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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) 

El  model  explicatiu  estàndard  –o  paradigma  neoclàssic:  l’EQUILIBRÍ,  com a  idea
central

La disciplina acadèmica Economia que es practica des de fa decennis i que s’ensenya a
escoles i facultats està dominada per l’idea de l’ “equilibri”. Equilibri del sistema de
mercats:  que sense cap intervenció des dels poders públics el/s mercat/s tendeixen a
assolir una situació estable que és un òptim en el sentit de la definició de Pareto. 

Històricament, el punt de referència és el mecanisme dels mercats descrit per Adam
Smith amb la seva famosa obra i resumit en la imatge semàntica de ‘la mà invisible’.
Els economistes teòrics de mitjans del segle XX van matematitzar aquesta descripció,
tot tractant de donar-li així una formulació de caire científic. Quelcom que d’entrada no
afegia res substancial a la descripció de Smith, que és perfectament clara i suficient per
a que, amb l’ajut del sentit comú, es pugui entendre el que d’una manera imprecisa
també podria intuir-se: El perquè la producció diària de pa per diverses fleques privades
d’un territori s’ajusta amb bastant exactitud al que acostumen a comprar els ciutadans; i
la  farina  que  quinzenalment  aquelles  van  comprant  és  aproximadament  la  que
regularment arriba als magatzems dels fariners del territori. O el perquè el nombre de
perruqueries no és, a la llarga, ni  clarament excessiu ni insuficient; .. etc. I tot això
sense que cap autoritat ho planifiqui.  

Certament  aquests  exemples  tan  casolans  no són representatius  de  l’entramat  de
relacions  i  transaccions  personals  que  constitueix  qualsevol  sistema  econòmic  de
mercats –ni d’aquest segle XXI, ni del  XIX. Pot ser valdrien com exemples referits a
una part senzilla d’allò econòmic d’un petit territori. Però, son els que s’acostumen a fer
servir, com veurem tot seguit. 

Com qualsevol estudiant d’Economia va veient a partir del seu segon any, la referida
matematització passa per definir un model; és a dir, una representació simplificada o
estilitzada  de  la  realitat.  Concretament,  un  model  que  tracta  de  representar  el
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funcionament d’una economia de mercat, com molt senzilla, de trets esquemàtics. Més
esquemàtics  fins  i  tot  que el  que  es  pot  llegir  en els  escrits  d’Adam Smith   (segle
XVIII).  Concretament,  el  model,  per  tal  de  formular  el  seu  sistema  d’equacions,
pressuposa una economia que respongués als següents trets: 

Una certa comunitat  de persones en un territori  definit  (se sobreentén que és un
Estat),  en  el  que  en  principi  –com  a  simplificació-  se  suposa  que  no  hi  han
intercanvis comercials amb l’exterior (economia tancada), ni un sistema d’impostos
i despesa pública.  (De fet  en els  textos introductoris  ni  es menciona l’existència
d’una administració pública, d’un govern.) Els únics actors son els ‘productors’ (o
‘empreses’) i els ‘consumidores’ (o ‘ciutadans’). 

Per tal de formular el model matemàtic –que requereix  definicions en les que
basar les equacions- s’introdueixen una sèrie de supòsits sobre les característiques
bàsiques, definitòries d’aquesta economia que es vol representar. Uns supòsits que
són presentats tot donant a entendre, de forma implícita, que es corresponen bastant
be  amb les  característiques  de  les  economies  de  mercat  que  podem observar  –
malgrat resultar obvi el contrari. Perquè bàsicament aquests supòsits són: 
• Que els mercats d’aquesta economia a la que es refereix el model són  mercats
perfectes *

(*) Exemple de definició clau en que es basa el model: “mercats perfectament
competitius”; o en competència perfecta. Entenent per tal que:

