealdiaren emaitza, amortizazioak kendu gabe.

Mozkinari buruzko azken gogoetak eta analisia.

Urtealdi desberdinetan zehar, argi dago enpresaren emaitzek gora-beherak
dauz katela.
(zertaera hori erakar dezaketen arrazioak desberdinak dira. Batetik barruko
arrazoiak daude: produkzio-faktore desberdinak era egoki batez konbinatu nahi
direnean produkzio-sistema gutxi gora-behera aproposa lortu nahi denean; beste arrazoi bat ondoz-ondoko kapitalizazio batekiko enpresak jarraituko duen
politika da, enpresaren bizia hasterakoan beti komenigarria bait da zatikizun
gutxi banatzea enpresa progresiboki kapitalizatzeko, epe erdirako errendimendu gorakorrak lortzeko.
Beste zioak enpresatik at dauden faktoreei dagozkie. Zio hauek inbertsioa
eta aurrezkia neurri handi batez baldintzatzen dituzten bizilagun-kopurua, mer
katua, bizi-maila, inflazio-indizea, nazioarteko maila merkatu-harremanak eta
Gobernumenduak ezartzen duen politika ekonomikozko aldaketak dira.
Cuzti hau enpresaren ihardueraren bolumenean isladatzen da eta, beraz, ha
ren emaitzetan.
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Horregatik, urte desberdinei dagozkien emaitza-kontuen (etekin-kontuen)
iltd5Ketd 050 Interesaarria da lehen esandako

zio bakoitzarentzako aipatutako

emaitzen aldaketen arteko menpekotasuna ikusteko. Horretarako koerlazio eta
atzerapen-metodoak erabiliko lirateke, beharrezkoak diren datuak eskueran ba
leude. Emaitzak aldatzen dituzten zioen eta emaitzen arteko banaketaren lege
bat esandako metodoaren bidez definituko balitz, hurrengo urtealdi ekonomikoen emaitzak nahiko hurbilpenez aurrikusi ahal izango lirateke.

Marshall edinomilariak dioenez, enpresaren helburuak mozkin maximoa lor
tzea izan behar du.

Helburu hori lortzeko ezarritako politika bat okerra izan liteke , moz
kin maximo hori lortzeko beharko litzatekeen epea finkatuko ez balitz.

Enpresak zutik iraun behar duela pentsatu behar du batez ere. Beraz, epe
motzean mozkin garrantzitsuak lortuko balira enpresa berriak etorriko lirateke, eta sorturiko lehiakideak mozkin-zati ederra desagertaraziko luke.

Beraz, iraunbehar horrek epe luzerako mozkin maximoaren politika ekonomiko baterantz bultzatu beharko du enpresa.

Mozkin gorakorrak lortzeko ezarri behar den politikak, epe luzerako mozkin maximoa lortu arte, mozkinen erabileraren kontu handiko politika bat behar
ko du. Honela, mozkin-zati bat bakarrik banatuko da kapital inbertituaren inte
res minimo bat segurtatuz eta, piskanaka, kapitalizazio baterako erreserben
sorrera bultzatuz.
Labur bilduz, enpresak zatikizun banatuak handitu-erazi egin beharko ditu
kapitalizazioa lortuko duen neurrian.
Esandakoarekin bat etorriz, enpresaren politika ekonomikoak ere komertzial
pen eta explotazio-baldintzak hobetzera jo heharko du. Honek arreta handia jar
tzea suposatzen du, enpresaren hasierako bizitzaldian batez ere, publizitate
ondo antolatu bat, ekipamendu industrialaren mantentzea, ekipamendu honen desgastea,zaharkitzapen teknologikoa (amortizazio-politika) eta erabilerarengatiko
berriztatzea eta, baita ere, merkatu berriak irekitzeko estatu mailako nahiz es
tatuarteko ordezkaritza eta banaketa-kanalak oso kontutan hartzea.

ENPRESA PUBLIKOA

Enpresa publikoaren kontzeptua oso eztabaidagarria izan da eta, beraz,
definizio guztiak ez daude edonon onarturik; denak nolabaiteko zalantzan ja
rriak izan dira, hori bai.

Honela, Enpresa Publikoaren Europako Zentruak zera dio. Boterepublikoak

benetako kontrola, presio egiteko bitarteak eta kapital-zati bat berekin bal
din baditu nahiz eta bere zatia gehiengoa ez izan enpresa publiko baten
aurrean aurkitzen gara.

Autore desberdinek, azken finean, enpresa publikoaren definizio bat ema
tea baino areago zera egin digute: enpresa publikoak enpresa publiko izateko
behar dituen berezitasunak eman. Denak bat datoz ondoko puntuan: Enpresa publikoa izateko, funtsezko berezitasuna Administrazioak parte hartzea da.
Labur bilduz, gauzak ukatzen hasten bagara agian azkarrago artituko dugu
gure arazoa. Honela,
- Definizioak ezin du behartu propietatea guztiz publikoa izatea; izan ere, en
presa batzuk publikoak izan arren sektore pribatuaren zati bat dira.
Zuzenbide publikoak ere ezin du enpresa publikoa definitu, zeren eta enpresa
horietariko batzuk zuzenbide pribatuaren bidez eraturik baitaude.
- Gestio-autonomiaren bidez ere ezin dira definitu, zeren eta, nahiz denek berezko ondorea duten, haietariko batzuk Estatuaren erakunde baten menpe baitau
de. Bestalde, Albihana irakasleak enpresa publikoa dagoela dio honako bi ele
mentu bereziak direnean: Batez ere edo bakarrik ekonomi ihar3uera bat denean,
eta baliagarritasun publiko edo kolektiboaren zenbait helburu gertatzen denean.
Enpresa publikoaren helburuak honela defini ditzakegu:
- Zerbitzu publikorako, segurantza nazionalerako eta, arrazoi militarrengatiko
projektuak, eta baita ere ekonomia nazionalerako guztiz beharrezkoak diren
arrisku eta inhertsio handiko projektu ekonomikoak egiten.
- Monopolio naturalen gestioa: hau da, zenbait ekonomi iharduera ezin da martxan jarri exklusibaz (monopolioz) ematen ez bada, eskalako ekonomiak direla
eta, batez ere.
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Honela, enpresa publikoa nahi eta nahi ez sortzen da, adibideak ugariak eta betikoak izanik: postak, telefonoak, trenbideak etab.
- Monopolio pribatuen kontrako burruka, atzerritarrak batez ere. Ekonomi ihar
duera batzuk, nahiz eta lehiaketa perfektuan bizi daitezkeen, teorikoki gu
txienez, praktikan monopolioak direla edo monopolio bihurtzeko erraztasun
handiko oligopolioak adierazten digu, g ektoreko enpre g en artean g or dit2ake
telako mota askotako iturriak; horregatik sortzen da aipatutako burruka.

Horrela enpresa publikoa sortzen da, sektore ekonomikoa bere osotasunaz
arduratzeko nahiz sektorearen erabaki garrantzitsuenetan nahiko efektibotasuna
rekin parte hartzeko. Hau gertatzen da, esate baterako, petrolioaren arloaneta
elektrizitatearen arloan.

- Batzutan iniziatiba pribatua nahiko ahula da zenbait sektoretan, eraikuntza
aeronautikoanetab. adibidez: orduan, Fstatuak nolabait parte hartzen du.

- Enpresa publikoaren beste helburu batzuk honako hauek izan daitezke: plangin
tza ekonomikoaz arduratzea, eskualde-garapena, ikerketa sorreraztea etab.

Gestioarieta antolaketari dagokienez, mota askotako enpresa publikoak dau
de, zentralizazio handi batetik koordinaziorik gabekoraino) honela, mutur horiek:Estatuko erakundearen sortzetik,(enpresa publikoen iharduerak koordinatuz
Italiako ereduaren eran,non Estatuko Partaidetzen Ministraritza erakunde koordinatzailetzat baitago) Bretaina Handiko ereduraino, non Ministraritzaren sail
bakoitzari dagozkion enpresa publikoak kontrolatzen baitirabarneko autonomia
zabala edukiz.
Espainiako estatuaren kasuan

(Industri Institutu Nazionala) dago
hor mota askotako enpresak biltzen dituena eta, beraz, lehen esandakoen erdibi
dean jar dezakeguna.
Finantzapenari dagokionez, enuresa publikoek kapital-merkatuetara jotzen
dute, obligazio eta akzio-jaulkipenez baliatuz eta, baita ere, kredituak lortuz.
Ka p ital-merkatua Pribilegiatua eta nahiko eskuhartua izanik, jaulkipenak egiteko erraztasun handiak dituzte estatuak ezartzen duen bortxadurari esker. Finantzapen-mota hau oso arrunta da Espainia eta Italiako estatuetan.
Beste puntan, estatu batzuek (Inglaterrak bezala) Banku Zentralean hondo ba
karra dute (The National Loan Fund) enpresa publikoek behar dituzten bitarte finantzariak handik lor ditzaten.
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Azkenik, enpresa publikoaren kontrola modu desberdin batzutan ager daite
ke. Kontrola egiten den unea kontutan edukiz, eta orokorki hitzeginez, kontro
la honela izan daiteke: aurrez egina, gestioaren gainekoa eta emaitzen gainekoa. Kontrola egiten duten erakundeak, aldiz, honako hauek izan daitezke: Par
lamentua, ministraritzari dagokion saila, Finantz Ministraritza eta Administrazioaren adar bereziak. Normalean ► kontrolean 09andako erakunde batzuek har
tzen dute parte.
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12. Ikasgaia: NAZIO - ERRENTA
- ESTIMAZIO-METODOA ETA KONTZEPTUAK.
- PRODUKTUA NAZIONAL GORDINAREN FAK
TORE MUGATZAILEAK.

I

SARRERA

Ikasketa makroekonomikoetan nazio-errentaren kontzeptua funtsezkoa da,
enplegu-maila, prezio-maila, produkzio osoa, aurrezkia eta inbertsio osoa
eta abarri oso elkarturik egonik. Hau argi ikusten da zenbait arlotan, kontabilitate Nazionalean eta oreka-errentaren kalkulurako eredu ekonomikoetan
adibidez. Halaz ere, guk ez dugu nazio-errentaren kontzeptua hain zabala den
ikuspegi horretatik ikasiko. Produkzio-maila osoarekin dagoen erlazioan fin
katuko dugu gure ikasketa eta, ildo horretatik jarraituz, Produktu Nazionalaren kontzeptuarekin hasi beharko dugu.

Produktu Nazionala ekonomia baten produkzio-iharduera osoaren adierazle
bezala agertzen zaigu. Denboran zehar dituen mugimenduek zera adierazten digute: Herri batek bere premiak betetzeko kantitatez mugaturik dauden baliabi
de material batzuetatik produzitu behar dituen ondasun-ihardueraren arrakasta.
Herri baten Produktu Nazionalaren definizioa honela egin dezakegu: Epe
batetan (urtebete, normalean) bere ekonomian egiten diren zerbitzu eta onda
sun amaituen korrontearen balio osoa.
Segidan, Produktu Nezionalaren faktore mugatzaileak aztertuko ditugu.
Horretarako, bi sektoretako (famili ekonomiak eta enpresak) ekonomia itxiaren eredu batekin hasiko gara, gero ekonomia itxia eta hiru sektorerekin (Go
bernuaren sektorea erantsiz); eta, azkenik, ekonomia irekiaren kasua lau sek
torerekin ikasiko dugu, kanpo-sektorea sartuz.
Honela, ondoko kontzeptuak ikasiko ditugu: Produktu Nazional Gordinaeta
Netoa,Produktu Nazionala faktoreen kostuetan, nazio-errenta eta Produktu Nazionala eta Barne-produktuaren arteko ezberdintasuna.

BI SEKTORETAKO EKONOMIA ITXIA

Produktu Nazionalaren definizioan eman ditugun ezaugarriak zehazki azter
tuko ditugu hasteko.

a) Produktu Nazionala ondasun eta zerbitzuen korronte bat da, denboraldi bate
tan sortua: urtebetez, sei hilabetez edo hiru hilabetez adibidez. Beraz, Produktu Nazionala fluxu-aldagaien multzokoa da eta ez hondo-aldagaien multzokoa.

Fluxu-aldagaiek denboraldi baten korronteak adierazten dizkigute eta hondoaldagaiak denboraune bati dagozkio; beraz,azken hauek ez dute denboraren dimen
tsiorik. Honela, analisi mikroekonomikoan kontsumorako ondasun baten eskari
eta eskaintza-kurbak fluxu-aldagaiei dagozkie; kontsumatzaileek eskatzen eta
produktugileek eskaintzen duten produktu baten kantitatea, denbora-unitate ba
tez eta prezio ezberdinetan, adierazten digute fluxu-aldagaiek. Baina analisia
stock finkoen ondasun bati badagokio, eskaria eta eskaintza hondo-aldagaiei da
gozkie, eskaintzaren kurba abzisa-ardatzarekiko elkartzuta izanik.

Analisi makroekonomikoan Produktu Nazionala, kontsumoa, inbertsioa, herri
baten exportazio eta inportazioak fluxu-aldagaien adibideak dira. Produktu Na
zionalaz edo ekonomia baten exportazioen bolumenaz galdetzen badugu, denboraaro batetan'kokatu behar dugu.

b) Produktu Nazionala, denbora-unitate batetan ekonomian egiten diren ondasun
eta zerbitzuen korrontea da. Beraz, gure arazoa zera da: azken ondasun etazer
bitzuak zehaztea.
Honela, ekonomia baten Produktu Nazionalaren kalkuluan kontabilizazio aniz
koitzak baztertzen dira. Horregatik, ogiaren produkzioa Produktu Nazionalaren
zati bat bezala kontabilizatzen badugu ogi horien produkzioan sartzen den iri
na ezin kontabilitzatu ahal izango dugu, ez eta irin hori produzitzeko behar
izango luketen garia ere, esate batetarako.
Halaz ere, azken ondasun eta zerbitzuak ez dira ondasun eta zerbitzu buru
tuak soilik. Epe batez ekonomia batek produzitzen dituen kontsumo-ondasun bu
rutuak eta kapital finkozko (etxeak, ekipamendu industrialak..) ondasun buru
tuak epe horretako Produktu Nazionalaren azken ondasunak dira. Halaz eta guz
tiz ere, Produktu Nazionalean parte hartzen duten beste azken ondasunak kontutan hartu behar dira, nahiz eta burutuak ez izan: hau da, denboraldi horre
tan produzitu diren lehengaiak eta produktu bukatuak produzitzeko erabili
izan ez diren produktu erdiburutuak. Azken transformazioa jaso ez duten onda
sunak eta lehengaiak, existentzien kapital produktiboa gehitzera joango dira.
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Era berean, lehengaiak bere balio erantsian kontabilizatu behar dira; hau
da, Produktu Nazionalean existent2ietako lehenga ia sartzeko kontutan hartu
behar dira produkzio-faktoreei dagokien zatia (hau da, lanari eta kapitalari
dagokien zatia). Ipin dezagun adibide bat: burdingaiak, izadian dagoen eran,
ez dauka Produktu Nazionalean sartzeko baliorik; baina mineral hori enpresa
baten stocketan baldin badago, eta aztertzen ari garen epean transformaziorik jasan ez badu, gordailuraino eramateko erabilitako kapitalaren balioa
(ekipamendu industrialak) eta lana t,erauzketa eta garraioa) Produktu Naziona
lean sartu beharko dira. Balio horiek eta existentzietako lehengaien balioa
berdinak izango dira noski.

