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Arguments sobre la inadequació de l'Economia ('Economics')  dominant pel 

que fa a descriure el funcionament de les economies en les que vivim. 

♦ 
(Intenció: també per a no economistes)  

 
 
 
L’ Economia com disciplina acadèmica actual té més limitacions, tòpics inútils i 
contradiccions del que estem disposats a admetre els economistes. Un element 
il· lustratiu d’això seria “l’optim de Pareto”.  

 Qualsevol que s’hagi llicenciat en Economia haurà experimentat que amb el pas del 
temps va oblidant conceptes, etiquetes, principis, etc.; però segur que tots recorden, 
encara que sigui vagament, allò  del ‘criteri (o l’òptim) de Pareto’. No de bades es van 
trobar tan repetidament amb l’expressió quan estudiaven. Aparentment, doncs, es tracta 
d’un principi bàsic. I, en qualsevol cas, es fa servir profusament com a tal en els 
manuals i les aules, i en articles especialitzats.  

 No obstant això, gaire be no te utilitat pràctica; entenent per tal el millorar el 
coneixement sobre la realitat o el ajudar a la presa de decisions econòmiques públiques. 
Dit breument, el criteri de Pareto (CP) consisteix en considerar que, en una 
societat/comunitat- una situació B és millor que un altra A si en passar de la segona a la 
primera hi ha alguna persona que millora –en termes de la utilitat total que experimenta 
o gaudeix- i cap que en surti perjudicada. Una afirmació que en certa manera sona a 
simple sentit comú. 

 Succeeix, però, que la major part de qüestions econòmiques rellevants, com ara les 
decisions públiques (que és per a les que en general s’invoca el criteri) impliquen que 
algú surti perdent i algú guanyant. Es recapten impostos (alguns perden utilitat) i amb 
aquests diners es financen prestacions socials, jutges, policies, escoles, carreteres, 
hospitals, ...etc. (i, com a conseqüència, alguns surten guanyant). És inusual trobar una 
decisió, problema o qüestió econòmica rellevant en la que pugui dir-se que, com a 
conseqüència d’una possible acció, alguna persona va a millorar la seva utilitat 
econòmica i que cap altra persona veurà minvada la seva. D’aquí que pràcticament el 
CP sigui inservible, més enllà d’aplicar-ho a situacions molt específiques (i poc 
rellevants) del tipus de les que apareixen com a exemples en les explicacions del criteri 

                                                 
1 Correspondencia: Joaquim.Verges@uab.cat   - Campus Bellaterra, Fac. Economia i Empresa, Edif. B,  08193 
Cerdanyola (Barcelona). 
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en els manuals2. O més enllà d’aplicar-ho en l’Economia acadèmica dominant –i 
malgrat tot l’anterior- com un axioma per a dictaminar teòricament què hauria d’esser 
considerat un òptim social.  

 L’Economia –en la seva vesant normativa, sobre què és el millor per a tothom-  
estudia la utilització o repartiment dels recursos, escassos, de la societat entre distintes 
alternatives o necessitats de les persones que integren aquesta societat, quan –com és 
l’habitual- són més les necessitats que els recursos; i, per tant, cal triar. L’essencial de la 
vida econòmica és que cal triar entre opcions; contínuament; a tots els nivells de 
decisió: Això és tant determinant per a l’economia d’una persona, o  d’una família, com 
per a l’economia d’un ajuntament, d’un govern, d’un club, o d’una ONG: normalment 
els recursos disponibles son insuficients respecte de tot el que es necessita o el que es 
voldria fer amb els recursos.  

 La utilització més habitual del CP en teoria econòmica és en referir-se al 
funcionament ideal d’una economia: Es dóna un ‘òptim de Pareto’ (OP) quan no es pot 
fer una reassignació de recursos que millori la utilitat d’alguna persona sense reduir la 
utilitat d’altres; i això, sempre, sense fer comparacions interpersonals d’utilitat. Pretén 
ser, doncs, una definició del que seria una eficaç i eficient utilització dels recursos de 
que disposa el col·lectiu de persones que conformen tal economia. I des d’aquesta 
perspectiva el CP pot utilitzar-se, certament, per a explicar de forma elegant allò tan 
bàsic de que l’intercanvi de bens en una societat –encara que sigui pur  troc- permet un 
nivell de benestar més gran per a tots o per a alguns dels seus ciutadans. 