«Cada be o servei és produït per molts productors (empreses), privats, que, per tant, es fan
la competència aferrissadament.  Com a conseqüència –en ser lliure la determinació dels
preus, i en un context social en el que la informació sobre tots els intercanvis és perfecta i
de domini públic-  totes les empreses productores de tal be (el qual suposem que no admet
diferenciació –el que subministra una empesa o altra- de cara al comprador) acaben venent
el producte a un preu pràcticament igual.  El qual és exactament igual al que els hi costa
produir-ho  (sic) 2. Un cost unitari que és el mateix per a totes les empreses perquè totes
elles  són igualment  (perfectament)  eficients.  Però aquest  cost  unitari  a  partir  d’un cert
volum  de  producció  (dimensió  d’empresa)  comença  a  créixer’ (el  model  parla  aquí  de
‘rendiments decreixents’). Per tant  a cap de les empreses l’interessarà sobrepassar aquest
volum de producció/dimensió (no hi hauran per tant grans empreses [sic]). El qual volum de
producció  ‘sostre’  és  per  altra  banda  notablement  inferior  al  total  de  les  unitats
demandades en el mercat (per a un preu proper al referit cost unitari). Per la qual cosa la
demanda del mercat per a tal bé serà atesa per un gran nombre d’empreses (de la mateixa
dimensió). I per tant la situació global serà de plena eficiència i perfecta competència’.

• Que qualsevol ciutadà pot esdevenir productor (empresari) d’un determinat bé o
deixar de ser-ho; el que fa que el nombre de productors, i per tant el volum d’oferta
total de cada producte, s’ajusti espontàniament a les unitats demandades. 
•  Que  tots  els  membres  de  la  comunitat  –siguin  treballadors  o  empresaris-  es
comporten en les seves decisions exclusivament tendint a maximitzar el seu nivell
d’utilitat –el que en general significa el seu nivell de renda. I que les diferències de
renda entre tots ells no són apreciables (sic). 
• Que els preus per a cada factor [cada tipus de treball, de recursos naturals, i de
qualsevol  altre  factor,  els  diners  inclosos  (capital)]’  son  també  lliures  (mercats
també perfectament competitius);  pel que –segueix el model- la demanda i l’oferta

2 Si en llegir això li ha semblat que deu haver-hi un error, perquè això significaria suposar que totes les
empreses de l’economia venen a preu de cost, sense obtenir beneficis,  no és cap error: Li pot semblar
estrany, però això és exactament el que suposa el model estàndard acadèmic que tracta de representar el
funcionament d’una economia capitalista.
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de cada factor també s’ajusta espontàniament; és a dir, que ‘no es dona atur ni altre
sub-utilització de recursos productius’ (sic).3 

A més, el model suposa, 
• Que no existeixen costos i beneficis socials no-monetaris. I també que el col·lectiu
de població és quantitativament  estable  (no canvis demogràfics);  i  que les seves
pautes de consum no tendeixen a canviar. I que en aquesta economia que el model
vol representar no es generen canvis tecnològics susceptibles de modificar el ventall
de  productes  i  serveis  existent,  ni  les  dotacions  de  factors  existents;  i  que,  en
conseqüència,  les  relacions  tècniques  que  indiquen  les  quantitats  de  factors
necessàries per a produir unes determinades unitats de cada be o servei no canvien. 

• I que el resultat conjunt de tot l’anterior (plena utilització dels recursos, i per a
produir  allò  que  els  ciutadans  estan  disposats  a  pagar)  dona  lloc  a  un  equilibri
general, que és un òptim de benestar (econòmic) social de la comunitat, donats els
recursos de que disposa. (Postulat que en síntesis és el que en la Teoria Econòmica
estàndard s’entén per ‘òptim social del equilibri general de mercats competitius’).   