Zentzu estu batean, n azken" izena Kontsumorako diren ondasun eta zerbitzuen
tzat erabili beharko litzateke bakarrik. Halaz ere, Produktu Nazionalaren aldaketen bidez ezagutu nahi baditugu iharduera ekonomikoak epez epe izan dituen
aldaketak, kontsumo-ondasun eta zerbitzuen produkziotik at beste hau ere ezagu
tu beharko dugu: kapital finkoaren ondasun berrien produkzioa, lehengaien
existentzietako gehitzea eta prozesuetan dauden ondasunak.
c) Produktu Nazionala honela definituko dugu: Denboraldi batez Ekonomian sorturiko azken ondasun eta zerbitzuen korrontearen balio osoa. Lehen ez bagenekien garbi zeintzu ziren sartu beharreko ondasun eta zerbitzuak, orain are ara
zo latzagoa dugu ondasun eta zerbitzu horien balorazioarekin. Merkatuan gerta
tzen diren eragiketek ematen dizkigute azken zerbitzu eta ondasunen korrontea
ren prezioak edo balorazioak; beraz, aipatzen ari garen Produktu Nazionalamer
katuaren prezioetan eraturiko Produktu Nazionala da.
Bestalde, honela defini dezakegu ekonomia batek epe batez duen Gastu Nazio
nala (GN): C kontsumoaren gastu osoaren eta existentziatan (I) nahiz kapital
finkoan egindako inbertsio-gastu osoaren arteko batuketa. Hori horrela defini
tzen badugu, Gastu Nazionala epe berean (PN) Produktu Nazionalaren berdina
izango da, eta hauxe idatz dezakegu:

PN = C + I = GN
Beraz, sorketa aldetik Produktu Nazionala den azken ondasun eta zerbitzuen
korrontea Gastu Nazionala da erabilkera aldetik.
Orain arte ez diogu jaramonik egin denboran zehar ekonomia baten kapital
produktibo finkoak jasaten duen baliogaltzeari. Baliogaltze hori bi motatakoa
da: batetik baliogaltze fisikoa dago; hau da, prozesu produktiboan zehar erabiltzeagatik jasoten duen gastapen eta arriadura.
Eta bestetik, baliogaltze ekonomikoa: hau da, ekipamendu industrial
berriek aurreramendu teknologikoengatik jasaten duten depreziazioa.

Esandakoak Produktu Nazional Gordina (P.N.G.) eta Produktu Nazional Netoaren (P.N.N.) arteko ezberdintasuna sortzen du. Orain arte erabili dugun
Produktu Nazionalaren kontzeptua zera izan da, merkatuaren prezioetako Produk
tu Nazional Gordinaren kontzeptua, zeren eta baliogaltzea ez baitugu kontutan
izan. Beraz, ekonomia batean epe batez sortzen diren azken ondasun eta zerbitzuei(D) denboraldikokapital finkoaren baliogaltzea kentzen badiegu, Produktu
Nazional Netoa lortuko dugu. Magnitude honen bidez ekonomiaren kapitalfinkoak
bere balio osoa gordetzen duela jakingo dugu.

Era berean egin dezakegu Gastu Nazional Gordinaren eta Netoaren arteko
bereizketa. Gastu Nazional Netoa, beraz, ekonomia baten denboraldi bateko kon
tsumorakogastuareneta Inbertsio Netoaren arteko batuketa izango da. Horregatik,
zera idatz dezakegu:

P.N.C. - D = P.N.N.

P.N.N. = C + IN = G.N.N.

P.N.B. = C + I.B. = G.N.B.

Zalantzarik gabe, Produktu Nazional Gordina baino interes handiagokoa da
Produktu Nazional Netoa. Produktu Nazional Gordina edozein epetan handi daite
ke ekipamendu-kapitalaren depreziazioa eta erabilera bortxatuz. Aldiz, ekonomia baten Produktu Nazional Netoa ezin da handitu produkzio–faktore gehiago
eransten ez badugu edo bere maila teknologikoa hobetzen ez badugu.
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ERRENTA NAZIONALA

Herri baten errenta nazionala zera da: produkzio-faktoreen jabeek, denbo
raldi batez prozesu produktiboari eman diotenaren truke bereganatzen dituzten
errenta sortuen batuketa osoa. Beste hitzez esanik, herri baten errenta nazio

nala zera da: ekonomia baten prozesu produktiboan denboraldi batetan sorturiko alokairu eta soldaten batuketa, lurraren errenta eta alokairuak, kapitalaren interesak eta enpresarien mozkinak.

Esandakoaren bidez, errenta nazionala, garbia nahiz netoa, eta Produktu
Nazionala, garbiari eta netoari dagokienez, berdinak dira, Produktu Nazionala
sektore P ro 'U ~9

9W.erl 110 crantdien Imtuktd cmod bditd ere errenta na

zionala sektore horiek sorturiko errenten batuketa osoa. Beraz, ProduktuNazio
nala eta errenta nazionala bata bestearekiko berdinak dira.
Errenta nazionalaren definizioaren arabera, eta Produktu Nazionalarekiko
berdintasunaren arabera, lehendabiziko kontzeptuaren hurbilketa egiteko bi mo
du daude: Produzitutako zerbitzu eta ondasunen batuketa, edo denboraldi horre
tan ondasun eta zerbitzuen produkzioan parte hartzen duten produkzio-faktoreek
jasotzen duten errenten batuketa.
Errenta nazionala eta famili ekonomiek jasotzen duten sarrera errenten
batuketa osoa ez dira berdinak nahiz eta famili ekonomiei produkzio-faktoreak
dagozkien.
Esandakoarekin bat etorriz, magnitude berri bat defini dezakegu:
Famili ekonomien errenta erabilgarria (Yd), hots:

(1) Y d = Y - S f ,

non

Y = Errenta Nazionala eta
S f = banatu gabeko mozkinak

Famili ekonomiek errenta erabilgarriaren zati bat haien eguneroko beharrak
asetzeko erabiltzen dute kontsumo-gastuaren bidez; geratzen den errenta erabil
garria denboraldiko famili ekonomien aurrezkia (Sed) agerteraziz aurrezten da.
Banatu gabeko mozkinek aurrezki netoa eratzen dute, aurrezki garbia zera izanik:
aurrezki netoa gehi denboraldiko ekipamendu-kapitalaren baliogaltzeari dagozkion
amortizazio-kuotak. Beste hitzez esanda, zera dugu:
Y d =C+S ed(1) kontutan badugu,

Y = C + S

ed + S f

eta aurrezki netoa (SN) eta S ed + S f berdinakdirelarik, Y=C+SN edukiko dugu. Az
ken honek errenta nazionalaren kalkulurako hirugarren modua emango digu: hau da,
zerbitzu eta ondasunen gastu osoa gehi aurrezki netoa, guzti hori kontsiderat•,,n
ari garen denboraldian noski.

EKONOMIA ITXIA HIRU SEKTOREREKIN

Orain arte ekonomia guztiz pribatua izan dugu kontuta; baina, ekonomia
horri gobernamenduaren iharduera eransten badiogu, ekonomia hiru sektoretan
banaturik agertuko zaigu: enpresen sektorea, famili ekonomien sektorea eta
sektore publikoa.

Ekonomiaren errenta nazionalaren eta produktuaren zati bat jabetza pu-

blikoko enpresetan sortzen da; halaz ere, enpresen sektorean sartuko ditugu.
Beraz, sektore publikoak gobernamenduaren ihardueraren ondoko aldeak jasotzen
ditu:

a) Gobernamenduaren iharduera gastu publikoen bolumen garrantzitsu batetan
agertzen da. Gastu horietatik gizarteari ematen zaizkion zerbitzu eta ondasu
nen gastuak bereiz ditzakegu zentzu kolektibo batez, hala nola defentsanazio
nala, ordena publikoa, heziketa, iharduera ekonomikoaren erregulapena etab.

Gastu publiko arrunt hauek langile publikoak, funtzionarien soldatak eta alo
kairuen kopuruak, armada eta sektore pribatuaren ondasun eta zerbitzuen eros
keta eta alokairuak ordaintzeko erabiltzên

dira.

Gainera, gastu publikoen barnean inbertsio-gastuak daude herriaren kapi
tal produktiboa zabaldu eta mantentzeko, eraikuntza publikoetakoa batez ere.

Baina noraino iritsi behar da gobernumenduaren iharduerak Produktu Nazio
nalean eta errenta nazionalean? Iharduera horrek enpresen sektoreak sorturiko
ondasun eta zerbitzuen erosketa adierazten duen bitartean ez dago arazorik,
zerbitzu eta ondasun horien produkzioa kontutan hartua izan delako enpresen
sektoreari dagokion zatia Produktu Nazionala eta errenta nazionala kalkulatzera
koan. Beraz, gobernumenduak alokairuak eta soldatak ordaintzen dituenean ager
tzen zaigu arazoa. Zentzu estu batean zera pentsa genezake: iharduera horren
bidez gizarteari nolabait bitarteko zerbitzu batzuk ematen zaizkio, horiei es
ker herriaren iharduera sozioekonomikoaren garapen ona lortzen baita. Baina
hau egiten badugu (hots, Produktu Nazionalean bitarteko zerbitzuak sartzen ba
ditugu, eta ez zerbitzu azkenak) kontabilizazio bakoitza izango dugu. Halaere,
zerbitzu horietariko batzuk ezin dira bitartekoak bezala izendatu, heziketa
eta osasuna adibidez. Beraz, balorazioen eremu mugikor batetan sarturik gaude
lako eta honetaz iritzi objektiboak ez daudelako, esan beharra dago normalean
egiten dena hauxe dela: Produktu Nazionalean sartu ohi da gobernumenduaren
iharduera hau zerbitzu horien kostuan. Beste hitzez esanik, gobernumendurako
langile eta funtzionariek sortzen dituzten zerbitzuak, soldata eta alokairuetako gastuen kostuaren balorizazioan sartzen dira.
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b) Sektore publikoaren sarrera arruntak, zergak, enpresek ordaintzen dituz
ten errentak eta beste jabetza publikoen bidez eratzen dira.

Dakigunez, bi zerga-mota ditugu: sorturiko errentak grabatzen dituzten
zuzeneko zergak, eta zerbitzu eta ondasunen prezioan sartuta dagoen gastuagra
batzen duten zeharkako zergak.

Zeharkako zergak zerbitzu eta ondasunen prezioetan sarturik daudela eta,
Produktu Nazional Gordina eta netoa merkatuaren prezioetan eta faktoreen kostuetan bereizi beharko dugu. Azken hau beranduago egingo dugu.
c) Azkenik, gobernamenduaren iharduera Transferentziako ordainketan ere ager
tzen zaigu. Ordainketa hauek ez dira soldata eta alokairuetan egiten diren ordainketak. Zenbait mota bereiz dezakegu:
- Enpresa batzuei ematen zaizkien subentzioak.Hauenbidez, zerbitzu eta on
dasun batzuren merkatuko prezioak jaitsi egin daitezke eta, beraz, zeharkako
zerga negatibo bezala kontsidera daitezke.
Orain, beraz, Produktu Nazionala merkatuaren prezioetan eta Produktu Nazio
nala faktoreen kostuetan bereiz dezakegu. Merkatuaren preziotako Produktu Nazio
nala (Ti) zeharkako zergak kentzen badizkiogu eta sektore publikoak subentzio
moduan enpresei ematen dizkien (T r ) Transferentziako ordainketak eransten badiz
kiogu
Produktu Nazionala faktoreen kostuetan izango dugu.
P.N.G. m.k. - (Ti-T r ) = P.N.G. f.k.
P.N.N. m.k. - (Ti-T r) = P.N.N.f.k.

Labur bilduz, denboraldi jakin batean produzitutako zerbitzu eta ondasunei produktu azkenen merkatuan izaten diren salmenta-prezioak ematen badizkie
gu (hots, kontsumatzaile azkenek ordaintzen dituzten prezioetan balioztatuz)
Produktu Nazionala merkatuko prezioetan lortua edukiko dugu; aldiz, prozesu
produktiboan parte hartu duten faktoreen kostuak (zerbitzu eta ondasunen produkziorako erabiliak izan direnak) kontutan hartzen baditugu, balioztapena ho
nela eginez Produktu Nazionala faktoreen kostuetan balioztatua edukiko dugu.
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Bi sektoretako eredu ekonomikoa ikasi dugunean errenta nazionalaren kon
tzeptuak nolabaiteko zerikusirik zuela esan genuen Produktu Nazionalarekin.
Orain, berriz, zera esan dezakegu: errenta nazionalaren kontzeptu estua eta
Produktu Nazional Netoa faktoreen kostuetan berdinak direla: hau da,

P.N.N.'F.K.

Errenta Nazionala

- Sektore publikoaren beste transferentziako ordainketak zor publikoaren

interesak dira. Intereshauekerrenta nazionaletik at atera ditzakegu, zeren
eta zor publikoak presupostuaren defizitak finantzatzen baititu batez ere, de

fizit horiek ez-produktiboak kontsideratzen direlarik. Jaulkitzen den zor publikoak erosten dituen aktibo fisiko produktiboekin, eta azkon hauen gainezin
da, beraz,zorraren interesen amortizazio ordaindu.

- Transferentzia publikoen ordainketen hirugarren multzoa Aseguru Soziala
da. Honela, sektore publikoak aseguru sozialen kuoten bidez transferentziako
sarrerak jasotzen ditu, enpresek eta famili ekonomiek ordaintzen dituztelarik.
Horrekin batera, Transferentziako ordainketak egiten ditu istripu edo eritasu
nengatik, pentsioengatik etab. Sarrera eta ordainketa horien saldoak famili
ekonomien errenta erabilgarria ukitzen duten aseguru sozialeko Transferentzia
ren ordainketa netoak ematen dizkigu.

Esandakoarekin bat etorriz, errenta erabilgarria zera da:

Yd = Y S f

Td

R

H

Non, T d = zeharkako zerga pertsonalak,
R =

sektore publikoaren jabetza eta enpresek sortzen dituzten
errentak.

H

= sektore publikoak famili ekonomiei ematen dien Transferentzia
ren ordainketa netoak.

