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que é importante 
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Folleto informativo para
o alumnado



Que podes comprar con 10 €? Dous CD sinxelos ou a túa revista 
semanal favorita durante un mes?

Así e todo, preguntácheste algunha vez como é posible que a 
cambio dun anaco de papel se obteña un produto ou un servizo? 
Ao fi n e ao cabo, fabricar un billete só custa uns céntimos.

O valor da confi anza

Daquela, por que este anaco de papel ten tanto valor? Porque se 
trata sinxelamente dunha cuestión de confi anza. Se lle emprestas 
10 € ao teu mellor amigo, estás seguro de que chos ha volver. Do 
mesmo xeito, cunha moeda estable como o euro, tes a seguridade 
de que cun billete de X euros sempre podes comprar determinados 
bens e servizos. Logo, se o valor da moeda descendese de xeito 
substancial, deixarías de confi ar nela. O diñeiro ten valor porque o 
público confía nel.
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O uso do diñeiro é máis efi caz 
có troco

Imaxinemos por un momento que non existise o diñeiro. Para 
comprar e vender, teriamos que recorrer ao troco.

Se o panadeiro quixese cortar o pelo a cambio de cinco barras de 
pan, tería que comezar por buscar un barbeiro disposto a aceptar o 
pan como pagamento. Se, á súa vez, o barbeiro precisase un par de 
zapatos, tería que atopar un comerciante que quixese cambiarlle os 
zapatos polo pan. 

Todos teriamos que atopar unha persoa que quixese o que 
tivesemos para ofrecer e que fose quen de proporcionarnos o que 
desexasemos obter a cambio. De atopalo, teriamos que decidir 
ademais a apropiada proporción do intercambio; por exemplo, 
cantas barras de pan habería que darlle para obter un par de 
zapatos, etc.

O diñeiro facilita a vida de tres xeitos. En primeiro lugar, utilízase como 
medio de cambio, polo que non é necesario que as demandas duns 
coincidan coas ofertas doutros, como acontece nunha economía 
de troco. En segundo lugar, o diñeiro é unha unidade de conta, o 
que permite que os prezos se expresen unicamente en unidades 
monetarias e non en termos de bens e servizos. Por último, o diñeiro 
serve como “depósito de valor”, é dicir, pode aforrarse para comprar 
cousas no futuro.
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A estabilidade de prezos e
o valor do diñeiro

Fálase de estabilidade de prezos cando o diñeiro conserva o seu 
valor ao longo do tempo. Isto é importante, por exemplo, se se 
quere aforrar diñeiro para comprar cousas máis adiante. Imaxínate 
como te sentirías se  aforrases 10 € para comprar dous CD sinxelos 
e ao chegar á tenda vises que subiran a 12 €, e cando volveses con 
12 € che dixesen que custan 14 €. Por sorte, os prezos non adoitan 
subir tan a présa (podes comprobalo na táboa de infl ación).

Cómo se calculan as variacións 
dos prezos

Os índices dos prezos de consumo, que serven para comprobar 
se os prezos se manteñen estables, calcúlanse unha vez ao mes 
utilizando a chamada “cesta da compra”, que consiste nunha ampla 
lista dos produtos que adoitan consumirse nunha familia media. O 
prezo total da “cesta da compra” indica a medida do nivel xeral dos 
prezos e examínase periodicamente para saber canto aumentaron 
(ou, en raras ocasións, diminuíron) os prezos.
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Infl ación, defl ación e 
estabilidade dos prezos

A infl ación é un incremento do nivel xeral dos prezos. Noutras 
palabras, a infl ación pode producirse cando hai un exceso de 
diñeiro en relación coa cantidade de bens dispoñibles. Os prezos 
poden subir por distintos motivos. Supoñamos, por exemplo, que 
só queda un CD na tenda, e que ti e todos os teus amigos queredes 
compralo. É probable que o vendedor suba o prezo do CD, porque 
sabe que a demanda é alta e que pode obter un maior benefi cio. 

Así mesmo, un produto pode encarecerse se aumenta o custo 
da súa fabricación. Por exemplo, se soben os prezos da enerxía, 
incrementaranse os custos de fabricación do CD. O fabricante, para 
evitar as perdas, aumentará o seu prezo de venda ao por maior, e o 
vendedor, polo mesmo motivo, tentará transferir este aumento ao 
comprador. 
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En ambos os dous casos, os teus 10 € perderon valor ou, mellor dito, 
perderon “poder adquisitivo”, posto que xa non son sufi cientes para 
adquirir dous CD sinxelos. Con todo, só se fala de infl ación cando se 
incrementa o prezo total de toda a gama de produtos incluídos na 
“cesta da compra” e non só o dun deles. 