Si el lector sense formació específica en Economia ha tret de tot l’anterior l’idea de que
l’economia  que  el  model  teòric  representa  s’allunya  molt  de  la  realitat  econòmica
observable -no tant perquè les economies de mercat que coneixem siguin bastant més
complexes  (cosa  normal  quan  es  fa  servir  un  model)  sinó  perquè  els  seus  trets
fonamentals són radicalment diferents als que pressuposa el Model-, llavors és que ho
ha entès perfectament.

En  qualsevol  cas,  els  trets  fonamentals  del  model  ‘de  competència  perfecta’
─paradigma i base de la ciència econòmica des del segon terç del segle XX─ són els
que  s’ha  intentat   resumir  fins  aquí.  Es  tracta  d’un model  que  a  través  de  la  seva
formulació matemàtica porta fàcilment a demostrar que la tal economia (la del model)
seria  estable  perquè  tendirà  espontàniament  a  l’equilibri  global,  sense  necessitat
d’intervenció  dels  poders  públics.  Eqil·libri  que  consistiria  en  que  la  demanda  de
qualsevol cosa (productes, serveis, factors, ...) serà automàticament igual a l’oferta. El
que, entre d’altres coses, implica absència d’atur, de recursos no utilitzats, d’inflació, de
desigualtats de renda rellevants, ... etc. etc. (sic).  

El  missatge  global  d’aquesta  construcció  teòrica  és  prou  evident:  «Que  no  cal
intervenció de l’Estat en una economia basada en empreses privades (com la que suposa
el model)* perquè els mercats es regulen (s’equil·libren) automàticament». El problema
però pel que fa a l’ús d’aquest ‘constructe’ teòric  –és a dir, en aplicar-ho en el mon
acadèmic  i  en  utilitzar  les  seves  conclusions  en  el  discurs  sociopolític–  és  que  el
parèntesi de dalt, ( )*, curiosament s’omet, s’ignora; o s’oblida. Les conclusions que
se’n deriven del  model  es  fan servir  abastament  com aplicables  o vàlides  per a  les
nostres economies reals, tot ‘oblidant’ que tals conclusions estan referides a un model
teòric, el qual es basa en uns supòsits –els resumits abans- que més que abstraccions
necessàries són una barreja de simplificacions exagerades i suposicions irreals, en tant
que  son  supòsits  visiblement  contradictoris  amb  trets  fonamentals  de  la  realitat
econòmica observable.  

El mode de producció ‘científic’ dominant en l’Economia acadèmica

Pel que fa a l’ús del model en el mon acadèmic, es pot dir que la major part de l’activitat
dels  economistes  teòrics  ve  consistint  –  a  jutjar  pel  que  es  publica,  i  es  publica

3 Recordem: En aquesta compacta descripció del nucli del model estàndard, cal entendre que, cada vegada
que hi ha un “..és ..” o un “..són ..” s’ha de llegir “..(se suposa que) és ..”, “..(se suposa que) són ..”; etc.
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moltíssim- en introduir certes variants molt específiques en algun punt del model, que
no canvien els trets essencials enumerats abans. Variants com ara que la producció d’un
dels milers de bens es realitza, excepcionalment, en condicions de rendiments creixents
(economies d’escala, o cost unitari decreixent en augmentar la producció); o que algun
dels milions d’agents de la suposada economia té un comportament (funció d’utilitat) un
tant atípic; o que hi ha un dels bens d’aquesta economia que el pot consumir (gaudir)
més  d’una  persona.  Sempre  variacions  que,  encara  que  es  presenten  com a  intents
d’acostar el model general a certs trets de les economies de mercat reals, el resultat
tendeix a ser en el millor dels casos que deixen el model igual d’allunyat de la realitat,
sols que amb una formulació (matemàtica) més complexa o sofisticada encara. La qual
cosa el fa menys comprensible per als no-especialistes en teoria microeconòmica; a la
vegada que  tendeix a se contemplat –per la mateixa raó: efecte llenguatge matemàtic-
com un tractament  que deu ser molt  rigorós d’un tema que deu ser  extremadament
complicat.