S

f

= Banatu gabeko mozkinak.
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EKONOMIA IREKIA LAU SEKTOREREKIN

Eredu ekonomikorik orokorrena kartuko du9u orain kontutd; hdu da, mundu
osoarekin diren harreman ekonomikoak sartuko ditugu gure ereduan, honela lau
garren sektore bat sartuz: kanpo-sektorea. Horregatik, (PI) Barne-Produktuaren eta Produktu Nazionalaren arteko bereizketa egin beharko dugu.

Herri baten Barne-Produktua muga barnean sorturiko zerbitzu eta ondasun
azkenen balio osoa da denboraldi zehatz batetan. Honek zera esaten digu, Bar
ne- Produktua herri horretan edo Estatu horretan dauden atzerriko produkziofaktoreei esker ere lortu izan dela denboraldi horretan eta beraz dagozkien
!
erren .Lak orcaindu behar zaizkiela. Bestalde, atzerrian dauden kapital eta bi
zilagun nazionalek nolabait ere beren produkzio-faktoreak erabili dituztebes
te herrien barne-produktuak sor erazteko.
Beraz, Produktu Nazionala herri baten produkzio-faktoreek sorturiko balio
osoa da, produkzio-faktore horiek herri horretan ez badaude ere. Bestalde, Bar
ne-Produktuari atzerrian produkzio-faktore nazionalek lortu dituzten errentak
(f.n.e.) eransten badizkiogu, eta herriaren muga-barnean atzerriko produkziofaktoreek sorturiko errentak (a.f.e.) kentzen badizkiogu, kontsideratzen dugun
denboraldi horretan berdintasun hau lortuko dugu:
P.I.N. fk. + (f.n.e. - a.f.e.) = P.N.N. fk. = Errenta Nazionala
Beste herriekin konparazioak egin nahi baldin badira, bizilaguneko batez
bezteko errenta edo buru bakoitzeko errenta edo "per capita errenta" hartuohi
da kontutan. Honetarako, errenta nazionala zati bizilagun-kopurua egiten da.
Munduarekiko harremanek kapital-transferentziak erakartzen dituzte, publi
koak nahiz pribatuak, eta baita ondasun-inportazioak eta exportazioak ere.
Izan bitez Z kanpotik datozen Transferentzia netoak, Z geragiketa publikoak
eta Z ed eragiketa pribatuak. Beraz, famili ekonomien errenta erabilgarria hauxe
izango da:
Yd = Y - S f - Td

R + H - Z

ed
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Exportazioei X deitzen badiegu, M inportazioeieta IN b herriaren inbertsio
netoari kontsideratutako denboraldi horretan, zera edukiko dugu:

P.I.N.

Y

(T

m.p.

i

= C + IN

b

+ X - M, eta baita ere

+ S + S
- T ) + Z = C + S
r
ed
f
g

Non S gsektore publikoaren aurrezki baita.

Azkenik, errenta nazionala eta bereziki famili ekonomien errenta erabil
garria gizabanakoen artean edo herri bateko familien artean nola banatzen den
jakitea oso interesgarria da. Lorenz-en indizea askotan erabiltzen da banake
ta hori egiteko.

Abzisa-ardatzean bizilagunen portzentaiak jartzen dira, eta ordenatuetakoan
lehenbizikoei dagozkien errenta metatuak.

Adibidez, OABC lerro hautsi batek erren
ta-banaketa bat adieraz dezake, eta lerro ilorra leA Gui Dmimi
nen % 40-k errentaren % 25 edukiko du,
bizilagunen % 80-k errentaren % 60 edukiko du, eta bizilagun guztiek errentaren % 150 edukiko dute.

Famili ekonomia guztiek errenta bera edukiko balute, 45 2 -ko OC lerroak
adieraziko liguke hori marrazkian.
Lorenz-en indizea, errentaren kontzentrazio adierazteko, honela agertuko
zaigu:
Azalera marratua
0-100-C Triangeluaren azalera

. Horrela, % 45 zuzenerako indizea

zero izango da; eta errenta guztia pertsona batengan kontzentratua balego, in
dizea bat izango litzateke.
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13. Ikasgaia: KONTABILITATE NAZIONALA
- KONTABILITATE NAZIONALAREN
KONTZEPTUA ETA SISTEMAK.
- INPUT-OUTPUT.
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KONTABILITATE NAZIONALA

Kontabilitate Nazionalaren helburua zera da: Estatu baten ekonomian ger
tatzen diren sarrera, gas .Eu, ondasun eta zerbitzu-korronte guztien balioen
"zenbakizko eraketa" egitea; korronte horiek magnitude makroekonomikoetan el
kartzen dira.

Kontabilitate Nazionala, beraz, egiturazko analisirako eta politika eko
nomikorako oinarrizko tresna da, alde batetik estatuaren edo nazioaren iharduera ekonomikoan egiaz gertatzen denaren izakera kuantitatiboaren ikuspegi
orokorra ematen baitu, eta bestetik oinarri nahiko egokia azaltzen errealita
te ekonomikoaren egoera eta berezitasunak, politika ekonomikoaren neurriekin
bat etor daitezen.

Kontabilitate Nazionalaren aintzinako metodoak merkatu eta industri enpresen kontabilitate-sistema dira. Horietatik, duela 500 urte Paccioli-k sor
tutakoa da ezagugenenetarikoa. Geroztik hedatua eta egokitua izan den sistema hau da enpresek erabiltzen dituzten metodo kontableen o inarria. Metodo
hauen bidez, enpresaren eragiketa ekonomikoen idazpenak egiten dira, haien
ihardueraren ikuspegi kuantitatiboa eta haien politika enpresarialaren tresna bat edukitzeko.

Kontabilitate pribatuaren sistema, zenbait hastapenetan oinarritzen da,
eta horien analisia eginez kontabilitate Nazionalak oinarri bezala erabilten
dituenak ikus daitezke.
Lehenenik, kontabilitate pribatuaren eragiketak kontusail bikoitzez idaz
ten dira; honela, idazpen bakoitzarentzat, beti ere ematen duen entitate ekonomiko bat dago eta jasotzen duen beste bat.
Kontabilitate Nazionalak hastapen hau jasotzen du herri baten ekonomian
dauden sektore handien arteko eragiketa ekonomikoak adierazteko.
Bigarrenik, enpresaren kontabilitatean hiru kontu-mota daude: Aktiboak,
Pasiboak eta emaitza-kontuak. Desberdintasuna honetan datza: Adibidez, Galera-irabazien kontuak denbora-ari baten fluxuak adierazten ditu, eta beraz,
denboraren funtziopean dago.
Kontabilitate Nazionalak, ekonomi nazional baten hondasun eta zerbitzuen
korronteak adierazterakoan, kontu-mota bat bakarrik hartzen du kontuan, bere
funtzionamenduan kontabilitate pribatuaren emaitza-kontuaren funtziomenduari
berdina zaiona.
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Kontabilitate pribatuarekiko beste ezberdintasun garrantzitsu bat hone
tan datza: kontabilitate Nazionala herri baten ekonomiaren multzoaz arduratzen denez magnitude makroekonomikoak jasotzen ditu, hala nola, inbertsioa,
kontsumoa, errenta-nazionala etab.

Kontabilitate Nazionalak ekonomia baten sektore desberdinen artean egi
ten diren eragiketak adierazten dituenez, kontuen sarrera-irteeren bidez
Leontief-en eredua nolabait ere erabiltzen da, eta horregatik zenbait autorek sektorearteko analisiaren hastapenetan kokatzen ditu Kontabilitate Nazio

]a .Lorrak; hau 1a, òuesnay-ren garaian, duela bi mende alegia.
Kontabilitate Nazionalak errealitate ekonomikoa deskribatzen du, hone-

taz ez dago zalantzarik. Ikuspegi hau ez da hartu izan bigarren Mundu Gerra
tearen aurreko urteak arte; beraz haren jaiotza duela berrogei urteren bat
gertatu zen.
Hasieran, ekonomilari ohoretsuek lanak eta ikerketak egin zituzten. Ho
rietatik, 1937-an Colin Clark-ek aurkeztutako Britaina Handiari buruzko makromagnitudeen ikerketa estatistikoak kontutan hartzekoak dira. Zenbaki batzuren artean errenta, produkzio, aurrezki, inbertsio eta kanpo-merkataritzarenak eman zituen, baina ez zituen aurkeztu sistema kontable batenbarruan.
Sistema kontable bat eraikitzerakoan kontsideratu behar den lehendabizi
ko faktorea zera da: Ekonomiaren banaketa bere sektoretan. Gaurko ekonomia
batean, kontsumitzaile eta produktugileen arteko hondasunen korrontean oinarritzen dela kontuan hartuz, bi sektore agertzen dira:
- Sektore enpresariala
- Famili ekonomien sektorea

Hauei hirugarren sektore bat ere erantsi behar diegu: sektore publikoa.
Sektore honek iharduera ekonomikoaren multzoa antolatu, koordinatu eta harmo
nizatzen du.

Kontuak

Kontuak kontabilitatearen tresnak (tresna kontzeptuala) dira, eta hauen
bidez eragiketa ekonomikoak adierazten dira.
Sektore ekonomiko bakoitzak kontu batzuk eduki beharko ditu, nahiz eta
bere kopurua aukeratutako sistema kontablearen funtziopean egon.
Orokorki, funtsezko lau kontu bereiz ditzakegu:
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Produkzioa, banaketa, (kontsumoa), kapital-eragiketak eta kanpoko eragiketak.

Ekonomia banatzen den hiru sektoreak, sektore bakoitzarentzako lau kontuekin konbinatuz, kontabilitate Nazionalaren eredu teorikoa eratzen duten
12 kontu lortzen dird, Halaz ere ez dago sistema kontablerik hamabi kontu teo
riko dauzkanik; aldiz l hauen arteko baterakuntza bat egiten da, dauden datues
tatistikoen bidez eta herriaren berezitasunak kontutan hartuz.

Bestalde, sistema kontableak errealitate ekonomikoaren irudi osoa eman
nahi badu ere, kontuek ezin dituzte eragiketak zehazki adierazi. Horregatik,
sistema askok kontuetatik at diru-hondoen fluxuak eta balantze nazionala ja
sotzen ditu.

Kontabilitate Nazionaleko sistemak

Aurreko lerrokadetan kontutan izandako eredu teorikoa ezarri dusu. Halaz
ere, herri batek ere ez du aurrebideratu eredu hori eta,esan bezala, bere sis
tema kontableak kontu batzuen baterakuntzaren bidez sortzen dira herriaren be
rezitasun ekonomikoak kontuan hartuz.

PekLoreen arteko eragikaben

1«5/.1.1ahln s is t 2tt1A

6c1.6

desberdinek bere normalizazioaren arazoa planteatu dute. Helburua zera da:
Magnitude makroekonomiko garrantzitsuenen nazioarteko konparazioarako homoge
notasun bat lortzea.
Nazio Batuek eta O.C.D.E.-k sortutako sistema normalduak ongi adierazten
du arazo hori. Halaz ere, homogenotasun hori ez da guztiz lortua izan. Horregatik, hiru kasu bereiz ditzakegu:
a) O.C.D.E.-k (Garapen Ekonomiko eta Kooperaziorako Antolakundea) ezarritako
eredua soilik jarraitzen duten estatuak. Adibidez, Espainiako estatua.
b) O.C.D.E.-ko kide izan arren, honek ezarritako arauak jarraitzen ez dituzten
estatuak.
c) Bitarteko kasu bat.Herri batzuek bere ekonomiari hobeto dagokion kontabili
tate nazional bat hartzen dute, baina gero sistema espezial hori sistema
normalduari egokitzen diote.
Badira bi arrazoi kontabilitate Nazional bereziak izatea esplikatzen dutenak. Bata, O.C.D.E.-ko sistema agertu baino lehen estatu bakoitzak ezarrita
zuelako bere sistema, eta beraz gaur ez duelako puskatu nahi aurretik landuak
izan diren serieen homogenotasuna;eta bestea, O.C.D.E.-ko sistema normaldua
ez delako ekonomia bakoitzaren ezaugarrietara ongi egokitzen.
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Lehenbiziko sistema kontableen artean Stone-k sortutakoa dago; estatu
gehienetara zabaltzeko asmoarekin sortu zuenez, herri desberdinetako ezauga

rri berdinak jaso zituen. Baina ezaugarri berdin horiek oso gutxi ziren, be
raz Stone-ren sistema oso laburra geratu zen eta atera zitezkeen emaitzak
ez ziren oso adierazgarriak.

V On-LaLilitate

Nazionaleko sistemak hiru sektoretan bana-

tzen du ekonomia: kontsumitzaileak, enpresak eta aginte publikoak. Azkenhau
bi azpisektoretan banatzen da: administrazio zentrala eta administrazio lokala.

Banaketa sektorial honen bidez, kontabilitateak 7 kontu ditu.
Estatu Batuetan esandako hiru sektoreak kontuan hartzen dira, eta dene
tara bost kontu. Alemanian hiru sektoreak daude, sektore bakoitzak 7 kontu
edukiz.
Aipagarria da Norvegia-ko sistema: honek izaera kozirkular bat du, eta
ondoko bi oinarrizko hastapen hauen bidez ezaguarazten da:
- Eragiketen erakusketa orokortasun eta erraztasun handienaz.
- Funtsezko hiru kontzeptu hauen egintza4 prozesu zirkulatorioan: Produkzioa, inbertsioa eta kontsumoa.
HorretarakoNorvegia-ko kontabilitate Nazional:ak kapitala, ondasunen
fluxu errealak eta moneta-fluxuak paraleloki eta batera ikasten ditu; sektore
batek beste bati egiten dizkion ondasun-salmentak 4 kontutan agertzen dira
idatziak:
Eragiketa errealen bi kontuen zorra eta hartzekoa eta moneta-eragiketen
bi kontuen zorra eta hartzekoa.

O.C.D.E.-ko Sistema Normaldua.

Lehenago O.E.C.E. (Kooperazio Ekonomikorako Europako Antolakundea) izene
ko gaurko O.C.D.E.-k sistema bat egin du bere kideak diren estatu guztientzat,
funtsezko magnitude makroekonomikoak eta estatu bakoitzaren egoera ekonomikoa
ezagutzearren. Horretarako, kontabilizaziorako erizpide berdinak ezarri ditu.
1949,an sortuberria zen O.E.C.E.-k Cambridge-n eraiki zuen kontu Nazionalen Ikasketarako Bulego bat, zeuden estatistiketatik eta estatu desberdineta
ko metodoetatik sistema normaldua burutzearren.
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1950. urtean, Stone-ren zuzendaritzapean zegoen kontu Nazionalen Ikasketarako Bulegoa-k sistema labur bat argitaratu zuen. Sistema honek 1952-ean
argiratutako sistema normalduaren oinarritzat balio izan zuen.

1955.ean jatorrizko sistema berbegiratua izan zen Parisen, eta bilera
batzuen ondoren sistema normaldua guztiz onartua geratu zen.