A defl ación pode defi nirse como o fenómeno oposto á infl ación, 
é dicir, como un descenso do nivel xeral dos prezos ao longo do 
tempo. Pode ser consecuencia dunha escaseza da demanda de 
bens e servizos, que forza ás empresas a vender os seus produtos a 
prezos máis reducidos. 

Fálase de que os prezos son estables se, na media, nin ascenden 
(como acontece nos períodos de infl ación) nin descenden (como 
acontece nos períodos de defl ación) ao longo do tempo. Pódese 
afi rmar que o nivel xeral dos prezos é estable se, por exemplo, con 
50 € é posible adquirir unha “cesta da compra” similar á que podía 
comprarse con esa cantidade o ano pasado ou o antepasado.
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A estabilidade de prezos 
estimula o crecemento 
económico e o emprego …

• … porque facilita a comparación dos prezos

Se os prezos son estables, resulta máis sinxelo comparalos e, polo 
tanto, decidir qué bens ou servizos adquirir. 

Cando hai estabilidade de prezos, resúltache doado comprobar se 
o prezo do último modelo de pantalóns vaqueiros aumentou en 
relación co das zapatillas de deporte máis modernas. Deste xeito, os 
consumidores poden decidir en qué é mellor gastar o seu diñeiro.

Así mesmo, as empresas dispoñen da información necesaria para 
decidir adecuadamente sobre os seus investimentos. Isto permite 
utilizar os recursos do xeito máis produtivo posible e aumentar o 
potencial de produción da economía.
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Cando hai infl ación (ou defl ación), o prezo de todos os bens 
experimenta a miúdo variacións substanciais e imprevisibles. 
En consecuencia, é difícil saber se o prezo dun produto subiu ou 
baixou en relación co doutros produtos. Polo tanto, as empresas e 
os consumidores poderían interpretar erradamente estas variacións 
e tomar decisións erradas á hora de realizar as súas compras, o que 
desemboca nunha utilización improdutiva dos recursos.

• … e porque reduce o custo dos préstamos

Se os prezos son estables, os aforradores e os prestameiros están 
dispostos a aceptar tipos de xuro máis baixos, posto que esperan 
que o valor do seu diñeiro permaneza constante durante períodos 
de tempo longos. Se non houbese estabilidade de prezos, tentarían 
protexerse contra a incerteza acerca de cal será o valor do seu 
diñeiro no futuro, solicitando tipos de xuro máis altos no momento 
de depositalo ou de emprestalo. 
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Polo tanto, os que piden diñeiro a préstamo poden benefi ciarse duns 
tipos de xuro máis reducidos, porque o custo de pagar os préstamos 
é máis baixo, por exemplo, para as empresas que queiran renovar a 
súa maquinaria ou para as persoas que queiran comprar un coche 
ou unha casa. Deste xeito, créase un incentivo para que as empresas 
invistan máis, o que contribúe a incrementar a súa concorrencia e a 
que se creen máis postos de traballo. E esta é outra das razóns polas 
que a estabilidade de prezos desempeña un papel fundamental no 
crecemento económico e na creación de emprego.

Os aspectos sociais da
estabilidade de prezos

A estabilidade de prezos é tamén esencial para a estabilidade 
social. Nos períodos de infl ación, os prezos tenden a variar de 
xeito imprevisible, o que pode xerar perdas considerables para 
a cidadanía. Por exemplo, a infl ación pode facer que o valor dos 
aforros diminúa. En xeral, os sectores máis débiles da sociedade 
son os que adoitan sufrir en maior medida as súas consecuencias, 
porque os medios dos que dispoñen para protexerse son limitados. 
Ao longo da historia, a existencia de altas taxas de infl ación (ou de 
defl ación) xeraron a miúdo inestabilidade social.
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O Eurosistema – o gardián da 
estabilidade de prezos

O Banco Central Europeo (BCE) e os bancos centrais nacionais da 
zona do euro forman o Eurosistema, o sistema de bancos centrais da 
zona do euro (mira o mapa). O obxectivo primordial do Eurosistema 
consiste en manter a estabilidade de prezos no conxunto da zona 
do euro. A política monetaria do BCE está encamiñada a manter a 
taxa de infl ación interanual da zona do euro nun nivel moi baixo, é 
dicir inferior, aínda que próximo, ao 2 % a medio prazo. Dito doutro 
xeito, no futuro, o prezo dos teus dous CD sinxelos debería ser moi 
semellante ao deste momento (podes comprobalo na táboa de 
infl ación).
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Glosario

Banco Central Europeo (BCE): creado o 1 de xuño de 1998, con sede 
en Fráncfort, Alemaña. O BCE constitúe o núcleo do Eurosistema.