En qualsevol cas, introduïda una determinada variant d’aquest tipus, el ‘paper’ de
recerca habitual en teoria econòmica (Microeconomia) tracta llavors de desenvolupar la
mecànica matemàtica del model (que implica tots els supòsits referits) per a esbrinar si
la tal  suposada economia (la de la definició de ‘competència perfecta’,  però amb la
micro-variant introduïda) tendirà també, espontàniament, al virtuós equilibri. Sense cap
intervenció de l’Estat, s’entén. 

O be el ‘paper’ se centra en determinar quines condicions específiques s’haurien de
donar  en  una  tal  economia  ‘modificada’  per  tal  que  el  sistema d’equacions  tingués
també una solució. El que, traduït, significa que la suposada economia, si a més complís
tals condicions, tendiria necessariament a un eqil·libri general. 

En  aquest  darrer  cas  succeeix  normalment  que  les  tals  condicions  deduïdes
matemàticament (per exemple, que la segona derivada de la funció d’utilitat de l’agent
econòmic ‘x’ sigui negativa), seria impossible comprovar si es donen o no -fins i tot en
el cas que existís una economia com la que descriu el model. Impossibilitat que, d’acord
amb  el  mètode  científic,  fa  que  qualsevol  conclusió  derivada  de  suposar  que  tals
condicions  es  donen resulta  in-útil.  Però  sorprenentment  aquesta  qüestió  no  sembla
preocupar gaire 4.
 Així, el paradigma acadèmic del model de ‘competència perfecta’ s’ha anat prenent
per  a  introduir  innombrables  d’aquests  micro-supòsits  addicionals;  amb  els  resultat
(paradoxal,  per  ser  contrari  al  que  manifesten  perseguir  els  autors)  de  que  encara
allunyen més el  model  teòric  de qualsevol  economia  real.  Els  micro-ad-hoc models
resultants d’aquesta pràctica científica acaben sent imatges que ja difícilment ens parlen
del mon real,  sinó, a tall  d’exemple, “d’una economia amb un dels seus tres factors
disponible en quantitats variables, i amb dos consumidors, un dels quals amb una funció
d’utilitat quasi-cóncava, ...”. Sempre amb l’idea dominant, omnipresent, de si tal model
d’economia tendirà o no, en la formalització matemàtica, a un equilibri. O si tendirà a
més d’un equilibri.  O què és el que caracteritzarà aquest suposat equilibri.  O quines
condicions (supòsits) addicionals als supòsits deductius ja fets garantirien formalment,
matemàticament, tal equilibri (és a dir, arribar a un òptim paretià). 

4 Possible explicació, una assumpció -per part de l’economista teòric- del següent tipus:  ‘.. Que siguin
verificables? per a què, si cap autoritat estatal ha de prendre –ni hauria de prendre- cap decisió?’    Tal
assumpció no seria una bona pràctica científica, però respondria a la pressió de la potent idea de fons que
gravita sobre l’autor del ‘paper’: “l’equilibri s’assoleix automàticament, i llavors el resultat és el millor
possible. L’únic que hauria de fer la autoritat és  mantenir o crear les condicions per a que el mercat
funcioni lliure, sense traves.  
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I finalment, un altre estadi del procés acadèmic: Desprès d’haver introduït en el model
estàndard  determinades  hipòtesis  referides  a  una  situació  imaginada  molt  concreta
(‘stylised  facts’),  llavors  les  conclusions  formals  són no obstant  exposades  com de
validesa general, aplicables al mon real, el de les economies en les que interactuem.
Sobre tot si tals conclusions contribueixen a refermar el paradigma: la imatge mental de
‘l‘automatisme  bondadós’  -versió  matemàtica  2.0  de  la  ‘ma  invisible’-  teòricament
resultant del joc d’egoismes individuals, i la no-necesitat-d-intervenció-de-l’Estat, com
a font de benestar col·lectiu. 