Sistema horrek hiru sektoretan banatzen du ekonomia: enpresak, gobernua
eta famili ekonomiak, eta mozkinik gabeko helburuak dituzten instituzio pribatuak, sektore bakoitzak lau kontu edukiz: produkzioarena, kontsumoarena,
kapitalarena eta kanpokoa. Beraz, 12 kontu dira, ikasitako sistema teorikoarekin bat etorriz.

Hala ere, OCDE-ko sistemak hiru sektoreen baterakuntza egiten du kapital,
produkzio eta kanpoko kontuetan, eta bakarrik kontsumoko kontua agertzen da
hirutan zatitua,

Kanpokoa

l enpresen

sektorea

Kontsumoa
Produzioal,

Kapitala

Kanpokoa

Kanpokoa

famili ekonomien sektorea

sektore publikoa

Kontsumoa

1.ontsumoa

Produzioa

Kapitala

,:roCuzioa

Kapitala

- 1.Kontua: Ekonomiaren produkzioaren kontu bateratua da, eta honela deritzo:
"Produkzio eta Gastu Nazionalen Kontua".
- 2.Kontua: "Errenta Nazionalaren Kontua" deitzen da.
- 3.Kontua: "Sektore Publikoaren Gastuak eta Sarreren Kontuak" deitzen da.
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- 4.Kontua: "Famili ekonomien eta mozkinik gabeko helburudun Instituzio priba
tuen Gastuen eta Sarreren Kontua n deitzen da.

- 5.Kontua: "Kapital-moldaketa gordinaren Kontua" deitzen da.

- 6.Kontua: "eragiketen kontua gaineratiko munduarekin" deitzen da.

Oinarrizko sei kontu hauetatik at, O.C.D.E.-ko sistema normalduak 10 kaa
dro edo taula laguntzaile ditu. Hauetan, kontuetan sarturiko datuak banatzen
dira; honela, iharduera ekonomikoa hobeto ezagutzen da.

Estatu espainoleko kontabilitate Nazionala.

Estatu espainolean kontabilitate Nazionalaz egindako lehenengo lanak Madrileko Merkatu,Ekonomiaeta Politika Zientzietako Fakultateko Irakaste-talde
batek egin zituen.

Lan hori 1958.ean argitaratu zen eta 1954.aren urtealdian egindakoari zegokion, O.C.D.E.-ko sistema normalduari egokitua. 1954.garren urteko aukera
egin zuten,zeren Espainian lehendabiziko input-output taula urte horri bait
zegokion.

1965. urtetik aurrera Estatistikako Institutu Nazionalak bereganatu du
kontabilitate Nazionalaren egintza eta 0.C.D.E.-k sorturiko sistema jarraitu
du. Kontabilitate Nazionala egiteko I.N.E.-kNekazari, Industria,Lan Merkatal
eta Finantzaren Ministeritzetatik jasotzen ditu datuak.

Espainiako kontabilitateNazionalakseikontueta hamar taula laguntzaile
ditu.

Euskal Herrian

Euskal Herrian zoritxarrez ez dugu kontabilitate Nazionala eraiki. Hala
ere Bilboko Bankuak 1974-an sortu ditu input-output taulak.

Horietan oinarrituz eraiki zuen joan den urtean Lankide Aurrezkiak lehen
biziko pagamendu-balantza.
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INTPUT-OUTPUT TAULAK

"Intput-Output" Taulak edo produktu-faktoreen analisia sistema ekonomiko
baten barnean diren iharduera guztien interdependentzia ekonomiko orokorretako funtsezko hastapenean oinarritzen da.

Orain dela bi mende, Quesnay eskola fisiokratako gizonak bere "Tableau Economigue"ezaguterazizuenean, sistemaren izakera zirkulatorioa lehenbizikoz
agerian azaldu zen. Taula hartan zerbitzu eta ondasun-korronteak jasotzen ziren, eta aberastasunaren eraketa eta banaketaren zirkuitua aztertzen zen.

Mende bat beranduago Walras-ek, Quesnay-ren ideetan oinarrituz, "oreka
ekonomiko orokorra"-ren teoria argitaratu zuen zerbitzu eta ondasunen korronteen harremanak teoria matematiko batetan sartuz.

Teoria hau Pareto-k osatu zuen beranduago, kontsumo edo produkzioarenuni
tate xinple bakoitzaren jokabidean oinarrituz. Produkzio-funtzioak, kontsumofuntzioak etabar sartzen zirenez, eta hartarako mekanismo matematiko astunbat
behar zelarik, zenbakizko soluzioa ezinezkoa izanik sinplifikatu beharrean ger
tatu zen mekanjsmo hori.

Simplifikazio hori Harvard Unibertsitateko Leontief errusiarrak lortuzuen
1941. urtean bere "Iparramerikako Ekonomiaren Egitura"-n "input-output" taula
ezaguteraZi zuenean. Liburu horretan bere metodoaren oinarri teorikoak ematen
zituen: famili ekonomiak, Gobernua, garraioa, nekazari-enpresak, enpresa indus
trialak eta abarreko talde edo sektore homogenoetan elkartzeko beharra adieraziz eta horietan oinarrituz egin zuen taula hori.
Sektore bakoitza honela kontsideratzen da: Alde batetik hartzaile bezala,
beste sektoreek produzitzen eta hartzen dituzten input-en bidea; eta bestetik
produktugile bezala, sektore horrek produzitzen dituen output-ak eta beste sek
toreetara input-ak bezala bidaltzen dituenen bidez.
Leontief-ek ardura bereziz ikasten ditu berezko sektore produktiboak, le
henengo ziklo produktiboaren hasierako uneetan parte hartzen dutenak ikasiz,
gero ondasun hauek produktu erdilandutan transformatzen dituztenak kontsidera
tuz, geroztik ondasun hauek produktu burutuetan transformatzen dituztenak kon
tutan hartuz eta azkenik zerbitzu-sektoreak eta ondoko beste bost sektore
hauek aztertuz:
- Merkantzien existentziak
- Kanpn-merkataritza
- Gobernua
- Kapital pribatuaren moldaketa gordina
- Famili ekonomiak
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Sektore bakoitza aldiberean produktugile eta kontsumitzai le deld gogora
tu behar dugu. Ondoko marrazkian "input-output" taula sinplifikatua ipintzen
da, herri bateko ekonomia hiru sektore Fr oduktib9tU banatua dawela supo g atuz: Nekazaritza, industria, merkataritza eta azken-eskarirako sektore bat.

_
sektore hartzai - Nekaza
sektore
leak. ritza
N
produktiboak

x

N

'Indus
tria
I

x

Merka
taritza
M

x
1Z

13

Azken
eskaria
A.E.

i

Yi

iii

x

I

X 21

X 22

X 23

Y

M

X 31

X 32

X 33

Y3

Input lehenak

V1

V2

V3

Input osoa

X1

X

output
osoa

2

2

x3

3

Hor N nekazaritza da, I industria, M merkataritza eta A.E. azken-eskaria.
Horizontalean sektore bakoitzak besteei saltzen diena kontsideratzen da;
horrela, X 12 nekazaritzek industriari saltzen diona da, etab. Beraz, nekazarisektorearen produkzio gordina hauxe izango da:
x

+ X 13 + Y1
1 = X 11 + x 12

Sektore berberan geratzen dena X il da. Era berean industria eta merkata
ritzaren produkzio gordinak hauek izango dira.

X 2 = X 21

X 22

X 23

Y2

X 3 = X 31 + X 32 + X 33 + Y 3

160

Zutean, marrazkiakzeraadierazten du: sektore berberean erabilten den
produkzio-zatia gehi industriatik hartzen duen zati gehi merkataritzatik har
tzen dena gehi balio erantsia; hots:
X

1

= X

11

+ X

21

+ x

31

+ v

1

Era berean:
x2 =

x32

X 12 4- X22

-1-

v2

X 3 = X 13 + X 23 + X 33 + V3

Beste alde batetik, hipotesi hau onartu behar da: Faktore bakoitzetik
erabilitako kantitatea egindago produktuaren kantitatearen proportzionala da;
hau da, produkzio-funtzioak linealak eta homogenoak dira.

Baldintza honen bidez, zera dugu: X il =

a 11 X 1 ; X21

2 X ;

x 33 = a33 x 3 etab.

a ij

13

x. koefizienteei produkzio-koefizienteak deitzen zaie.
3

Produkzio-funtzioen linealtasuna dela bide, zera beteko da:
a 11 + a 12 +

+ a ln = 1

x..bere
balioaz ordezkatzen badugu zera dugu:
13
x 1 = a 11x 1

a12x2a13x3yi

x 2 = a 21 x 1

a22x2

a23x3

y2

x 3 = a 31 x 1 + a 32 x 2 + a 33 x 3 + y3

Ekuazio horiek sektore desberdinen arteko produkzio-banaketa adierazten
dute, eta beraz ondokoa erakartzen dugu:

y1 = (1-a ll )x 1a 12 x 2
y2 = -a 21 x 1

a13x3

(1-a22)x2 - a23x3

y 3 = -a 31 x 1 - a 32 x 2 + (1-a33)x3
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Ekuazio-sistema honek azken sektoreen eskaria adierazten digu, eta beraz
azken sektoreen erosketen balio bakoitzarentzat eskariekin bateragarriak izan
go diren sektore desberdinetako produkzio-multzo bakar bat izango da.

Lortutako produkzioa behar dena izango ez balitz, sistema ekonomikoaren
barnean desdoikuntza bat gertatuko litzateke; eskatutako produkzioak beharko
lirateenak baino gehiago balira, produkzio batzuren oparotasuna lortuko genu
ke. Aldiz, azken produktuen eskariak produkzioak baino handiagoak izango balira eskasaldia gertatuko litzateke. Kasu horietan ekuazio-sistemak ez lirateke beteko.
Bestalde, Leontief-en taula taula itxia zela esan beharra dago: hau da,
azken bost sektoreak gabekoa; honela, zenbait kritika jaso zuen horregatik.
Horregatik, beranduxeago eredu ireki bat eraiki zuen, sektoreen bi talde,
produktiboak eta azken-eskariarenak (esandako bostak),jarriz. Lehenago ikusi
dugun taula eredu irekiari zegokion.

Leontief-en taularen aplikazioak
Intput-output taulek anitz iturri estatistikotatik jasotako informazioen
sintesi bat eta datu asko dakarte, Kontabilitate Nazionalean aplikazio ugari
izanik.
Taula horietatik koefiziente teknikoen matrizeak eta alderantzizkoak lor
daitezke. Hauen azterketek herri baten egitura ekonomikoaren zehaztasun garran
tzitsuak adieraz ditzakete. Matrize horien azterketaren bidez zenbait gauza interesgarri ezagut daiteke, hala nola sistema ekonomiko baten funtzionamenduan
"zeharkako efektuek" edo bigarren mailako efektuek izan dezaketen garrantzia.
Herri batentzako taula bat baino gehiago baldin badago, taula horien arte
ko konparazioek koefiziente teknikoen egonkortasuna frogatzeko balio dezakete.
Bestalde, hiru urte baino gahiagoz matrize berbera erabiltzea ez da gauza ona,
batez ere aurrerabidean dagoen herri batetan.
Taularen bidez, beste sektoreen produktuen azken-eskariari elkartua dihoa
kion sektore baten produkzio-zatia jakin daiteke, orobat kontsumo, inbertsio
edo exportaziorako den produkzio nazionala, lehengaien inportaziotik eta erdi
landuen produktuetatik zer neurriren menpe dagoen.

Input-output analisiak, sektore produktibo batetan ager daitezkeen alda
keta teknologikoek edo lehengaien ordezkapenek sistema ekonomikoan eduki ditzaketen ondoriak adieraz ditzake.

Leontief-en taulak zera adieraz dezake era beran:

a) Sektore produktiboen analisia. Honela, sektore batetan dagoen industri
talde bakoitzaren kostuak eta industri talde bakoitzak produzitu dituen
zerbitzu eta ondasunen banaketa beste azken sektore eta sektore produkti
,MM

boen artean kalkula daitezke.

b) Sektorearen egoera funtzionalaren kalkulua ekonomia nazionalarekiko.

c) Taulak prezioen anali.91.rako ere balio du, faktoreen ordainketetan aldaketa
bat gertatzen denean sektore bakoitzari zer gertatuko zaion eta nola gerta
tuko zaion jakiteko.

d) Analisi erregionalak egiteko ere balio du Taulak; batez ere estatu batzue
tako erabilia izan da, zeren Mezzogiorno aldea ez baitago aurreratua iparrarekin konparatuz gero. Zera ikusi da, atzeratutako zenbait erregiotan
bertan egindako gastu publikoen bidez heuren eskaria igo egiten dela eta,
beraz, beste erregioetakoa ere bai.

Bi hitzez, "input-output" taularen aplikazio garrantzitsuenek egiturazko
analisirako eta aurresateko balio dute.

Espainiako estatuan egin zen lehendabiziko "faktore-produktu" taula Ikas
keta Politikoen Institutuak egin zuen. 1.954.urteari zegokion eta 1958 urtean
argitaratu zen. 18 sektore produktibo eta lau azken-sektore zituen (existentzietako azken-sektorea ez zegoen bertan).

163

14. Ikasgaia: PAGAMENDU - BALANTZA
- KONTZEPTUA ETA EGITURA.
- PAGAMENDU-BALANTZAREN DOIKUNTZA.
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PAGAMENDU-BALANTZA: KONTZEPTUA ETA EGITURA.

Nazioarteko Hondo Nazionalarekin bat etorriz, honela definitzen da paga
mendu-balantza: "Atzerriko subjektu ekonomikoak eta herri baten subjektu eko
nomikoen arteko eragiketa ekonomiko guztien kontabilizazioa, denboraldi bat
tan (urtebete bat normalean)".

Pagamendu-balantzak kontutan hartzen dituen eragiketak hiru multzotan
edo kontutan sailkatzen dira:
- kontu arruntezko balantza, zerbitzu eta ondasun-balantza ere deitzen dena.
- aldebateko Transferentzi balantza.
- kapital-balantza.

1-Q )

Zerbitzu eta ondasun-balantza ondokoek osatzen dute:
- Merkantziak (inportazioak eta exportazioak), azpikontu honen saldoak
"merkatu-balantza"

ematen duelarik.

- Aseguru eta garraioetako zerbitzuak.
- Turismoa eta ibilaldiak.
- Beste zenbait zerbitzu: lan-errentak, (royaltiak) jabeko-errenta intelek
tual eta industrialak, komisio eta bankuen transferentzien gastuak, etab.
- Kapital-errentak.
- Gobernuaren eragiketak: eragiketa militarrak (atzerrian indar armatuen
mantentzea eta elkarren arteko defentsarako gastuak) eta ez-militarrak
(mailegu publikoen interesak eta nazioarteko erakundeetako gastuak).
2 2 ) Aldebateko eragiketen kontuak kontrakontu edo ordainketa gabeko kapital,
zerbitzu eta ondasunen eragiketak jasotzen ditu.
Beraz eragiketa horiek ez dute ez eskubiderik eta ez beharrik sorterazten
herri emaile edo hartzaileen aldetik. Kontu honen adibideak hauek dira:
kanpo-laguntza, emigranteen diru-bidalketak etb. Aldebateko Transferentziak
publikoak edo pribatuak izan daitezke.
3 2 ) Kapital-balantzak kapitalaren eragiketak, dibisak eta urre-erreserben aldaketak jasotzen ditu.
Kapitalaren eragiketak (inportazioak eta exportazioak) epe motzerako edo
epe luzerako izan daitezke. Epe luze eta epe motzaren arteko bereizketa,
nahiz etabi kontzeptu hauen zehaztasuna oso nolabaitekoa izan, honetan
datza: epe motzerako mugimenduak tituluen eragiketak urtebeteko mugaegunekoak dira, eta epe luzerakoak besteak dira.