Defl ación: descenso do nivel xeral dos prezos, que se manifesta, por 
exemplo, nunha diminución do índice de prezos ao consumo.

Estabilidade de prezos: o mantemento da estabilidade de prezos 
constitúe o obxectivo primordial do Eurosistema. O BCE defi niu a 
estabilidade de prezos como un incremento interanual do IHPC 
para a zona do euro inferior ao 2 %. O BCE dirixe os seus esforzos a 
manter a taxa de infl ación interanual nun nivel inferior, aínda que 
próximo, ao 2 % a medio prazo.

Eurosistema: está constituído polo Banco Central Europeo e os 
bancos centrais nacionais dos Estados membros que adoptaron o 
euro.  

Índice de prezos de consumo: indicador que se calcula unha vez 
ao mes utilizando a chamada “cesta da compra”. Na zona do euro 
utilízase o Índice Harmonizado de Prezos de Consumo (IHPC), 
despois de levar a cabo previamente unha harmonización da 
metodoloxía estatística empregada nos distintos países.
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Infl ación: aumento do nivel xeral dos prezos, que se manifesta, por 
exemplo, nun aumento do índice de prezos aoconsumo.

Sistema Europeo de Bancos Centrais (SEBC): está constituído polo 
BCE e os bancos centrais nacionais de todos os Estados membros da 
UE, independentemente de que adoptasen o euro ou non.

Tipo de xuro: rendemento que se obtén ao emprestar diñeiro (ou 
depositalo no banco), ou custo que se ten que pagar cando se 
recibe diñeiro a préstamo.

Troco: intercambio de bens e servizos sen utilizar diñeiro como 
medio de pagamento. Só pode levarse a cabo cando existe unha 
necesidade recíproca dos bens e servizos con que se comercia.

Zona do euro: comprende a totalidade dos Estados membros da 
Unión Europea que adoptaron o euro como moeda única.
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Táboa de infl ación

1. Efecto da infl ación (transcorridos n anos) no prezo de dous CD 
sinxelos, que neste momento custan 10 €.

 Taxa de infl ación interanual: 1% 2% 5%  10% 30%

      Prezos estables           Período infl acionista 

 Transcorrido   1 ano 10,10 10,20 10,50 11,00 13,00

  Transcorridos 2 anos 10,20 10,40 11,03 12,10 16,90

  Transcorridos 3 anos 10,30 10,61 11,58 13,31 21,97

  Transcorridos 4 anos 10,41 10,82 12,16 14,64 28,56

  Transcorridos 5 anos 10,51 11,04 12,76 16,11 37,13

  Transcorridos 6 anos 10,62 11,26 13,40 17,72 48,27

  Transcorridos 7 anos 10,72 11,49 14,07 19,49 62,75

  Transcorridos 8 anos 10,83 11,72 14,77 21,44 81,57

  Transcorridos 9 anos 10,94 11,95 15,51 23,58 106,04

  Transcorridos 10 anos 11,05 12,19 16,29 25,94 137,86
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2. Efecto da infl ación sobre o poder adquisitivo do diñeiro (ano de 

referencia = 100, tras n anos, a unha taxa de infl ación determinada, en porcentaxe)

Taxa de infl ación interanual: 1% 2% 5%  10% 30%

      Prezos estables           Período infl acionista 

 Transcorrido  1 ano 99,0 98,0 95,2 90,9 76,9

  Transcorridos 2 anos 98,0 96,1 90,7 82,6 59,2

  Transcorridos 3 anos 97,1 94,2 86,4 75,1 45,5

  Transcorridos 4 anos 96,1 92,4 82,3 68,3 35,0

  Transcorridos 5 anos 95,1 90,6 78,4 62,1 26,9

  Transcorridos 6 anos 94,2 88,8 74,6 56,4 20,7

  Transcorridos 7 anos 93,3 87,1 71,1 51,3 15,9

  Transcorridos 8 anos 92,3 85,3 67,7 46,7 12,3

  Transcorridos 9 anos 91,4 83,7 64,5 42,4  9,4

  Transcorridos 10 anos 90,5 82,0 61,4 38,6  7,3
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