I una altra conseqüència és que el llenguatge matemàtic emprat ha acabat sent tant
específic i complex que llegir un d’aquest ‘papers’ te a la pràctica uns ‘costos d’entrada’
que  poden  arribar  a  ser  dissuasoris  fins  i  tot  per  als  economistes  que  no  estiguin
professionalment dedicats a aquesta teoria econòmica dominant o estàndard.   

Mercats ‘perfectes i en equilibri’ en el model, desequilibris en l’economia real

En resum, l’equilibri com idea central de la teoria econòmica dominant. Quelcom ben
paradoxal, doncs la característica rellevant de les economies reals, allò que semblaria
que hauria d’atraure l’atenció científica dels economistes, son els desequilibris continus.
Consubstancials  a  la  divisió  social  del  treball,  l’intercanvi  generalitzat  de  bens,  les
freqüents  innovacions  tecnològiques,  i  els  canvis  socials.  Desequilibris  com  atur,
inflació,  empreses  que  entren  en  crisis,  crisis  sectorials,  crisis  generals,  dèficits/
superàvits comercials (amb l’exterior) i fiscals (sector públic), (sub)desenvolupament,
etc.,  són  realitats  més  o  menys  recurrents  –i  absolutament  rellevants.  Desequilibris
‘lògics’, obvis, doncs a la realitat hi han canvis tecnològics (des de l’edat de pedra -
afortunadament  per  als  que  vivim  ara-,  amb  canvis  de  vegades  subtats,  i  períodes
d’regressió, als que segueix un cert ‘renaixement’), canvis demogràfics, canvis en les
necessitats de les persones, .... . De fet, més aviat el normal a la realitat econòmica és el
desequilibri; o, millor dit, els desequilibris, conseqüència dels canvis.

No obstant això, la ciència econòmica –l’Economia acadèmica- continua produint des
dels  despatxos  universitaris  milers  de  pàgines  sobre  les  condicions  teòriques  de
l’equilibri  (general)  utilitzant  models  amb  super-micro-simplificacions,  com  les
referides a dalt, i cada vegada matemàticament més sofisticats. Models que representen
una possible economia que és imaginable podés existir en algun lloc espai-temporal;
però que es presenten com una representació científica satisfactòria de l’economia de
mercats real que observem i de la que ens parla l’historia econòmica. 

Pot pensar-se que aquesta auto-limitació, uni-dimensionalitat, ó fixació acadèmica
en  demostrar  l’existència  de  l’equilibri  de  mercats  abstractes  en  una  imaginada
economia –tan allunyada de realitat en allò fonamental-, és quelcom innocent, un cert
joc  de  simulació  basat  en una sofisticada  modelització  matemàtica,  practicat  com a
entrenament als departaments d’Economia universitaris. Però no ho és. I com activitat
acadèmica  no  és  de  fet  neutra,  en  el  sentit  de  sense  conseqüències  fora  del  mon
acadèmic:  L’allau  de  papers i  llibres  i  la  seva  uniformitat  de  fons  transmet,  per
inducció, als lectors –economistes o no- una idea  normativa genèrica però clara. És a
dir, una ideologia: Que “els mercats han de ser lliures, sense intervenció governamental
(sense regulació; o quant menys millor); una economia bassada en els mercats lliures és
el millor per a les persones, per al conjunt de la societat; te prous automatismes per a
auto-corregir-se, auto-regular-se ...” etc. etc.. 
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Aquest és el leiv motiv de fons. I això és així independentment de la auto-adscripció
ideològica de l’economista productor/a de tal o qual ‘paper’. I també ho és malgrat les
evidencies acumulades de que la suposició sobre els automatismes no es correspongui
amb la realitat  per a mercats importants o per a aspectes claus del mercat.  Aquesta,
diguem-ne,  peculiar  forma  de  fer  i  actitud  en  l’economia  acadèmica  dominant  –no
limitada als especialistes en teoria econòmica- és el que Stiglitz ha batejar fa temps com
a ‘fonamentalisme de mercat’. 