Honela, atzerriko enpresen inbertsioa, enpresa nazionalen kapitalaren zati
bat erosiz edo atzerrian eratxekiak sorrerazteko eramanez, epe luzerako ka
pitalaren inportazioen adibideak dira. Kanpoko merkatu-kredituen lorpena ondasun-inportasioak finantzatzeko kanpoko finantz erakundeek emandako kre
dituak, epe luzerako kapitalaren inportazioen adibideak dira.
Aldiz, dibisen eta urre-erreserben gutxitzea epe motzerako kapital-inporta
zioak dira, eta epe motzerako kanpokoarekin dauden merkatu-zorrak kapital-

inportazioak ere izango dira.
Pagamendu-balantza kontusail bikoitzeko idazpen -sistemaren bidez egiten
da, eta ikusitako hiru kontuen arabera eragiketa ekonomikozko bost posibilitate agertzen dira:
1.- Zerbitzu eta ondasunen elkartrukea, zerbitzu eta ondasunekin; honek on
dasun eta zerbitzu-kontuan idazpen bat erakarriko du, eta ondasun eta
zerbitzu-kontu berberean idazpen baten bidez konpentsatua izango da.
2.- Kontrakonturik gabeko zerbitzu eta ondasun-Transferentziak. Honek onda
sun eta zerbitzu-balantzan idazpen bat egitea behartuko du, aldebateko
transferentzi kontuan beste idazpen batez konpentsatua.
3.- Zerbitzu eta ondasunen elkartrukea kredituen bidez. Honek ondasun eta
zerbitzu-kontuan idazpen bat erakarriko du, kapital-kontuaren balantzan
beste batez konpentsatua.
4.- Kontraturik gabeko kapital transferentziak. Hauek kapital-kontuaren balantzan idazpen bat egitea behartuko dute, aldebateko transferentzi kon
tuan beste idazpen batez konpensatua.
5.- Kredituen elkartrukea beste kredituekin. Honek kapital-kontuaren balantzan idazpen bat erakarriko du, kontu berberean idazpen batez konpentsa
tuz.

Kontabilitatearen ikuspegitik pagamendu-balantza orekatua badago, kontu
desberdinetako zor eta hartzekoan edozein eragiketaren aurrean egin behar den
idazpen bikoitzak zera erakartzen du: Zorrean (sarrerak) egin behar diren idaz
penak eta hartzekoan (ordainketak) egin behar direnak berdinak izatea.
Hala ere, pagamendu-balantzak beharrezkotzat jartzen duen oreka kontableak
ez du zentru ekonomikoan orekarik erakartzen. Are gehiago, oreka kontablea deso
reka ekonomikoekin batera ere ager daiteke. Ikuspegi ekonomiko batetik zehazki
kalkulatu behar dena zera da: Pagamendu-balantzaren egoera, hau da, defizitean
edo superabitean dagoen ala ez jakitea. Hartarako, ondoan ematen diren pausoak
eman behar dira analisi baten bidez:

166

a) Merkatu-balantzaren saldoa kalkulatu, merkantzien inportazio eta exportazioen diferentzia, eta baita zerbitzu-balantzaren kalkulua ere. Bi saldo
horien batuketak kontu arrunten balantzaren superabita edo defizita emango
digu.

b) Kapital-transferentzien saldoa kalkulatu; honela saldo hori eta kontuarrun
ten balantzaren saldoaren batuketa algebraikoa egin ahal izango dugu. Emai
tzak, ikuspegi ekonomikotik, pagamendu-balawhzaren superabita edo defi2ita
emango digu.

Pagamendu-balantzako defizitak zenbateko horretaz kanpoarekin zorpetze
bat emango digu, edo dibisen eta urre-erreserben gutxitze bat gertatzen bada
zorpetzea zenbateko txikiago batekoa izango dugu.

Alderantziz, pagamendu-balantzaren superabita gertatzen bada erreserbakantitatearen gehitze berdin bat izango dugu, edo eta gehitze txikiagoa; kasu
honetan kanpotik etorritako maileguen bidez konpentsatuko da diferentziiihori.

Esandakoa honela labur bil dezakegu:
- Kontu arrunteko balantzaren edozein defizit kapital-kontuaren balantzako su
perabit batek konpentsatuko du; hau da, kanpoko mailaguen bidez dibisen eta
urre-erreserben gutxitze baten bidez edo bi gauzen bidez aldi berean.
- Kontu arrunteko balantzaren edozein superabit kapital-kontuaren balantzaren
defizit batek konpentsatuko du; hau da, kanpora maileguak emanez, herriaren
dibisen eta urre-erreserbak gehituz edo bi gauzak batera eginez.
Bestalde, ekonomilari klasikoen teoriaren arabera interesgarria da pagamendu-balantzaren orekaren analisia egitea urre patroiarekin. Horrela, suposa
dezagun honelako Herri bat: moneta urre bihurtzeko askatasuna du eta metal ho
rren nazioarteko merkatu aske baten barruan lan egiten du.
Honela, herri horrek kontu arrunteko balantza bat superabitekin badauka
dibisa-sarrera bat gertatuko da; urretan bihurtu ahal izango dira hauek eta,
beraz, urre nazionalaren u stock"-a handitu egingo da, urrearen prezioa jaitsiz.
Monetaren teoria kuantitatiboarekin bat etorriz, herriaren barne-prezioen igo
keta gertatuko da, inportazioak handituz eta enportazioak gutxituz, era honetan pagamendu balantzak bere oreka behartuko du.
Herri horrek kontu arrunten balantzaren defizit bat badaduka, gauza bera
esan daiteke.
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Gaur egun ez dugu urre patroirik l baina halaz ere herri desberdinetako
moneten arteko truke-tasak ezarri beharrak daude.

Truke-tasa honela definitzen dugu: atzerriko moneta bateko unitate bat
lortzeko eman behar den moneta bateko unitate-kopurua. Beraz, zentzu hertsi
batetan,moneta batekin negoziatzen den atzerriko moneta-kopurua eta bere truke-tasen kopurua berdinak izango dira.
Moneta baten truke-tasak truke finkozko sistema batetan edo truke mal
guzko sistema baten barruan egon daitezke.
Truke finkozko sisteman Gobernuak ezartzen du moneten parekotasuna.
Beraz, sistema hau duen herriak kanpoko erreserbak eduki beharko
eta erreserba horien bolumena atzerriko moneten eskariaren arabera aldatuko
da. Truke-tasak agertarazi zituen eskaintzaren maila igotzen bada, bolumen
hori jaitsi egingo da eta, aldiz, maila hori jaitsi egiten bada bolumena
igo egingo da. Erreserben jaitsierak debalioztapen bat erakarriko du denborarekin eta, aldiz, bere igoerak berbalioztapen bat erakarriko du. Bi ka
suetan truke-tasa berriak ezarriko dira.
Truke malguko sisteman, moneta baten besteekiko parekotasuna dibisen
nazioarteko merkatuetako eskari eta eskaintza-legeek ezarriko dute. Zentzu
hertsi batetan, truke malguko sistema batek ez du atzerriko dibisarik ez
urre-erreserbarik beharko.
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PAGAMENDU-BALANTZAREN DOIKUNTZA

Sarrera

Pagamendu-balantzaren doikuntzaren analisirako Hicks-en IS eta LM kur
bak ezagutu behar dira. Bi kurba horiek Y errenta i interesarekin jartzen
dute harremanetan.

IS kurba, zerbitzu eta ondasun-merka
tuan oreka dagoeneko (Y,i) puntu-mul
tzoa da.
LM kurba, diru-merkatuan oreka dagoe
neko (Y,i) puntuen multzoa da.
Marrazkian bi kurbak agertzen dira.
A ebakidura-puntua da, Y Aerrentaren
interesa; diru-merkaA
tuan eta baita ere zerbitzu eta onda

balorea eta i

sunen merkatuan orekan daudeneko egoe
Y

A

ra adieraziz.

Bestalde, ekonomia baten kanpo-oreka agertzen da paaamendu-balantzaren
saldoa zero denean. Bi oreka horietan sartzen diren faktoreen zailtasunagatik gutxitan agertuko dira barne-oreka eta kanpo-oreka aldi berean.
Pagamendu-balantza ondoko magnitudeen menpean dago: Herriaren errentamaila eta interes-tasa, kanpo eta barneko prezioen mailak, monetaren truketasa eta aldebateko transferentziak.
Baldintza hauetan, pagamendu-balantza errenta-mailaren eta intertasa
ren menpean egongo da. Gertaera hau marrazkian ikus daiteke. Kurbaren malda
positiboa da; beraz, (AY) errenta-gahikuntza batek (6i) interes-tasaren ge
hikuntza bat erakarriko du oreka berrager arazteko. Honela, kanpo-kapitalak
(inportazioak) erakarriko ditu. Horregatik BP kurbaren eskuinaldean dauden
puntuek pagamendu-balantzaren defizita adieraziko dute;eta ezkerraldean dau
denek, berriz, superabit bat.

DEFIZITA
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Honela, (a) marrazkian ekonomiaren barne-orekaren A puntua BP kurbaren
ezkerraldean dago; beraz, pagamendu-balantzaren superabita dugu. Aldiz, (b)
marrazkian barne-orekaren A puntua BP kurbaren eskuinaldean dagoelarik, defizit bat adierazten du.

I

(a)

S

(c)

(b)

Azkenik, (c) marrazkian BP kurba IS eta LM kurben ebaki-puntutik igaro
tzen da. Honek zera adierazten digu: ekonomia barne eta kanpo-orekan dagoela
aldi berean.
Esandako guztiarekin bat etorriz pagamendu-balantzaren doikuntz prozesuak aztertuko ditugu, truke finkozko sistema batean nahiz truke malguko sis
tema batean.

Truke finkozko sistema bateko pagamendu-balantzaren doikuntza.

Truke finkozko sistema batean, herriaren atzerriarekiko monetaren truketasak finkaturik datozkigu, nahiz eta Gobernuak alda ditzakeen.
Ondoko marrazkietan ekonomiaren barne-orekako bi kasu agertzen dira. Le
henbizikoan pagamendu-balantzaren superabita dagoenean, eta bigarrena defizi
ta dagoenean.

BA RNE-OREKA
KANPOSUPERABITA DAGOENEAN

BARNE-OREKA
KANPODE FICI TA DA GO EN EAN
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Kanpo-desorekaren aurrean bi soluzio ditugu: erreserben kontura finantzatzea, edo zuzentzea.

Superabiteko kasuan, herriak bere erreserbak handitu egingo ditu, mone
ta-eskariaren igotze bat erakarriz; honek LM kurba eskuinaldera eta BP kurba ezkerraldera bultzatuko ditu, oreka berragertaraziz.

Defizitarekiko barne-orekaren kasuan erreserba-bolumena gutxitu egingo
da, moneta-eskaintza gutxituz; honek LM kurba ezkerraldera eta BP kurba eskuinaldera bultzatuko ditu.

Erreserben kontura egindako desoreka honen finantzaketa doikuntza auto
matiko hutsa da. Horretarako, barne-prezioak aldatzen dira moneta-eskaintza
ren haunditze edo gutxitze baten bidez.

Doikuntzaren prozesua ez da praktikan hain erraza, prezioetatik kanpo
beste magnitude makroekonomikoek ere parte hartzen baitute, hala nola errentak, enplegu-mailak eta produkzioak. Beraz, pagamendu-balantzako desoreken
doikuntza lortzeko erabil daitezkeen politikaekonomikaren neurri batzuk iku
siko ditugu.
Pagamendu-balantzaren defizitaren kasua. Honetan politika ekonomikozko
bi neurri bereiziko ditugu.
- Eskari efektiboaren beherapena.
- Inportazio-eskariaren beherapena.
a) Eskari efektiboaren beherapena.
Ekonomia ireki batean eskari efektiboa zera da: kontsumo eta inbertsioeskari pribatuen batura, gastu publikoa eta kanpo-eskaria (Exportazioak inportazioak).
Beraz, pagamendu-balantzaren defizit baten aurrean eskari efektiboa gu
txitu egin beharko dugu; moneta-murriztapenaren politika baten bidez, adi
bidez, LM kurba ezkerraldera joango da eta horrela oreka bera agertukoda.
Era berean, gastu publikoaren murriztapen batek IS kurba ezkerraldera
bultzatuko luke, defizita zuzenduz.
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Y

a MARRAZKIA

b MARRAZKIA

Hau ez da beti gertatuko BP kurbaren malda LM (a marrazkia) kurbarena
baino handiagoa denean baizik,bestela gastu publikoaren murriztapen batek
defizita handiagotu egingo bailuke.
b) Inportazio-eskariaren beherapena.
Kasu honetan, inportazio-eskaria (beherapen baten bidez) produkzio nazionalaren zerbitzu eta ondasunen eskarirantz bultzatu behar dugu, azken
eskari hau handituz.
Hori truke-tasaren aldaketa batez lor daiteke: hau da, moneta nazionalaren desbalioztapen baten bidez. Honek zerbitzu eta merkantzien merkatze
bat erakarriko du.
Beraz, kanpoko merkatuetan merkeagoak diren ondasunek eskari handiago
bat izango dute, eta exportazioak ugaldu egingo dira. Bide batez, kanpoko
ondasun eta zerbitzuak garestiagotu egingo dira barneko merkatuan noski,
eta orduan merkatu honetan bertako gauzak kontsumituko dira.
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Barneko oreka-puntua (A puntua) desbalioztapenarekin aldatzen ez dela
onartzen baldin badugu (hots, IS eta LM kurbek iraun egiten dutela), BP kur
ba eskuinerantz joango da kanpo-oreka lortu nahirik.

Beste horrenbeste lor daiteke inportazioak urrituz; horrekin batera ex
portazioak laguntzeko zergarinketa bat egin daiteke, edo subentzionatu.

Halaz ere hemen, lehen bezala, BP eta LM kurben maldek badute zerikusi
rik. Esandakoa egia gerta dadin BP kurbaren maldak LM-rena baino txikiagoa
izan behar du (irudian bezala). Bestela, defizita oraindik handiagoa egingo

da, errealitatean truke-tasaren beherapenak eta arantzelen garestitzeak IS
eta LM kurbak eskuinerantz eramaten bait dituzte.