 El problema és que tal condició de OP es dona en general respecte a qualsevol 
situació o assignació de recursos existent en un moment determinat en una economia 
d’intercanvi.  

“ Según Pareto, existe un óptimo social cuando es imposible mejorar la situación de una persona sin 
empeorar la de otra. Es esta una afirmación asombrosa, un modo apenas camuflado de decir que el 
statu quo es el mejor de todos los mundos posibles (...) pero se tiene que ser muy ingenuo para no notar 
que esta definición es adecuada para confirmarles a quienes están cargados de posesiones, que 
resultaría perjudicial para la sociedad, en su totalidad, si ellos poseyesen menos,” (M. Max-Neef & P. 
B. Smith, pag. 82) 

Es a dir, tal condició tan genèrica (OP) es dona en general i no solament en la situació 
que teòricament caracteritzaria l’equilibri d’una suposada economia que respongués al 
model  d’economia de competència perfecta (nucli teòric de l’Economia acadèmica). Un 
model  que entre d’altres coses pressuposa un procés instantani de decisions 
contractuals entre ciutadans omniscients, que avui fan d’assalariats i demà si és més 
convenient d’empresaris; tots els quals, per altra banda, se suposa que gaudeixen de 
nivells similars de recursos (patrimoni, o accés a capital per a invertir) i de 
coneixements (o immediat accés a) tecnològics i de mercat per a produir qualsevol be o 

                                                 
2 I, segons com, ni això: Considerem el següent exemple típic: en una empresa els responsables de 
producció aconsegueixen de reduir les mermes en els materials consumits per a la producció; i, com a 
conseqüència els costos de l’empresa es redueixen en l’equivalent de 200 kg. de material al mes, reduint 
així els seus costos en diguem-ne 1000 €. Els beneficis de l’empresa –a disposició dels propietaris- 
augmentaran, per tant, en 1000 € al mes. S’argumenta llavors que seria un canvi Paretià, en tant que 
afecta a un sol agent, l’empresa, i de forma positiva. Però, seria així, seguint l’exemple? No exactament: 
      L’empresa –és a dir, els seus propietaris- veurà/n certament incrementada la seva utilitat (en 1000€), 
sense que aparentment ningú experimenti una pèrdua. Però si considerem el seu proveïdor del material, 
aquest  veurà reduïdes les seves vendes (en 1000€) i en conseqüència també en alguna mesura els seus 
beneficis (posem en un 12%, 120€); és a dir, que experimentarà una certa disminució  de la seva utilitat 
(120€).  
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servei, i a un cost competitiu;  i que com a conseqüència gaudeixen d’uns nivells de 
renda similars.    

 No obstant l’anterior, l’ús omnipresent que acaba tenint el criteri de l’OP en 
l’Economia acadèmica dominant li dóna implícitament a qualsevol situació resultant 
d’una suposada economia-d’intercanvi-sense-intervenció-de-l’Estat el valor o significat 
de ‘el’ òptim de benestar social, no d’un òptim associat a que s’acceptin una sèrie de 
supòsits i valors (especialment, que la distribució de la renda no cal considerar-la, o que 
és igualitària) que van implícits en tal model teòric, tant allunyat del mon econòmic real 
.  

(Una argumentació més precisa de l’anterior pot veure’s en l’Annex que segueix al 
final) 

 En definitiva, aplicar a l’anàlisi de situacions en economies reals el criteri de l’OP 
implica 1) consagrar l’statu quo existent; i de forma destacada dintre d’aquest, la 
distribució de la renda entre els ciutadans, com quelcom gaire be ‘natural’. I 2) 
desligitimar qualsevol política fiscal, en tant que aquesta consisteix en recaptar 
impostos amb els que finançar despeses públiques. En l’esquema teòric comentat, la 
distribució de la renda es considera simplement el resultat d’un equilibri de mercat, la 
bondat o no del qual no cal per tant qüestionar-se en l’Economia acadèmica. Aquests 
arguments -de forma més o menys explícita- constitueixen a la vegada el fonament 
teòric de la proposició política (malgat es presenti com a científica, neutral) de que tota 
intervenció dels poders públics en l’economia es desaconsellable, ‘perquè 
inevitablement allunya l’economia de l’òptim social (l’òptim de Pareto’).  
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Annex  