Deduccions teòriques que es mantenen contra tota evidència

Un  exemple  d’aquests  ‘automatismes  de  l’economía’  formalment  assumits  com  a
axiomes, i que després són aplicats com si de fets verificats es tractés en l’explicació a
les aules i manuals del funcionament de les economies reals, és la següent proposició
teòrica  estàndard  –en  textos  de  microeconomia en  parlar  de  l’empresa,  o  en  textos
d’economia de l’empresa- sobre quan i perquè es produeix una OPA (Oferta Pública
d’Adquisició) sobre una determinada empresa: 

‘Les  OPAs responen a  que uns inversors  se’n  adonen que una empresa està  essent mal
gestionada, i que per tant podria operar amb més beneficis. Decideixen, doncs, comprar-la
per a tot seguit fer-la funcionar millor, amb més beneficis, i així ‘realitzar’ aquests beneficis
latents i apropiar-se’ls’ 5.  

Formalment es presenta com una deducció, una predicció científica, feta a partir de la
teoria  sobre  el  funcionament  de  les  empreses  i  dels  mercats  que  prèviament  s’ha
formulat  en el  llibre  de text  corresponent  Una teoria  en definitiva  lligada  al  model
estàndard de competència perfecta. 

Aplicant el mètode científic, la contrastació d’aquesta ‘teoria de les OPAs’ exigiria
verificar si la referida predicció es compleix la major part de vegades en casos reals
observats de OPAs. En cas afirmatiu conclouríem que tal proposició ve relativament
confirmada  per  l’evidencia  empírica,  i  que  la  teoria  de  la  que  es  dedueix  descriu
raonablement be el funcionament del mon empresarial real. I que per tant tot plegat ens
resultaria útil com a eina de coneixement esquemàtic sobre la realitat. Però, per contra,
el  que  la  realitat  observable  –començant  per  la  premsa  econòmica  nacional  i
internacional– ens mostra és que en general tal predicció no es compleix. El que es obvi
per  a  qualsevol  observador/a  de  la  realitat  empresarial  es  que:  1)  les  OPAs  –i,  en
general, les compres o absorcions d’empreses- en la gran majoria de casos responen a
decisions  estratègiques  d’ampliació  de  mercats  per  part  de  l’empresa  compradora
(diversificació  d’activitats),  o  d’eliminació  d’un  competidor,  o  -el  que  ve  a  ser  el
mateix- de compra d’una empresa del mateix sector d’activitat, com una manera ràpida
de créixer, de ‘guanyar quota de mercat’, d’entrar de cop en un nou mercat/territori, o de
controlar un determinat avenç tecnològic; i 2) que normalment les empreses ‘opades’
són  empreses  que  precisament  estan  funcionant  amb  bona  rendibilitat,  i/o  amb
magnífiques perspectives de futur; el que, entre d’altres raons, és precisament el que fa
atractiva la seva compra per una altra empresa o grup empresarial. 

Aquest és, a grans trets el panorama que mostra l’evidència empírica sobre les OPAs
o  compres  d’empreses:  Per  a  qui  vulgui  ‘llegir’  la  realitat  observable,  la  predicció
teòrica no ve confirmada la immensa majoria de vegades. Però, contràriament al que
seria d’esperar si s’apliqués el mètode científic, ni tal proposició es deixa de fer servir
com un axioma en manuals  i  aules  universitàries  ni  cap teòric  sembla  interessat  en
reformular o canviar  la teoria –és a dir,  les premisses, els supòsits;  en definitiva,  el
model- en que la proposició (formalment, una deducció teòrica) es basa.

5 A tall d’esemple al respecte pot veure’s un clàssic com  Economia, organización y gestión de la 
empresa, de Paul Milgrom i John Roberts;  Ariel,  pag. 597.
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