Beraz, BP kurbaren malda LM-rena baino handiagoa bada, esandako erabakiez (desbalioztapena eta arantzelen gorapena) gainera barneko eskaria behe
ratzeko bideak jartzen dira (IS eta LM kurben desplazamenduak dauseztatuz).

2 2 .- Pagamendu-balantzen superabita dagoeneko kasua. Kasu honetan hartu behar diren politika ekonomiakozko neurriak berdinak izango dira, baina
kontrako norantzan. Honexegatik,ez ditugu berraipatuko.

Aldaketa fluktuatzaileko sistema baten pagamendu-balantzaren doikuntza.
Ikusten ari garen teoriaren arauera, aldaketa fluktuatzaileko sistema
batean kanpo-oreka beti izango da, eta BP, IS eta LM lerroek puntu berdin
batean guruztatzen dute elkar: Apuntuan. Honela, BP lerroa ezkerraldera (defizita) bultzatzen duen mugimendurik baldin badago, merkatu internazionalean
monetaren desbalioztapen bat izango litzateke,eta ondorioz oreka berreskuratuko genuke. Superabit bat izango balitz, aldiz, monetaren birbalioztapen
automatikoa izango litzateke eta berriro orekagunea eskuratuko genuke.

173

15. Ikasgaia: NAZIOARTEKO MERKATARITZA

- FORMULAZIO TEORIKOAK
- BABES ARANTZELARIOA.
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12 - Sarrera.

Nazioarteko merkataritzaren teoria, elkarri produktuak saltzen dizkio
ten herriek dituzten funtsezko harremanak azaltzen saiatzen da. Beraz, nazioarteko merkataritzaren ereduak ondoko funtsezko galderei nolabait erantzun bat eman beharko lieke:
- Zer ondasun-motak hartzen dute parte nazioarteko merkataritzan?.
- Zergatik dauzka herri batek merkatal harremanak beste batekin?.
- Zein da herri baten elkar-truke komertzialaren bolumena, eta zein
baldintzatan egiten da elkar-truke hori (elkar-trukearen erlazio
erreala)?.
- Garapen-prozesuek, arantzelen sortzeek, faktore produktiboen aldake
tek eta abarrek zer neurritan eta nola aldaerazten dituzte elkartru
ke komertzialaren bolumena eta elkartrukearen erlazio erreala?.

2 a .- Kostu konparatiboen teoria.

Adam Smith-ek, lan-zatiketaren funtsezko printzipioaz baliatuz, zera
esan zuen: Herri batek, hobekien prestaturik dagoen edo dadukan merkantzien
produkzioan espezializatzen bada nazioarteko mailan merkantzi horiekin edukiko duen elkartruke komertzialean abantaila absolutua lortuko du. Beste hi
tzez esana, nazioarteko elkartrukea merkantzien produkzioaren kostuetako di
ferentzia absolutuetan oinarrituko litzateke.
Halaz ere, herri batek merkantzia desberdinen produkzioan abantaila ab
solutuak baditu lehen esandakoak ez du balio nazioarteko merkataritza azaltzeko. Honetan, David Ricardo-k sortutako abantaila konparatiboaren printzi
pioa kontutan hartu behar dugu. Honek zera dio: Espezializazioa eta elkartrukea ez datoz iharduera baten eraginkortasunen konparaziotik, iharduera
desberdinen abantaila erlatiboen konparaziotik baizik.
Ricardo-ren teorian, produkzio-faktore bakarra lana da. Beraz,
merkantziaren produkzioan behar denlan-kantitateak azalduko dizkigu produkzioa eta balioa.
Suposa ditzagun I eta II izeneko bi herri, 1 eta 2 merkantzia desberdi
nak produzituz, d eta
proportzioetan lana erabiliz lehenbiziko (I) herria
ren merkantzientzat, eta
eta
bigarren (II) herriaren merkantzientzat.

Bi herriek produzi dezaketen maximoa 1.marrazkian dauden

AB

eta

CD

zuze

nek ematen digute.

r

0

8

D

2

1. MARRAZRIA

Herri bakoitzak duen lan guztia 1 ondasunaren produkziorako erabiklen
badu, lehenbiziko herriak merkantzia gehiago produzituko luke, 0A>OC baita.
Aldiz, bi herriek bigarren ondasuna produzituko balute, (II) herriak (I) herriak baino gehiago produzituko luke, OA:>OB baita. Dakusagunez, I herriak 1
merkantziaren produkzioan abantaila absolutua dauka eta II herriak, berriz,
2 merkantziaren produkzioan. Beraz, I eta II herriek 1 eta 2 merkantziak tru
katuko dizkiote elkarri.
2.marrazkiak erakusten duen egoera desberdina da. Honeetan, II herriak
abantaila absolutua daduka 1 eta 2 ondasunen produkzioan.

D
2. MA RRAZ KIA

A puntutik CO-rekiko zuzen paralelo bat marrazten badugu, II herriak 1
artikuluko OA kantitatea bakarrik produzituko du; hau da, 2 artikuluko OA'
kantitatea produzituko du, 0A I > OB izanik. Baina 2 artikuluaren produkzioan
erabilitako baliabide batzuk kentzen baditu OB produkzioa lortu arte, orduan
1 artikuluko OB' kantitatea bakarrik produzitu ahal izango du, OA baino gutxiago izanik. Beraz, batetik I herriak 1 artikuluaren produkzioan abantaila
konparatiboa daduka eta bestetik II herriak 2 artikuluaren produkzioan. Hone
la, zera ikusten da: Herri bakoitza kostu erlatibo gutxiagoko artikuluaren
produkzioan espezializatzen bada bi herriek abantaila aterako dute kostu kon
paratiboak desberdinak diren neurrian.
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David Ricardo-ren teoriak bi herriren arteko elkartrukea zein mugaren
artean gerta daitekeen erakusten digu. Bestalde, John Stuart Mill-ek sortu
tako "nazioarteko balioen teoria edo elkarrekiko eskariaren legea"-k elkartrukea gertatuko den tasa emango digu: truke-erlazio hori bi herrien eskarien arteko erlazioaren menpean egongo da. Truke-tasak zera adierazten du:
Herri hornitzaileak produzitutako 1 ondasunaren kantitatea beste herriak produzitutako 2 ondasunaren kantitatearen truke.

Teoria hau Marshall-Edgeworth-en elkarrekiko eskari edo eskaintzaren
kurben bidez ikus daiteke, grafikoki, 3.marrazkian.

13
/

0 A

3. MARRAZKIA

A'OA kurbak II herriaren produktuarekiko I herriaren eskaria erakusten
digu. B'OB kurbak, berriz, I herriak eskaintzen duen produktuarekiko II herriaren eskaria erakusten digu.
' dela eta, OA
Kontsidera dezagun elkartrukearen erlazioaren balioa
kurbaren R puntua eta OB kurbaren S puntua puntu adierazgarriak izanik, es
kari guztiak burutuak izan direla. Honela, marrazkian dakusagunez, II herria
ren 1 merkantziako SZ eskaria eta merkantzia berberetik I herriak egiten
duen OV eskaintza desberdinak dira: hots, OV>SZ; eta, beraz, I herriarekiko
gehiegizko eskaintza dago. Alderantziz, 2 merkantziarekiko gehiegizko eskaria ere ikus daiteke, VR>OZ baita. Beraz, 1 merkantziaren nazioarteko prezioa jaitsi egingo da, eta 2 merkantziarena igo egingo da, elkartrukearen
erlazioak ezkerrerantz (hots, E orekaguneraino)mugituz .
^

2

Ekonomista batzuren aldetik lan-kostuak kostu errealen bidez ordezkatze
ko egindako saiouHarbelerek gainditu zuen, aukera-kostua definituz. Honek ze
ra dio: Produktu baten balioa honen produkzioz egiteko beste produktu bazter
tu baten kantitatea dela.

Harbelek, beraz, kostu konparatiboen teoriari bultzada berri bat eman
dio eta abantail nabariak agertzen dira bere teorian. Honela, balio-lan teo
ria ez du inon aipatzen, produkzio-faktore batzuk batera hartzen uzten du
eta nazioarteko merkataritzan lortutako mozkinen kalkulabidea errazten du.

Produkzio-faktore erabilgarri guztiak erabiliz produzi daitezkeen 1 eta
2 ondasunen konbinazio posible guztiak produkzio posibleen kurba-mugaren gai
nean (edo AB ordezkatze-kurban)aurkitzen dira. AB kurba hori jatorriarekiko
ahurra da, 4.marrazkian dakusagunez.
AB kurbaren tangentearen isuriak, kurba honen edozein puntutan, zera
adierazten du: 1-en produkzioaren txandako kostua 2-ren terminoetan edo baz
tertu behar diren 1-en unitateen zenbakia 2-ren unitate bat lortzeko.
Nazioarteko merkataritzarik ez badago, eta kontsideratzen dugun herria
rentzat AB kurbarekiko tangentea den MM' kontsumo-kurba indiferentzi kurba
baldin bada, K ukidura-puntuak zera adierazten du: orekagunea; hau da, komu
nitate nazionalak kontsumitzen eta produzitzen dituen 1-eko Od unitateak eta
2-ko Oc unitateak.
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PP' indiferentzi kurbari eta AB ordezkapen-kurbekiko tangentea den FF'
zuzenaren maldak adierazten duen elkartrukearen erlazioaren bidez, nazioarte
ko elkartruke bat gertatzen bada, ondoan definitzen den egoera berri bat ager
tzen zaigu: Produkzioa G puntuari dagokio, hau da, 1 artikuluko Og eta 2 artikuluko Oe; kontsumoa H puntuari dagokio, 1-en Oh eta 2-ren Of, eta beraz,
1-en gh inportazioa eta 2-ren fe exportazioa.

3 2 .- Heckscher-Ohlin-en Teoria.

Kostu konparatiboen teoria klasikoak ez digu esaten bi herrien arteko
kostu konparatiboen diferentziaren zergatia zein den, eta horrezaz gainera ez
dator bat produkzio-faktoreen eta produktuen prezioen teoriarekin. Hain zuzen
ere, Heckscher-ek sortutako eta Ohlin-ek garatutako teoriak bi herriren arteko
produkzio-raktore desberdinen urritasun edo oparotasun erlatiboaren bidez azal
du nahi du nazioarteko elkartrukea.

Heckscher-Ohlin-en teoriaren arabera, herri batek faktore oparoenak behar
dituzten produktuak exportatuko ditu eta, aldiz, faktore urrienak behar dituz
ten produktuak inportatuko. Hau da: Herri bat guztiz egokitua dago oparotasunean dauzkan faktoreak behar dituzten produkzioetarako. Eta, beraz, nazioarte
ko elkartrukeak zeharbidez

faktore ugarietatik beste arraroagoetara eraman-

go gaitu.
Suposa ditzagun 1 eta 2 bi ondasun, lehenbizikoa "lurrez oparoa" eta bi
garrena "lanez oparoa" izanik. Suposa dezagun, era berean l herri batek lur uga
ri duela eta beste batek lan ugari: hau da, lehenbizikoan lanarekiko lurraren
erlazio orokorra handiagoa da, eta faktore bakoitzak kalitate bera du bi herriotan. Zirkunstantzia hauetan, lur ugari duen herriak lurrezko erabilera
oparoa duen 1 ondasuna exportatuko du, eta eskulan ugaria duen herriak lanez
oparoa den 2 ondasuna exportatuko du. Lehenbiziko herriak lur-faktorea era
oparoan erabiltzen duen ondasunaren produkzioan abantaila konparatiboa eukiko
du lurra erlatiboki merkea delako. Beste herriak, berriz, lan-faktorea modu
oparoan produzitzen duen ondasunaren produkzioan abantaila konparatiboa eduki
ko du, lana erlatiboki merkea delako.
Nolabait, Nazioarteko merkataritzak produkzio-faktoreak baino mugikorta
sun handiagokoak diren produktuak mugi eraziko ditu, lehenbizikoak bere tokian utziz. Halaz ere, produktuen mugikortasunak faktoreen eskari bat sorrerazten du oparotasunean dauden tokian.

Mugikorrak diren faktoreak prezio handiagoko tokietara joango dira eta,
honela, produkzio-faktoreen prezioen berdintasunerako joera gertatuko da.

Estatu Batuetako merkataritzaren egiturari buruz W. Leontief-ek egindako lanaz nazioarteko ezpezializazioaren analisiak bultzada berri bat jaso
du.

Erlazio interindustrialen teknikaz baliatuz, Leontief-ek zera frogatu
zuen: Estatu Batuek exportatzen dituzten ondasunak lanaz aberatsagoak dira
erlatiboki kapitalaz baino. Hau da, Estatu Batuek nazioarteko merkataritzan
parte hartzen dute beren kapitala ekonomizatzeko eta bere lanaren soberakina
erabiltzeko.
Honela, jende askok alderatzizkoa pentsatzen zuela eta, Heekscher-Ohlinen teoriari uko egin zitzaion, nahiz eta berak esaten zuena ekonomilari askok
a priori onartua bazuten ere. Horregatik Leontief-en teoriari Leontief-en para
doxa esaten zitzaion. Aurrerantzean Paradoxa azaltzeko edo gezurtatzeko sortu
zen literaturak nazioarteko merkataritzaren ezaguera praktiko eta teorikoari
asko lagundu zion.
Nazioarteko espezializazioaren teoria, ingeles klasikoek elaboratu zuten
hasiera batean era berezi batez, eta berrikitan berritua izan da oraingo ekonomilarien eskutik; sakondu eta zabaldurik gertatu beharda, orain,errealitatearen
alde dinamikoagoak kontutan hartuz. Thomas Balogh-ek esandakoarekin bat etorriz, "Nazioarteko merkataritzaren teoria bere giza ohiturez eta garapenez di
ferentziatzen diren gizarteen elkarrekintzaren analisia da.
Nazioarteko merkataritzak ekonomiek denboran zehar izandako garapen des
berdinetako egoerak agerian jartzen ditu: produktu berriek eta beharriz •an be
rriek indiferentzi kurbak suntsitzen dituzte; gizarte-planek dituzten beharrizan osagarri eta desberdinek eta, azkenik, beharrizan horien desjarraitasunek ez dute uzten abstrakzioaren bidez ez eta hipotesi xinpleen bidez kontsumatzaileen jokabide orokorraz ezertxo ere esaten".

4 2 .- Truke askea eta protekzionismoa.
Nazioarteko merkataritzaren historian, gauza bat argi samar ikus daiteke:
merkataritza hori gutxitan izan dela Gobernuaren politikarekiko independentea.
Era honetan, truke askeak eta protekzionismoak kontrako jarrerak agertzen dituzte muga politikoei zentzu ekonomiko bat emateko orduan, batek zentzu hori
ukatuz eta besteak baieztatuz.
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Truke askearen doktrina fisiokratek sortu zuten, ingeles klasikoek gor
puztu eta XIX.mendeko liberalismoaren eta XX.mendeko neoliberalismoaren par
te nagusi bat da. Doktrina protekzionista, berriz, merkantilistek sortu zuten XIX.mendean; Alemaniako Federiko List-ek, Amerikako Carey eta Pattenek
eta Frantziako Cawes eta Brocard-ek zabaldu dute.