(de “Economia política de la intervención sobre el mercado”, Cap. 2, anexo 1.4)  
“ Relatividad del "óptimo general" de bienestar social 

Independientemente de lo anterior, y volviendo a la condición de primer grado, es importante 

señalar que:  (…) tal condición solo es a su vez válida bajo el juicio de valor de admitir como 

justa u óptima la distribución de la renta pre-existente en el sistema económico (Malinvaud, 

pp 125-127), puesto que las preferencias y valoraciones reveladas por el mercado dependen 

de la distribución de la renta. Como destacó Dobb (pp. 92-93) si el bien "A" fuese un artículo 

de lujo (aunque estuviese siendo producido por una empresa pública), difícilmente podría 

defenderse como una mejora de bienestar general el pasar de una situación en que la empresa 

estuviese operando maximizando sus beneficios, a otra en la que se cumpla la condición de 

eficiencia asignativa [6] en la cual el precio sería inferior. 

 La cuestión de fondo -y que tiende a ser poco destacada en los manuales de economía- es 

que la función de utilidad de los consumidores, es decir las curvas de indiferencia social en el 

consumo, dependen no solo de los gustos sino también de cuales sean los propios precios 

relativos de los productos; lo que a su vez viene determinado -dadas las preferencias de los 

consumidores- por la distribución de la renta entre éstos (Dobb, p. 75; Lancaster, pp. 363-365; 

Varian, pp. 172 y 181). Ello significa que distintas distribuciones de renta llevan a distintas 

curvas de indiferencia para un mismo nivel de utilidad social, y, por tanto, a distintos valores 

de RMS entre cada par de bienes. Y, como consecuencia, a un óptimo distinto entre los muchos 

posibles (los diferentes puntos de la frontera de producciones de la figura 15b). En resumen, 

que una distinta distribución de la renta lleva a que sea otro el punto de la frontera de 

producciones eficientes de la economía (cantidades de un bien y otro) a considerar como 

óptimo paretiano de eficiencia asignativa.  

 A título de ejemplo, supóngase que se está considerando la asignación eficiente de unos 

recursos dados entre la producción de yates de recreo y la de muebles domésticos 

(suponiendo que solo hubiese un tipo o variante para cada uno de ambos). 

  Si la distribución de la renta entre los 

ciudadanos es notablemente desigual se 

demandaran más unidades de yates que si 

la distribución de la renta es mas  

igualitaria. Eso, en el lenguaje de las 

curvas de indiferencia significa que la 

forma de éstas será diferente, con lo que 

la condición de maximización del 

bienestar social se dará para otro punto 

de la frontera de producción de la 

economía.  

Figura III 
unidades de yates 

unidades

Uº, si distribución de la renta muy desigual (I)

Uº, si distribución de la renta 

más igualitaria (II)

de muebles 

Y

Y

M M

(I)

(II)

(I) (II)

 
 
Y, a la inversa, como también demostró Dobb (pp. 76-77): el que un posible planificador fije 

unos determinados precios relativos, equivale a establecer una determinada distribución de la 

renta entre los consumidores; y, por tanto, llevando el argumento al extremo, cualquier punto 

de la frontera de posibilidades de producción puede ser un óptimo bajo cierta distribución de la 

renta. La asignación de los recursos de la economía variará de un caso a otro, pero en todos 

ellos las producciones resultantes corresponderán a un óptimo paretiano; es decir, a una 

maximización del Bienestar Social, dada una concreta distribución de la renta. En este sentido, 

la distribución de la renta que concretamente implica el habitual planteamiento de equilibrio 

general (proposición 10) es simplemente la pre-existente, sea cual sea ésta. Lo que equivale a 

mantener el "statu quo" inicial respecto a la distribución de la riqueza, sea cual sea ésta; es 
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decir, sea cual sea la dotación-situación inicial de recursos productivos en poder de los 

diferentes consumidores-oferentes-de-factores en la economía (Malinvaud, pp. 155-160).  


