Però, com pot gastar el govern si no recapta impostos,
i per tant no té ingressos, perquè l'activitat econòmica
està paralitzada? L'opció és endeutar-se. I aquest endeutament –i aquí entra en joc l'important paper del
BCE i del Banc Europeu d'Inversions, BEI– ha de sufragar sengles objectius: fer arribar recursos a famílies i empreses, amb condicionaments clars perquè
aquestes canalitzin els recursos adquirits per seguir
amb els processos de producció (i no desviar a altres
destinacions); i dissenyar
programes d'inversions públiques en àrees que generin
efectes multiplicadors, processos encadenats de nous
avenços. Efectes multiplicadors que s'han demostrat
científicament efectius, malgrat les moltes reticències clarament
ideològiques,
no
matemàtiques. En efecte, la
tesi de la importància de la despesa pública com
a palanca de creixement va ser ratificada pel mateix
FMI, immers en contínues contradiccions en les declaracions dels seus dirigents i en els informes tècnics
dels seus experts. Així, en un estudi, ja llunyà, de

Errors and Fiscal Multipliers", FMI, working
paper13/1). La transcendència d'aquesta aportació,
d'una encomiable honestedat intel·lectual (ja que el
mateix Blanchard era l'autor del citat text de 2008) i
sustentada sobre més de trenta investigacions realitzades entre 2008 i 2012, es va concretar en uns punts
essencials després d'una profunda revisió dels paràmetres macroeconòmics:

“la tesi de la importància
de la despesa pública
com a palanca de
creixement va ser
ratificada pel mateix FMI”

2010 (FMI, World Economic Outlook, octubre de 2008
i octubre de 2010), les anàlisis del Fons estimaven
que per cada punt d'ajust fiscal –en suma, de retallada en la despesa pública– als països desenvolupats,
el PIB es contreia 0,5 punts: un multiplicador, per
tant, molt baix, de manera que això d'alguna manera
beneïa les polítiques d'austeritat: l’equilibri pressupostari a ultrança. Però un treball posterior d'Olivier
Blanchard, signat amb Daniel Leigh, el 2012, va revisar en profunditat els càlculs primigenis de la institució i va establir nous multiplicadors ("Growth Forecast
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• En fases de depressió i de trampes
de liquiditat (tipus d'interès propers
al zero), el multiplicador fiscal pot superar amb escreix la unitat.

• S'estableix una forquilla que situa
els multiplicadors, segons els països,
entre 0,9 i 1,7 punts percentuals, de
manera que es conclou que els efectes de les polítiques d'austeritat van
resultar molt més negatius del que
s'esperava, i explicaria, entre altres
elements, les errades de càlcul de les institucions i, al
seu torn, el creixement notable de la desigualtat.
• Urgeixen diagnòstics més rigorosos de la realitat
econòmica, ja que els errors van suposar l'adopció de
polítiques econòmiques molt
dures sobretot en els països
del sud d'Europa, amb resultats letals per a la seva cohesió social.
En la història econòmica hi
ha exemples suficients (impossible detallar en tan poc
espai) que demostren, amb
dades i no amb supòsits teològics, que programes d'inversions públiques van ser
molt efectius. Aquestes actuacions no es van finançar
mitjançant un increment de
la imposició tributària, sinó
amb deute públic. La inflació
va ser pràcticament nul·la. I
el dèficit públic, en lloc
d'augmentar, disminuí. Això
es deu principalment al fet
que la despesa pública es va
realitzar en branques i sectors que generaren més activitat econòmica i que, per tant, com deia, tenien
aquest efecte multiplicador elevat –al qual al·ludíem
abans– que feia que a la fi de l'exercici comptable la
recaptació fiscal fos més gran que la despesa pública
pressupostada.
Tot plegat és el que es podria fer avui a Europa.