Truke askearen argumentuak honako hauek dira:

a) Truke askeak produkzio-banaketa bat uzten du kostu konparatiboen legearen
arabera, eta herri guztientzako ezpezializazio nazional erosoa agerretazten du.

b) Truke askeak lehiaketaren garapena errazten du eta berritzearen izpiritua
ri eusten dio Onti hau produktugile nazionalen artean nahiz herri desber
dinetakoen artean gerta eraziz.

c) Truke askeak merkatuaren zabaltze bat uzten du, masazko produkzioaren garapena darama berekin eta azken honi loturik doazkion abantailak agertzen
ditu.

Protekzionismoaren Tesiak argudio desberdinak erabilten ditu eta bere
eztabaidan azaltzendirengauza nabarmenetarikoen artean ikuspegi nazionala eta
ikuspegi politikoa puntu garrantzitsuenak bezala kontsideratzea da. Haberler
jarraituz, bi argumentu-mota bereiz daitezke: batetik ekonomiatik at diren
argumentuak, boterearen eta justiziaren kontsiderazioak sartuz; eta bestetik
argumentu ekonomikoak, bereziki errentaren maximizazioa azpimarratuz.
Lehenbizikoen artean ondokoak aipa ditzakegu:
a) Herri batek, segurtasun nazionaleko arrazoiengatik, ezarri eta gorde egin
behar ditu bere lurraldeentzat gerra batean beharko lituzkeen produkzioak,
bere independentzia eta hornidurak mantentzeko. Gaur egun, buka daitezkeen
baliabide naturalak ere esandako gauza horien barnean sartu ohi dira.
b) Protekzionismoak bizitze-maila hobeago bat sortu behar du,eta alokairu-mai
la handi bat bizitze-maila txikiago bateko herriek egiten duten lehiaketa
komertzialaren aurka. Era honetako ekintzen artean sor dezakegu 1912. urtean autore amerikanoek sor erazi zuten "arantzel konpentsatzaile" delakoa
ere. Beste batzutan, babesak iharduera batzuk edo klase sozial batzuk babestu nahi ditu, Frantzian nekazaritzekin edo artisauekin gertatzen den be
zala, egonkortasun sozialeko arrazoiengatik batez ere.

Protekzionismoaren tesiaren argumentu ekonomikoak garapen ekonomikoaren
idean finkatzen dira, eta bi motatakoak izan daitezke:

a) Epe luzerako argumentuak:XVIII.mendearen azkenaldian batez ere Alexander
Hamilton-ek sortutakoa eta F. List-ek defendatukoa da . jaioberriak diren
industriez edo hezikeketaren babesaz esandakoa da ezagunena.

Gizarteek, industri maila konplexuak lortu arte jaiotzen ari diren indus
trientzat babes bat behar dute, autonomia eduki arte.

Bestalde, herri batek produktu bukatuentzat arantzel handiak jartzen badi
tu atzerriko enpresa batzuk beharturik aurkituko dira estatu horretan enpresaordeak edo eratxekiak jartzera, merkatu horretaz jabetzeko; beraz,
hemen dago beste argumentua: mota horretako ekintz&c kapitala ekar erazten
dute.
b) Epe motzerako argumentuak.
Keynes-ek sortutako argumentua enplegu-mailal~tzekoezagunenetarilmada.
Sistema ekonomikoak enplegu beteranzko joerarik ez duela eta, subentzioen
bidez exportazioak handitzen badira ) edo babesaren bidez inportazioak gutxi
tzen l enplegu-maila igo egingo da. Babesaren handitzea, monetal errenta nazionalaren igoera bat bultzatuz, beste herrien kaltean gertatuko da.
Beste batzutan elkartrukearen erlazioa hobegotzen dela esaten da produkzio
nazionala babestuko duen arantzela ezartzen denean. Tarifa horren bidez,
baldintza egokietan, inportazioko prezioak txikiagoak izango dira atzerriak
arantzel-eskubideak ordainduko dituelako, edo gutxienez horien zati handi
bat.

5.marrazkiak Marshall-en OA eta OB eskaintza-kurbak erakusten dizkigu. Bi
kurba horiek P orekagunean ebakitzen dute elkar eta I eta II herriei dagozkie,
OT elkartrukearen erlazioa izanik.
I herritik datozen 1 produktuei II herriak tarifa bat ezartzen die. Hori
OB' eskaintza-kurba berri baten bidez ikus daiteke. Honela, 1 artikuluaren OL
kantitatearentzat ) II herria 2 artikuluko kantitate askoz txikiagoa egongo da
eskaintzeko prest (LM, LN-ren ordez).
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Eskaintza-kurba OB-tik OB'-ra aldatzen bada, P' izango da orekagune be
rria, elkartrukearen erlazioa OP-tik OP-ra mugituz II herriaren alde.

Soil-soilik, I herriaren eskaintza-kurba bere prezio-aldaketen arloan
guztiz elastikoa balitz ( eta, beraz, OB eta OT bat eginez) II herriari ezi
na izango litzaioke bere elkartrukeko erlazioa tarifa baten gainezartzearen
bidez hobetzea.

Halaz ere, II herriak bere elkartrukeko erlazioa hobetu baldin badezake gauza bera egin dezake I herriak ere; eta, beraz, elkartrukea hobetzea
errepresaliak egiten ez badira egin daiteke soilik, kasu honetan merkatari
tza gutxitu egingo bait litzateke.

Babesaren aldeko beste argumentuak salbuespenetako kasuak konpontzeko
erabiltzen dira. Hau da, neurri hauek hartzen dituzten herrien aurkako errepresaliak bezala edo antidumping eskubideak edo pagamendu-balantzaren krisiei
aurre egiteko erabiltzen diren eskubideak edo produkzio nazionalaren sektore
baten zailtasunak konpontzeko.
1

B T

5• MARRAZ KIA

Truke askearen eta protekzionismoaren arteko eztabaidatik ondorio orokor
batzuk atera ditzakegu.
Hasteko, hobe da herri guztientzat nolabaiteko nazioarteko merkataritzaren bolumen bat edukitzea ezertxo ere ez edukitzea baino. Nahiz eta Ricardotik hasita Harberler-ganaino errore eta huts logikoak agertu direnInazioarteko
elkartrukeak irabazi ekonomikoa erakartzen du, potentzialki bederen, horretan
parte hartuko duten herri guztientzat, P.A. Samuelson-ek mostratu duenez.
Bestetik, aduanetako tarifak ez dira txarrak aldi berean herri guztientzat.
Tibor Scitovsku-k dionez, arantzel batek estatu baten ongitasuna hobetzen du
atzerriko eskariaren elastikotasuna bat edo bat baino gutxiagokoa denean; ongi
tasun hori ziur aski hobeagotuko da elastikotasuna bat baino handiagokoa denean,
eta elastikotasuna handitzen den neurrian probabilitatea gutxitu egingo da.
Askenik, protekzionismoa honako kasuetan justifika daiteke: Herri baten
egitura ekonomikoaren bereizgarriengatik, bere garapenaren beharrizanengatik
eta bere pagamengiu-balantzaren zalantzengatik.

5 2 .- Aduana-eskubideak.
Estatuak elkartruke komertzialetan eskuhartzea aspaldidaniko kontua da;
arantzela atzerritar lehiaketa gutxitzeko eta iharduera produktiboaren bide
ratzeko tresna egokitzat hartua izan da, produktuen prezioen gainean ezarri
tako zeharkako ekintzaren bidez.

Aduana-eskubideak edo arantzelak kanpotik datozten-merkantziei Estatuak
ezartzen dizkien zergak dira; zerga horiek ekonomia babesteko edo helburu fiskal batekin ezar daitezke.

Aduana-eskubideak espezifikoak edo "ad valorem" izan daitezke. Lehenbizikoak produktu-unitateari dagozkio, arantzelaren sailean deskribatzen diren
bezala; baina, iruzurrak desagertuarazten badituzte ere, zehaztasun handiak
eskatzen dituzte, artikuluen prezioekiko oso zurrunak izanik.
"Ad valorem" eskubideak produktu inportatuen balioaren gain ezarritako
portzentaiak dira. Produktu bakoitzarentzako portzentaia egin behar diren
adierazpenen bidez kalkulatzen da, eta horregatik iruzurra agertzea errazago
da. Halaz ere, prezioekiko zalutasun handikoak dira.
Aduanako arantzel bat eskubide-autonomiaren printzipioa jarraituz ala
hitzarmenaren bidez ezar daiteke. Eskubideen autonomiaren printzipioa jarrai
tuz, herriak libreki ezartzen du arantzela eta libreki aldatzen. Printzipio
hau babesaldietako berezia da: berekin errepresaliak daramatza, iniziatibara
ko askatasuna mugatuz. Arantzel autonomoarekiko herriek negoziaziorako posibilitate bat gorde nahi dutelarik, tarifa askotariko sistema ezartzen dute.
Alderantziz: hitzarmeneko arantzela nazioarteko negoziazio baten emaitza
da eta, beraz, ezin da libreki aldatu nazioarteko hitzarmen horrek zutik irau
ten duen artean. Akordio horiek "nazio faboratuenaren klausula" eduki ohi dute, zeinaren bitartez hirugarren herriei egiten zaizkien abantailak kontratukideek berehalaxe berengana ditzaketen, honela tratu berdineko printzipioaedo
ez-bereizkeriaren printzipioa beteaz.
Aduanetako errejimenetan bost puntu nagusi azpimarra ditzakegu:
a) Trantsiturako eskubideen errejimena. Honek, herrian zehar igarotzen diren
merkantziak zamapetzen ditu; normalean txikiak dira eta helburu fiskalaz
ezartzen dira.
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b) Gordailu-errejimena: honen bidez merkantziek ez dute ezkubiderik ordaintzen, berrexportatzeko inportatuak izan badira. Beraz, frankiziak sartzen
dira.

c) Aldizkako onarpenezko errejimena: Aduanetako eskubideak ez dira ordaintzen,
produktu horiek bertako industriak transformatu behar bait ditu gero berrex
portatzeko.

d) "Drawback" errejimena: kanpotik datozen lehengaien eskubideak kobratu egiten dira; eta, produktu bukatua exportatzen denean, itzuli egiten dira lehen kobratutakoak.

e) Mugaz kanpoko errejimena: hau da, zonalde frankoak. Honen bidez iharduera
ekonomiko, komertzial eta industrialak garatzen dira, aduanetako zamarik
ez baitago.

I
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16. Ikasgaia:
- INBERTSIOA
- INBERTSIOAREN BIDERKATZAILEA
- AZELERAZIOAREN PRINTZIPIOA

186

INBERTSIOA.

Zientzia ekonomikoaren zailtasun handienetariko bat berari dagokion ter
minologia zehatz baten erabileran datza; honela,hitz batek zentzu desberdinak
eduki ditzake autore edo textu batetik bestera. Kapital hitza esandakoaren
adibide bat da, eta inbertsio hitza beste bat.

Inbertsio hitzaren subjektibotasuna argi dago; Pack irakasle alemanak,
adibidez, 194 orrialdetako liburu batean inbertsio kontzeptua aztertzen du
soil-soilik.

Era orokor batean, inbertitzea ondasun konkretuak erostea da: hau da, gaur
ko kostu bat ordaintzea etorkizunean sarrera batzuk lortzeko itxaropenarekin.
Beraz, aldiuneko gauza ziur eta berehalako baten ordez denboran zehar banatutako mozkin-igurikapenak onartzen dira.

Enpresaren ekonomiari inbertsio-motak eta inbertsiorako erabakierak dagoz
kio; guk, berriz, teoria ekonomiko orokorrari dagozkion gaiak ukituko ditugu.

Teoria ekonomikoan inbertsioa, errenta, aurrezkia eta kontsumoa elkarri

oso lotuak daude. Beraz, inbertsioaren ikasketak aldagai makroekonomiko guzti
hauek jarriko dizkigu harremanetan.
Bestalde, aurrerago ikusiko dugun inbertsioaren efektu bidarkatzailearen
azalpenak orekaren errenta-maila batetik hastea suposatzen du; honela ikusi
ahal izango dugu nola eta zer neurritan erakartzen duen inbertsio-igoera bat,
oreka-maila ere aldatuz.
Beraz, hemen egingo dugun lehenbiziko gauza errentaren oreka-maila kalku
latzea izango da; honek errentaren fluxu zirkularraren analisiaz hastera behartuko gaitu.
Errentaren fluxu zirkularra zera da: Herri bateko famili ekonomien eta
produkzio-unitathen,hau da, enpresen ekonomien arteko ordainketen korrontea,
eta baita ere alderantziz.
Horrela, famili ekonomiek egiten duten lanarengatik enpresek ordaindu
egiten dute; gero, famili ekonomiek, ondasun eta zerbitzuak erosterakoan ordaintzen dutenaren bidez enpresek beren sarrerak berreskuratzea lortzen dute.

Ondoko eskeman, errentaren fluxu zirkularra adierazten zaigu non

enpresak

sarrera

irteerak

irteerak

sarrerak

famili

ekonomiak

"famili ekonomiak/enpresak" fluxu zirkularrean, sarrera eta irteera batzuk
gertatzen dira. Sarrerek zirkuituaren errenta handituko dute, inbertsioak (I),
exportazioak (X) eta Gobernuaren gastuak izanik; aldiz irteerak fluxu zirkula
rraren errenta gutxituko dute, aurrezkia (S), inportazioak (M) eta sektore pu
blikoaren sarrerak eta zergak (T) osatzen dutelarik.
Halaz ere, sektore publikorik gabeko ekonomia itxiaren eredu bat kontsideratuko dugu eta beranduxeago zabaldu egingo dugu hori sektore publikoa sartuz, eta beraz ekonomia irekiaren kasua kontsideratuz.
Beraz, errentaren fluxu zirkularrean inbertsioak (sarrerak) eta aurrezkia
(irteera) kontutan hartuko ditugu.
Baldintza hauen funtziopean, eskari efektiboa eta sistemaren (E) gastu
osoa berdinak izango dira. Gastu osoa, zerbitzu eta ondasunen (C) kontsumatzai
leek gehi inbertsioa osatuko dute, hau da:
E=C+I Gainera, errentaren oreka kalkulatzeko zera suposatuko dugu: Erren
taren fluxu zirkularraren barnetik datorren guztia (irteerak) errentaren funtziopean dagoela eta kanpotik sartzen den guztia (sarrerak) ez dagoelaerrenta
ren menpe. Kontsumoari dagokionez, errentaren funtziopean egongo da.
Beraz, gure eredu ekonomikoarentzat zera edukiko dugu: S=S(Y) eta C=C(Y),
marrazkian dagoen lerro batek(zuzen bat kontsideratzen dugu. ) (E) eskari efek
tiboaren balio desberdinetarako errenta-maila desberdinak harremanetan jartzen
ditu.
Zuzen horrek ordenatu-ardatza mozten du, nahiz eta errentarik ez izan gas
tu bat izango bait litzateke.
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E

E
Inbertsioa abzisa-ardatzararekiko zuzen paralelo batek emana dator, ez
baita errentaren funtzioa. Bestalde, errenta igoten den neurrian aurrezkia
ere igon egiten da.

Errenta-maila eta eskari efektiboa berdinak izango direnean, Y E oreka
ren errenta agertuko zaigu. Horretarako, eta grafikoki ikus dadin, 452-ko
zuzena jatorritik marraztu dugu. Honela, orekako errentarako zera beteko da:
fluxu zirkularraren irteeren bolumena eta sarreren bolumena berdinak izango
dira: hots, eta gure kasuan, inbertsioa eta aurrezkia berdinak dira.

Aurrezkiak bere baitan dauka bai famili ekonomien aurrezkia eta baita
enpresena ere.

Sektore publikoarekiko ekonomia ireki batean, eskari efektiboa honela
emango zaigu:
E=C+I+G+X-M. Eskari efektiboa eta errenta berdinak izango diren puntuan erren
taren oreka ere agertuko zaigu, eta gainera I+X+G=S+M+T ekuazioa beteko zaigu.
Azkenik, inbertsioaren biderkatzailearen kontzeptuarekin sartu baino lehen, aurrerantzean erabiliko ditugun ondoko definizioak emango ditugu: kontsu
moa, aurrezkia, inportazioak eta zergak, errentaren menpean daudelarik.
C=C(Y), S=S(Y), M=M(Y) eta T=T(Y) zera edukiko dugu: C'(Y) = dC/dY. Honek, kontsumoan erabiltzen den errentaren azken unitatearenparteaadierazten
digu, c deituriko kontsumorako joera marginala deritzaiona.
S'(Y)=dS/dY. Honek, aurrezkian erabiltzmden errentaren azken unitatearen
partea adierazten digu, s deituriko aurrezkirako joera marginala deritzaiona.

M"(Y)=dM/dY. Honek, inportazioanerabiltzenden errentaren azken unita
tearen partea adierazten digu, m deituriko inportaziorako joera marginala
deritzaiona.

T'(Y)=dT/dY. Honek, zergetanerabiltzen den errentaren azken unitatearen partea adierazten digu, t deituriko inportazioetarako joera marginala
deritzaiona.

Beraz, zera bete beharko zaigu: c+s+m+t = 1; eta ekonomia itxi batetan
(hau da, sektore publikorik gabekoan) zera edukiko dugu: c+s=1.
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INBERTSIOAREN BIDERKATZAILEA.

Ikuspegi orokor batetik begiratuz, biderkatzailea zera da: Biderkatzailea R.F. Kahn ekonomilari ingelesak sortu zuen kontzeptu bat da.. Enplegu-bider
katzaile bat da eta, horren bidez,kapital-ondasuneko industrietan enplegua
igoten zenean enplegu-maila zer neurritan igoten zen adierazten zitzaigun.

Guk, berriz, Keynes-ek sortutako inbertsioaren bidertzaileaz hitzegingo
dugu. Biderkatzaile hau K koefiziente batez adierazten da, eta inbertsioa
igoten denean lortutako errentaren handitzea ematen digu. Definizio honekeko
nomia itxi batentzat balio du: hau da sektore publikorik gabekoarentzat; bal
dintza hauetan, inportazio nahiz exportaziorik nahiz sektore publikoarengas
turik ez dagoenez, orekaguneko errenta honela etorriko zaigu emana: Y=C+I.
Eta hortik zera ateratzen dugu:

= AC + AI, eta biderkatzailearen definizioarekin bat etorriz, zera

edukiko dugu:

, eta beraz

K =

K =

1

pc
6Y

AY -Qc

Baina C/Y balioa c kontsumorako joera marginala da, eta beraz biderkatzailearen adierazpena zera izango da:

k-

1
1 - c

Beraz, kontsumo-gastuak handiagoak izango diren neurrian biderkatzailea
ere handiagoa izango da. Bestalde, horretaz gainera beste hau ere badakigu:
c+s=1; eta, beraz, biderkatzailea honela emango zaigu:
k= 1 , hau da, aurrezkirako joera marginalak emango digu.
s

Ikusi berria dugunez, inbertsio-gehikuntza bat edo inbertsioaren handitze
bat errenta monetariozko handitze bat bihurtzen dira; (hau da, alokairu eta
mozkin). Errenta hauek partez kontsumorako gastutan erabiliko dira; honek zerbitzu eta ondasunen produkzio handiagoa erakarriko digu, eta honela elkarren
segidan. Beste hitzez esateko, iharduera ekonomikoa aurrera bultzatzen dituzten batabestearen atzetiko n uhinak" gertatzen dira, hala ere prozesuaren area
gotasuna edo intentsitatea kontsumoan erabiltzen diren errentaren gehikuntza
zatiaren menpean egongo da, eta intentsitate hori kontsumorako joera marginalak emango digu.

Beste hitzez esanik, biderkatzaile estatiko batek denboran zehar eginda_
ko kontsumo-gastuak kontutan hartzen ez dituenez, eta inbertsioaren gehitze
batek berehala ekartzen ez duenez errentaren gehitze osoa,biderkatzaile dinamiko bat ikasi beharrean gertatuko gara. Honela, "doikuntza-arod i edo'`bider
kaketa-aroa" izango da inbertsio gehigarriak behar duen denbora, errenta mai
lan bere efektu zuzen eta zeharkakoak ager daitezen. (C) kontsumorako joera
marginal ezagun eta konstante batentzat, eta errentaren hedakuntza-aro zehatz
batentzat,AI gehigarrizko inbertsioaren efektua nazio-errentaren gain jaitsi
egiten da gero eta gehiago, eta zeroranzko joera du. (AY) errenta metatzearen gehitze osoa ondoko expresioak emango dugu:
), l+c+c 2 +c 3 +

AY=L,I(1+c+c 2 +c 3+

seriearen batuketa eta

1

berdin

1-c
dira, beraz Q Y=LI/1-c, hots, biderkatzaile dinamikoarekin nahiz biderkatzai
le estatikoarekin emaitza berbera lortzen da, baina lehenbizikoak abantaila
etorkizunezko denbora-aroetan zehar du:errentaren gain inbertsioaren gehitze bat
ematea.
Era berean, aldian aldiko inbertsio gehigarriak kontutan hartu behar lukeen biderkatzaile-eredu bat kontsidera genezake. Hori egingo bagenu, aro bakoitzeko errentak sor erazten dituen efektu berri batzuk agertuko lirateke,
eta lehengo inbertsioetan erantsirik gertatuko litzaizkiguke.
Sektore publikorik gabeko ekonomia irekiaren eredu bat kontutan hartuko
bagenu, orekako errenta ondoko adierazpenak emango liguke:
1 c , nahiz
eta kasu honetan: c+s+m=d. Beraz, biderkatzailearen adierazpena honelakoa izan
go litzateke:
Y=C+I+X-M, eta biderkatzailea hau izango litzateke: k -

k -

1
s+m

,

m inportaziorako joera marginala

izanik.

Azkenik, sektore publikodun ekonomia ireki batean, biderkatzailea honako
hau izango litzateke:
k -

1
s+m+t

, t zergekiko joera marginala izanik.

Biderkatzailearen printzipioak oso garrantzi handiko gertaera ekonomikoa
azpimarratzen du:Errenta osoaren gain gehigarrizko inbertsio baten zeharkako
efektuak, hasierako inbertsioa baino kantitate handiago batez gehitzen delarik.
Hala ere, egoera konkretu batean erabiltzerakoan zenbait mugapen agertzen da,
hala nola:
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a) Analisia termino monetariotan egiten da, eta gehigarrizko moneta-inbertsio
batek gehitze bat erakartzen du moneta-errenta osoan. Baina errenta errealaren hazkunderik izan den ala ez jakiteko, produkzio osoaren nahiz produk
zio-faktoreen eskaintzaren elastikotasunak aztertu behar ditugu. Honela,
faktoreen eskaintza ezelastikoa (zurruna) bada, gehigarrizko inbertsioak
errenta osoaren gehitze bat erakarriko du dirutan, produktu osoari dagokion
handitzea gertatu araziz. Beste hitzez, kasu honetan biderkatzaileak bider
katuko duen gauza bakarra prezioak izango dira.

b) Biderkatzaile dinamikoaren analisian kontsumoarekiko joera marginala egonkortzat jotzen dugu, baina zera esan behar da: prozesu biderkatzailearen
garapenak agererazten dituzten errenten banaketa-aldaketek
zenbait kasutan kontsumo-igoera bat erakarriko dutela (langileengan adibidez) eta jaitsiera bat beste batzutan (enpresariengan).

Beraz, kontsumoarekiko joera marginala ezin da berez konstantetzat jo: gai
nera,joera hori kontsumatzaileen egurikapenen arabera ere aldatzen da.

c) Errentaren hedakuntzaroaren analisia, diru aktiboaren zirkulazioaren abiaduraren bidez egina, oso motza geratzen zaigu; izan ere,errentaren gehitze
jarraikiak talde desberdinetan gerta daitezke.

d) Biderkatzaileak kontsumoaren bidez hasierako gehigarrizko inbertsioaren
efektuak bakarrik hartzen ditu kontutaneta ez du kontsideratzen aurrezki
pertsonalaren gehitzeak sor erazten duen inbertsio induzitua i ez eta kontsumo-ondasunen eskari-igoerak sorrerazten duena.

AZELERAZIOAREN PRINTZBIOA

Inbertsio-igoera batek (E) eskari efektiboaren igoera bat erakartzen
duela ikusi dugu, eta azken honek nazio-errentaren (efektu biderkatzailearen
bidez) hedakundea bultzatzen duela. Baina kontsumo-ondasunen enpresa produktiboek haien salmentak gehiturik ikusiz haien produkzio-ahalmena handituegin
nahiko dute, eta horretarako ekipamendu-ondasunak erosiko dituzte, inbertsioa
ren handitze bat agerteraziz.

Era honetan, ondoko zerari deituko diogu azeleratzailea: (a) faktoreari,
a=61/6Y izanik; faktore horrek harremanetan jartzen du inbertsio-igoera bat
bultzatzen duen errenta-hedakunde batekin.
Azeleratzailea beste honela ere defini daiteke: Kapital-ondasunen eroske
tan erabilitako kantitatea eta esandako kapital finkoak lortutako produktuaren balioaren arteko zatiketaren emaitza, denboraldi jakin batez.
Industria edo enpresaren arlo makroekonomikoan, azelerazioaren printzipioak agerian ipinten du epe luzerako inbertsioaren alde garrantzitsua. Hau
da, produkzio-ahalmenaren hazkunde batentzat beharrezkoak diren inbertsioak,
eskari bati esker, eskari honen hedakundeari esker eta baita ere, bestalde,
aurrerapen teknikoari esker gertatzen dira.
Hala ere, azelerazioaren printzipioak zailtasun batzuek aurkezten ditu
epe motzean. Horien artean hauek dira garrantzitsuenak:
a) Azeleratzaileak, kapitalaren stock-ik ez dagoen kasuan bakarrean jokatzen
du, hau da, erabili gabeko ahalmen produktiboa ezingo dela egon; izan ere, ho
nela balitz eta eskari handiago baten aurreran aurkituko bagina, produkzioa
handitu ahal izango genuke ahalmen produktiboaren gehiegizkoaz baliatuz, eta
beraz inbertsioa handitu gabe.
Beraz, azelerazioaren printzipioa asimetrikoa da: hots, hedakunde ekonomikozko denboraldietan azaltzen ditu bere ondorioak, baina depresioalditan geldirik geratzen da.
b) Bestalde, lehendik dakigunez, enpresarienigurikapenenmenpean daude, neurri
handi batez, inbertsiorako erabakiak. Beraz, errentaren gehitze bat agertuko
balitz, momentuzkotzat hartuz eskari gehienak erantzuna jasoko lukete produktu
bukatuen stock-en bidez, baina edozein kasutan ere ez litzateke inbertsio berririk gertatuko. Beraz, azelerazioaren printzipioa eskariaren gehitzea denbo
ran zehar iraunkorra eta egonkorra baldin bada bakarrik gertatuko da.
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c) Azelerazioaren printzipioak inbertsio induzituentzat balio du bakar-baka
rrik. Beraz, eskariaren menpean ez dauden inbertsio autonomoentzat ez du ba
lio, nahiz eta delako eskari hori inbertsio autonomo horiek sor erazten duten.

Inbertsio induzituak eskariaren handitzeen ondorio dira. Inbertsio autonomoak, aldiz, eskaria handitzetik independenteak dira. Hau argi ikus daite
ke produktu berrien promoziorako egindako inbertsioen bidez; inbertsiohauek
beharrizan gehiago sortuko dute eta, beraz, eskari berriak sortuko dituzte.

Orain arte esandakoarekin bat etorriz, azelerazioaren printzipioa oso zu
rruna da eta,beraz,

printzipio

malguago batengatik ordezkatzeko joera age-

ri da. Honela, "kapital-stockaren egokiera-printzipioa" sortu da. Printzipio
honek zera dio: inbertsio osoaren kantitatea errenta osoari zuzenki proportzionala zaio, eta dagoen kapital-stockari alderantziz proportzionala. Adie
razpen hau era lineal batez idatz dezakegu ondoko formularen bidez: t denbo
raldian (I t inbertsioa) gertatzen den inbertsioa aurreko denboraldiko (Yt-1)
errentaren funtziopean eta dagoen (K t ) kapitalaren stockaren funtziopean.
Beraz: I =0(Y
t

t-1

- (3K

Formula honek ez du kontutan hartzen errenta-aldake
t •

tazko mota, azeiera25.0 aren printziploan gerta zitekeen bezala,

Bestalde,o(= a eta (3= 1 egiten badugu, azelerazioaren printzipioa ikusi
berria dugun formula orokorragoaren kasu berezia dela adieraz daiteke.
Azkenik, biderkatzailea eta azeleratzailearen printzipioak elkarturik har
tzen badira, epe motzerako errentaren aldaketei azalpen teorikoa eman dakieke. Biderkatzaileak zera esaten digu: inbertsio-aldaketa batek errenta-aldaketa proportzional handiagoa sortzen duela. Bestalde, azelerazioaren printzi
pioak zera esaten digu: errenta-aldaketek inbertsio-aldaketa azeleratuak pro
duzitzen dituela. Beraz, bi ekintzek elkar elika dezakete, eta honela ezegon
kortasuna gogorra agertuko da. Ezegonkortasun honek gorabehera ziklikoak sor
tuko ditu, eta hauen denboraldiak eta zabalerak Estatuak hartuko dituen politika ekonomikoaren neurrien menpekoak izango dira.

